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Voorwoord 

Ons  dynamisch lokale afdelingsbestuur zorgde voor een spetterende ontvangst in 

onze Rodenbach -Peegiestede. 

Als introductie mocht ik een 60 tal VIEF bestuursleden van verschillende afdelingen 

uit de ganse provincie verwelkomen.   

Vief afdelingen zijn belangrijke knooppunten, hoekstenen, het zwaartepunt in alle 

Vlaamse regio’s met een waaier van activiteiten op cultureel, educatief, culinair en 

sociaal vlak. 

Met een schare van gemotiveerde vrijwilligers, zetten deze zich dagelijks in voor 

de leden en de medemensen die vitaal, pittig en levenskrachtig zijn. 

 Zeventigers en tachtigers van vandaag zijn in vele opzichten verschillend van 

leeftijdsgenoten van pakweg 40 jaar geleden - maar er hebben zich duidelijke 

verschuivingen en andere engagementen, zeg maar benaderingen voorgedaan.  

Het verenigingsleven is hiertoe een belangrijke troef.  Samen oud worden is geen 

individuele zaak, maar een verantwoordelijkheid van ons allemaal - en die komt 

het best tot uiting door zich samen te verenigen in  Vief verband ...door elkaar te 

ontmoeten rond gezamenlijk  interesses of met leeftijdsgenoten op te trekken. 

 

Daarom moet het verenigingsleven / seniorenorganisaties met zijn 

talrijke activiteiten ook behouden blijven en zelfs nog versterkt worden - 

daar moeten we ons met onze afdelingen blijven voor inzetten. 

Ouderen zijn actieve schakels voor een echte en hechtere buurt. 

Daarom beklemtoon ik in deze bijdrage ook drie hinten die ik wil meegeven:  

1) De lokale overheden zoals OCMW of gemeentelijke adviesraden mogen de   

burgers het zelfinitiatief niet ontnemen.  Lokale besturen moeten zich in de eerste 

plaats inzetten voor infrastructuur, voor samenwerking en voor overleg en niet 

met het plannen van activiteiten  

2) In onze lokale afdelingen moeten we ook nog meer oog hebben voor 

zorgbehoevende ouderen en mensen  met een beperking, m.a.w. de vinger aan de 

pols houden van de samenleving  

3) Samen moeten we ijveren en de overheid wijzen op het scheppen van een 

coherent ouderenbeleid, het nemen van effectieve en efficiënte initiatieven bij de 

vergrijzing  van de  bevolking en het eindelijk ernstig nemen van doorzichtige en 

aanvaardbare pensioenpolitiek  

Met deze boodschap herhaal ik graag  ons   motto , onze   slogan die we 

steeds voor ogen moeten houden  namelijk :  samen sterk  inzetten op 

“actief ouder worden! 

Een VIEF afdeling is een verrijking in de maatschappij en de buurt.  

Geert Messiaen - Voorzitter  
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Klokke Roelandstraat 38 b 8800 Roeselare

 

 

 
Marcel Vandemaele is “De Verteller” van de 

“Volksverhalen wandeling in Beselare”. Hij werd 

laureaat Landjuweel Vertelfestival Vlaanderen 

2012. 

Hij is lid van de vertelgroep “Solfer & Salpeter” en 

“Van Stoel tot Stoel” afdeling Open Doek 

Vlaanderen.  Hij brengt gedurende anderhalf uur 

spannende, humoristische, volkse, knotsgekke 

verhalen

 
U wordt vriendelijk uitgenodigd op onze jaarlijkse Nieuwjaars Koffie-Koek-Namiddag.  

Het wordt een gezellige ontspanningsnamiddag met humorist Marcel Vandemaele”. 
Tijdens de ledenvergadering wordt het nieuwe jaarprogramma 2020 toegelicht. Hierna volgt 

een uitgebreide koffietafel met koffiekoeken..  
  
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 15 januari 2020 (na die datum kan er spijtig 

genoeg niet meer worden ingeschreven).  
  

Programma  

14u00 ontvangst met koffie 14u15 

voorstelling  jaarprogramma 2020 14u30 
vertelnamiddag 16u00 koffietafel met 
koffiekoeken  17u00 einde van de 

namiddag  
 

Praktische info  

Wanneer Donderdag 23 januari 2020 om 
14u00  

Waar: in ’t Schuurtje Klokke Roelandstraat 

38 b 8800 Roeselare 
Prijs: leden:gratis - niet-leden:€ 4,00  

  
Inschrijven en betaling: uiterlijk tegen 
woensdag 15/01/2020  Tel. 0473/942773 

of e-mail sandrabilliet@skynet.be 
Betaling op rekening:  

BE86 4675 0686 0150 van Vief Roeselare 
met vermelding: "Koffie-koek + aantal 
personen" 
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Geregisseerd door Willem Walleyn 

 
All of us is het tragikomische verhaal van 

huisvrouw Cathy (Maaike Neuville), die nog 
maar enkele maanden te leven heeft. Ze 
komt terecht in een zelfhulpgroep van 

terminaal zieke patiënten (Joke Devynck, 
Jan Hammenecker, Bruno Vanden 

Broecke), geleid door therapeute Els 
(Barbara Sarafian) die zelf in volle 
midlifecrisis zit. Cathy beslist om haar 

familie niet in te lichten over haar toestand, 
maar ze heeft een plan. Samen met de 

andere leden van de praatgroep begint ze 
haar toekomstplannen en die van haar 
medepatiënten vorm te geven. 

