Nieuwsbrief
januari – februari - maart
nummer 1/2018

In dit nummer:
Nieuwjaarswensen
Lidmaatschap 2018
Nieuwjaars Koffie-Koek
Filmvoorstelling
Kookdemo
Kaartersnieuws
Pétanquenieuws
Theater
Museumbezoek
Voordacht met hutsepot
Ledenactie
Vrijetijdspas
Contact

Aan alle leden van Vief-50 Actief wensen we
een bijzonder gezond en gelukkig 2018.
Wij hopen jullie opnieuw interessante en
aangename activiteiten te kunnen aanbieden.
Op de “Nieuwjaars Koffie-Koek-Namiddag”
van dinsdag 23 januari, krijgen jullie meer
informatie omtrent het jaarprogramma 2018.
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Jullie lidmaatschap en deelname aan de
diverse
activiteiten
doet
onze
verenigingen leven.
Lees aandachtig ook de nieuwe kaart- en
pétanque kalender 2018.
Dit en nog veel meer
nieuwsbrief. Veel leesgenot.

in

deze

Mogen wij jullie hartelijk uitnodigen jullie
lidmaatschap voor 2018 te vernieuwen.
Het succes van de vereniging ligt volledig in
jullie handen.

Lidmaatschap 2018
Mogen wij vragen tegen uiterlijk eind januari uw
lidmaatschap te willen vernieuwen. Enkel nieuwe leden
dienen een aansluitingsformulier in te vullen en aan het
secretariaat terug te bezorgen.
€15/pers. (met ledenverzekering)
€10/pers. (zonder ledenverzekering)
Storten op rek. BE86 4675 0686 0150
met vermelding: “lidmaatschap 2018 + uw naam”

Nieuwjaarsreceptie
Open Vld Roeselare
dinsdag 6 februari 2018
vanaf 19u00
in Modular

Nieuwjaars Koffie-Koek-Namiddag
dinsdag
23 januari om 14u
met
“De beste moppen”

Zie laatste pagina: Ledenactie
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Vief
ROESELARE

Met muzikale omlijsting
dinsdag 23 januari 2018
om 14u

Iepersestraat 110 te Roeselare

U wordt vriendelijk uitgenodigd op onze jaarlijkse Nieuwjaars Koffie-Koek-Namiddag.
Het wordt een gezellige ontspanningsnamiddag met moppentapper Francis Peeters, “en… vergeet
vooral niet te … lachen”.
Tijdens de ledenvergadering wordt het nieuwe jaarprogramma 2018 toegelicht.
Hierna volgt een uitgebreide koffietafel met koffiekoeken. De ganse namiddag wordt opgevrolijkt met
ludieke vertellingen, een wandeling door het leven van geboorte tot de dood.
Belangrijke mededeling:
Omwille van praktische redenen (o.a. bestellen van koffiekoeken,…) dringen wij erop aan om tijdig in
te schrijven.
Inschrijven en betalen kan tot uiterlijk woensdag 17 januari 2018 (na die datum kan er spijtig
genoeg niet meer worden ingeschreven).

Programma

Praktische info

14u00
14u15
14u30
16u00
17u00

Wanneer
Dinsdag 23 januari 2018 om 14u00

ontvangst met koffie
voorstelling jaarprogramma 2018
moppennamiddag
koffietafel met koffiekoeken
einde van de namiddag

Waar
LM-zaaltje
Iepersestraat 110 te 8800 Roeselare

Vooraf inschrijven noodzakelijk:
Om praktische redenen, o.a. voor de bestelling van de
koffiekoeken, moet vooraf worden ingeschreven.

Prijs
leden: Gratis
niet-leden: € 4,00

Inschrijven:
telefoonnr. 051 23 88 33 of e-mail
50actief.roeselare@skynet.be

Inschrijven en betaling:
uiterlijk tegen woensdag 17/01/2018
Betaling op rekening:
BE86 4675 0686 0150 van 50 Actief
Roeselare met vermelding:
"Koffie-koek + aantal personen"
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FILM “VERBORGEN VERLANGEN”
Donderdag 22 februari 2018 om 14 uur
Kinepolis Brugge, Kortrijk en Oostende
Cityscoop Roeselare
Het gaat niet goed met de uitgeverij van de broers Vincent en Dennis Van
Brakel: er wordt geen boek meer verkocht! Maar alles verandert wanneer ze
twee nieuwe manuscripten in handen krijgen: ‘Verborgen Verlangen’, een
meesterwerk van de mensenschuwe Herman Schotte én een prulwerkje van
een zekere Louise, een zeer aantrekkelijke schoenenverkoopster. De twee
broers overtuigen Louise en Herman
om van rol te wisselen. Louise doet zich voor als de schrijfster en Herman
geniet van de recensies én royalties. Want het boek wordt een echte
bestseller. Maar wanneer Herman jaloers wordt op Louise’s stijgende roem,
start de strijd om erkenning…
Vincent en Dennis moeten alles uit de kast halen om de uitgeverij te redden van een nakend schandaal.
Een romantische komedie van Maarten Moerkerke met onder andere Astrid Coppens, Roel Vanderstukken, Mathias
Sercu, Dominique Van Malder, Kim Hertogs, Hans Royaards, Janine Bischops, Joke Devynck, Hans Van Cauwenberghe
en Tania Kloek.
Prijs: € 15 (Film gevolgd door koffie/thee en gebak)
(abonnement Kinepolis niet geldig voor deze film) - Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk (melden bij inschrijving).
Inschrijven en betalen: vóór vrijdag 26 januari 2018
Tel. 051 23 88 33 (enkel in de voormiddag) of mail naar 50actief.roeselare@skynet.be
Betaling: op rekeningnummer BE86 4675 0686 0150 van Vief-50Actief Roeselare
met vermelding: “Verborgen verlangen + aantal en uw naam”