Speelduur: 112 minuten 
 

• € 17 (Film gevolgd door koffie/thee en gebak) (abonnement Kinepolis niet geldig 

voor deze film) - Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk (melden bij inschrijving).  

 

• vóór vrijdag 17 januari 2020  Tel. 0473/942773  of mail naar 

sandrabilliet@skynet.be   

 

• op rekeningnummer BE86 4675 0686 0150 van Vief    Roeselare met 

vermelding: “All of us”  + aantal en uw naam”  
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Om meer te weten over het oude China en schrijf u in voor… Voordracht ‘China en 5000 jaar 
authentieke Chinese cultuur’ door Nico Bijnens, ervaren reporter.  

U komt alles te weten over dit Aziatische land. Hoe groeide China uit van een eeuwenoud 

keizerrijk tot een moderne economische grootmacht? Om een beeld te kunnen vormen over 
het heden en de toekomst beginnen we best met het verleden. Deze presentatie toont de 

rijkdom en wijsheid van deze 5000 oude beschaving. Het is een introductie in de verschillende 
aspecten van de traditionele Chinese cultuur zoals haar diepgewortelde spirituele basis, de 
normen en waarden uit het oude China, de krijgskunst, geneeskunde, belangrijke Chinese 

uitvindingen die de hele wereld hebben veranderd, de schilderkunst en de klassieke dans en 
muziek. 

 
• aperitief + Chinese hapjes – vol au vent met kroketjes – koffie (1 consumptie 

inbegrepen) 

• : € 16  

• vóór woensdag 26 februari 2020  Tel. 0473/942773   of mail naar 

sandrabilliet@skynet.be   

• op rekeningnummer BE86 4675 0686 0150 van Vief Roeselare  met 

vermelding: “China 5000 + aantal en uw naam” 
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Kookworkshop met Sonja Azou  

Donderdag 19 maart 2020 van 14.00 tot 16.00  

In samenwerking met LM PLUS 

 
  

GEZONDE VOEDSELCOMBINATIES Sonja gaat met 
ons lekker koken. Gezond en super lekker.    

Met proevertjes voor alle deelnemers!  
Donderdag 19 maart om 14u  LM-kantoor, Henri 

Consciencestraat te Roeselare   

Prijs:  € 10 (max. 15 deelnemers)  
        € 12 voor de niet-leden van LM PLUS 

 
 

 

• 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: " + naam"  (Een organisatie van 

de "3 Liberale verenigingen Roeselare" ism Gezondheidsschool)  
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NAAM 

Gesp. 
partijen 

gewon. 
partijen 

Totaal 
punten 

1 Degryse Erik 36 24 3505 

2 Leenkneght Georges 36 24 3477 

3 Sap Rosa 33 22 2995 

4 Simoens Luc 36 19 3392 

5 Degryse Luc 36 19 2967 

6 Lamsens Godelieve 36 19 2962 

7 Huyghe Alfons 30 19 2788 

8 Vereecke Marleen 33 18 2828 

9 Alleman Karien 33 17 2972 

10 Rooryck Geert 33 17 2923 

11 Vandamme Brigitte 27 17 2432 

12 De Koster Johan 33 16 2726 

13 Loosvelt Philip 36 14 3003 

14 Muyllaert Cécile 36 14 2719 

15 Loosvelt Tine 30 14 2621 

16 Carron Rosa 30 14 2431 

17 Decoene Erna 18 14 1723 

18 Nollet Martine 27 9 2117 

19 Lefever Hedwig 24 9 1883 

20 Muyllaert Simonne 21 8 1572 

21 De Koster Vera 30 7 2046 

22 Fieuw Elsje 12 6 896 

23 Declerck Annie 9 4 803 

24 Bril Louis 3 3 359 

25 Dispersyn August 6 1 302 

26 Wittouck Piet 3 1 262 

27 Desfossez Cécile 3 1 232 

Kalender: 

• 20 januari 

• 17 februari 

• 16 maart met etentje 16 euro 

per persoon lunch volgt 

• 20 april  

• 14 mei donderdag inhaalbeurt 

• 18 mei 

• 15 juni 

• 20 juli 

• 17 augustus 

• 21 september 

• 15 oktober donderdag 

inhaalbeurt 

• 19 oktober met etentje 

• 16 november 

Nota: voor een goed verloop van 
de trekking, bij aanvang van de 
kaarting, vragen we om tijdig 
(13.45 u) aanwezig te zijn. 
Bij oneven aantal kaarters kunnen 
de laatst toegekomen mogelijk niet 
in de trekking worden opgenomen 
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Pétanquenieuws in Petanqueclub Colara  

(naast Flink en Fris), Beversesteenweg te Roeselare 
Elke maandag uitgezonderd op de kaartnamiddagen, om 14.00 u. 

 
 

  
  

  
 
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
 

 
  

  NAAM VOORNAAM TOTAAL 

1 Simoens Luc 373 

 2 Loosvelt Tine 353 

3 Sap Rosa 346 

4 Van Butsele  Monique 318 

5 Loosvelt Philip 302 

6 De Koster  Vera 262 

7 Huyghe Alfons 243 

8 Dispersyn August 230 

9 Declercq Denise 221 

10 Kuylle Johan 177 

11 Vangheluwe Marleen 144 

12 Couvreur Paul 81 

13 Boomgaert Chris 55 

14 Declerck Annie 22 

15 Desfossez Cécile 22 

16 Moyaert René 0 

Kalender: 

• 6-13-27 januari 

• 3-10-24 februari 

• 2-9-23-30 maart 

• 6-27 april 

• 4-11-25 mei 

• 8-22-29 (inhaalbeurt) 

juni 

• 6-13-27 juli 

• 3-10-24-31 augustus 

• 7-14-28 september 

• 5-12-26 (inhaalbeurt) 

oktober 

• 2-9-23-30 (laatste telling) 

november 

14-21-28 december Nota: Puntentelling telkens de 
eerste maandag van de maand. 
Rangschikking wordt bepaalt 
door de gespeelde punten. 

Bij gelijkstand tellen de 
gewonnen partijen. 
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JAARPROGRAMMA 2020 
Donderdag 23/1 Koffiekoeknamiddag met optreden en algemene vergadering 

in ’t Schuurtje 

Donderdag 13/2 Film All of Us in Cityscoop Roeselare, aansluitend koffie met 

gebak in Damier 

Donderdag 5/3: lunch om 12 u + voordracht China 5000 om 14u30: 

authentieke spreekbuurt over de Chinese cultuur in ’t Schuurtje 

Donderdag 19/3: Kookworkschop door Sonja Azou in samenwerking met LM 

Plus in LM kantoor H. Consciencestraat) 

Dinsdag 28/4: EUROVIZIE intiem belevingsconcert om 14u in de Spil 

Dinsdag 12/5: Bezoek aan de REO-VEILING + kooksessie thema Asperges 

Donderdag 28/5: Bezoek aan de Kleiputten en Vanheede afvalverwerkend 

bedrijf 

Donderdag 11/6: daguitstap per autocar van Hop tot bier 

Dinsdag 22/9: “Food pairing” om 11u voordracht + Breughelmaaltijd 

Dinsdag 6/10: Bezoek aan REO Veiling + kooksdessie thema pompoenen 

Dinsdag 13/10: Bezoek aan REO Veiling + kooksdessie thema prei en witloof 

Donderdag 15/10: Kursaal Oostende “Musiquette à la Rieu” 

Dinsdag 17/11: Hutsepot om 12u en voordracht om 14u “ Lachen is gezond” 

Zondag 13/12: Eindejaarsfeest 
 

Lidmaatschap 2020 

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 2020 + uw naam” 
→Nieuwe leden ontvangen formulier van GDPR wetgeving 
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VU: G. Messiaen, Izegemseaardeweg 198, 8800 Roeselare (niet op de openbare weg werpen a.u.b.) 

Het bestuur 

Voorzitter: Geert Messiaen 

Ondervoorzitter: Louis Bril 

Penningmeester: Gilbert Vantomme 

Secretaris: Sandra Billiet 

Co-secretaris: Valérie Duthoit 

Afgevaardigde SAR & provinciale 

Studiedagen: Ginette Rommelaere 

Secretaris kaarting & petanque: Tine Loosvelt 

 

Secretariaat Vief Roeselare 

Molenstraat 139 
8800 Roeselare 
 
E-mail:  sandrabilliet@skynet.be 
Website: www.vief-roeselare.be 
      

Bankrekening: BE86 4675 0686 0150 
 

 

Belangrijke mededeling 
Mogen wij vragen uw betalingen voor een of andere 
activiteit via overschrijving op de bankrekening van Vief 
Roeselare te willen uitvoeren. 

Cash betaling wordt niet meer aangenomen  dit om fouten 
en discussies te vermijden. 

Alle betalingen kunnen uitgevoerd worden op het gekende 
rekeningnummer van Vief Roeselare: 

BE86 4675 0686 0150 
 
Hartelijk dank voor jullie begrip. 
Het bestuur 

 

Vrijetijdspas 
Leden met een vrijetijdspas 
genieten op alle activiteiten 50 % 
 korting! (bij voorlegging attest) 

http://www.vief-roeselare.be/
http://www.roeselare.be/default.asp