Kookdemo
“Gezonde voedselcombinaties”
Kookdemo met Sonja Azou
Donderdag 1 maart 2018 van 14.00 tot 16.00
GEZONDE VOEDSELCOMBINATIES
Aan de hand van een kookdemo leer je waarom het belangrijk is om de
juiste voedingsmiddelen met elkaar te combineren, welke
voedingscombinaties gezond zijn en welke je beter kan vermijden. Met
proevertjes voor alle deelnemers!

Donderdag 1 maart 2018 om 14u
LM-keuken, Iepersestraat 110, Roeselare
Prijs: LM-leden € 10 / niet-leden € 12 (max. 15 deelnemers)
Info en inschrijven: uiterlijk 1 week vóór startdatum via www.beleefpleziermetlm.be of telefonisch op
050 45 01 00 of mail naar gezondheidspromotie@lmwvl.be
Betaling: één week voor de datum
op rekeningnummer BE08 3800 8097 9513 van vzw Gezondheidsschool met
vermelding: "kookdemo gezonde voedselcombinaties + naam"
(Een organisatie van de "3 Liberale verenigingen Roeselare" ism Gezondheidsschool)
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Kaartersnieuws
(Kaartingen gaan door in ons lokaal “brasserie ’t Eekhoorntje, Stationsplein 1 te Roeselare)
Volgende data zijn:

15 januari / 19 februari / 19 maart (met etentje)
Aanvang telkens om 14u stipt in ons lokaal.

Etentje kaarting 19 maart 2018
Menu
Aperitief gratis aangeboden door Vief-50 Actief
Koetong in tomatensaus en champignons
kroketjes en warme groentjes
Inbegrepen 2 consumpties
(à 2,10 €/consumptie)

Kaartkampioen 2017
Eric Himpe is dit jaar opnieuw de topper bij de kaarters!
Op de tweede plaats Cécile Muyllaert en als 3e Erik Degryse.
Respectievelijk ontvingen de 3 winnaars een geldprijs van: 35 –
25 en 20 euro.
De rode lantaarn 2016 is voor Luc Degryse
Proficiat aan de winnaars en aan alle kaarters.

Prijs:
€ 16 p.p.
Inschrijven en betalen uiterlijk tegen 15 maart
Tel. 051/23 88 33 of 50actief.roeselare@skynet.be

Betaling:
BE86 4675 0686 0150 van 50 Actief Roeselare
mededeling: "kaarting 19.03.2018 + uw naam"

Pétanquenieuws
(Indoor pétanque bij Flink & Fris, Beversesteenweg, Roeselare)
Speeldagen periode januari – februari – maart 2018: (telkens op maandagnamiddag vanaf 14u)

PERIODE:
januari – februari – maart 2018
pleinen van Flink & Fris
Beversesteenweg te Roeselare
Telkens op maandag vanaf 14u00
Speeldagen:
8 – 22 – 29 januari
5 – 12 – 26 februari
5 – 12 – 26 maart
Petanquekampioen 2017
Denise Declercq is dit jaar opnieuw de onverslagene.
Op de tweede plaats Philip Loosvelt en als 3e Tine Loosvelt.
Respectievelijk ontvingen de 3 winnaars een geldprijs van:
35 – 25 en 20 euro.
Rode lantaarn 2016 is August Dispersyn
Proficiat aan de winnaars en aan alle pétanquers.
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Les Folles de Gand
Donderdag 5 april 2018 om 14 uur
Cultuurcentrum De Spil Roeselare
Travestiegroep Les Folles de Gand is ondertussen meer dan een begrip
geworden in Vlaanderen. Op vlak van spektakel zijn ze trendsetters en dat
hebben ze ook in het buitenland gemerkt: de vele optredens in Nederland zijn
daar het bewijs van. Nog steeds staan Glitter & Glamour, humor, hoge hakken
en weelderige pruiken synoniem voor hun shows. De vele pluimencreaties doen
u denken aan de Parijse revues.
Travestiegroep Les Folles de Gand brengt deze show in hun grootste bezetting
op scène: imitaties van bekende sterren, discokrakers, 90’s muziek en af en toe
een recente hit zorgen ervoor dat iedereen wel zijn favoriete muziekperiode herkent. Vaak pure nostalgie dus maar
uiteraard kan ook een vleugje humor niet ontbreken en daarbij wordt het publiek heel vaak betrokken om de
komische act tot een hilarisch einde te brengen. Les Folles de Gand heeft net dat glittertje meer en dit al 19 jaar lang!
Prijs: € 15 - Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk (melden bij inschrijving).

Inschrijven en betalen: vóór vrijdag 9 maart 2018
Tel. 051 23 88 33 (enkel in de voormiddag) of mail naar 50actief.roeselare@skynet.be
Betaling: op rekeningnummer BE86 4675 0686 0150 van Vief-50Actief Roeselare
met vermelding: “Les Folles de Gand + aantal en uw naam”

Museum voor de Vrijmetselarij

Begeleid bezoek aan het Belgisch museum voor de Vrijmetselarij
per trein

Dinsdag 17 april 2018 om 14 uur
Museum van de Vrijmetselarij l Lakensestraat 73 l 1000 Brussel
Alhoewel de Vrijmetselarij een besloten vereniging is die discretie hoog in
het vaandel draagt, gaan we op bezoek in het Belgisch museum voor
Vrijmetselarij.
We plannen een begeleid bezoek aan het museum en de tempel. Het museum brengt thema’s en informatie, reflecteert
en heeft als doel de Vrijmetselarij te verduidelijken. Het museum is gelegen in een neoklassiek gebouw (Hotel Dewez)
en stelt tentoon: decors, juwelen, porselein, boeken van de 18 eeuw tot nu. Deze stukken zijn de getuigen van de
historische evolutie, de werking, de ideeën en de hedendaagse structuren van de Vrijmetselarij. Na het bezoek kan u
nog even nagenieten in het centrum, een terrasje doen of shoppen.
Prijs: € 35 - Inbegrepen: lunch (zonder dranken) en bezoek museum en tempel met gids. Zonder treinticket
Belangrijk: er kunnen maximum 15 personen inschrijven. (Inschrijvingen gelden volgens datum betaling)
Afspraak in het station Roeselare om …. (vertrekuur wordt later medegedeeld)
Afspraak om 11.30 uur in het treinstation Brussel-Noord. We verzamelen in het midden van de centrale hal om daarna
samen te wandelen (1,3 km) tot aan het museum. Er is ook de optie om de metro of een taxi te nemen. Einde om 16.30
uur. Terugreis vanuit Brussel-Noord: … (vertrekuur wordt nog medegedeeld)

Inschrijven en betalen: vóór woensdag 28 februari 2018 (uw betaling geldt als inschrijving – max. 15 inschrijvingen)
Tel. 051 23 88 33 (enkel in de voormiddag) of mail naar 50actief.roeselare@skynet.be
Betaling: op rekeningnummer BE86 4675 0686 0150 van Vief-50Actief Roeselare
met vermelding: “Vrijmetselarij + aantal en uw naam”
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Voordracht: “Reis door de Balkan”
met hutsepot
Dinsdag 20 maart 2018 om 11u30 uur
LM-zaaltje, Iepersestraat 110, 8800 Roeselare
Voordracht door Evgenia
Aan de hand van prenten, foto’s, film, muziek en veel voorwerpen ga je in gedachten op reis naar Bulgarije. Evgenia
vertelt over het landschap, de bevolking, religie, cultuur, geschiedenis en veel andere boeiende feiten. Het is geen
saaie boel maar een gesprek, discussie met vragen en antwoorden, waarbij iedereen de mogelijkheid krijgt om het
woord te nemen. Tijdens deze voordracht is er aandacht voor cultuur, feesten, eetgewoontes, muziek, geloof ...
Er worden passende videobeelden getoond en op het einde is het mogelijk om een volksdans aan te leren.
Vooraf kun je genieten van een heerlijke hutsepot.
Prijs: € 15 (incl. aperitief, hutsepot, 1 glas wijn, koffie, voordracht)
Inschrijven en betalen: vóór vrijdag 9 maart 2018
Tel. 051 23 88 33 (enkel in de voormiddag) of mail naar 50actief.roeselare@skynet.be
Betaling: op rekeningnummer BE86 4675 0686 0150 van Vief-50Actief Roeselare
met vermelding: “hutsepot + aantal en uw naam”

Ledenactie
3 nieuwe leden aanbrengen gedurende het komende jaar, betekent voor jou een gratis lidmaatschap 2019!
Het bestuur
Voorzitter: Louis Bril
Ondervoorzitter: Geert Messiaen
Penningmeester: Gilbert Vantomme

Vrijetijdspas
Leden met een vrijetijdspas genieten op alle activiteiten 50 % korting

Secretaris: Guy Broodhuys
Co-secretaris: Sandra Billiet
Afgevaardigde SAR & provinciale
studiedagen: Ginette Rommelaere
Secretaris petanque: Tine Loosvelt
Bestuurslid: Valérie Duthoit
Secretariaat Vief-50 Actief Roeselare
Iepersestraat 110
8800 Roeselare
Tel. 051/23 88 33
E-mail: 50actief.roeselare@skynet.be
Website: www.50actiefroeselare.be
Bankrekening: BE86 4675 0686 0150

VU: L. Bril, Iepersestraat 110, 8800 Roeselare (niet op de openbare weg werpen a.u.b.)
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