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Voorwoord  

Nieuwjaars koffiekoeknamiddag en algemene vergadering VIEF Roeselare in ’t Schuurtje, 

met komische omlijsting van humorist Marcel Vandemaele op donderdag 23 januari ‘20 

60 leden werden verwelkomd door voorzitter Geert Messiaen 

“VIEF Roeselare is stevig verankerd in onze regio en een mooie 

seniorenvereniging met een waaier van activiteiten op cultureel, educatief en 

sociaal vlak”, aldus de voorzitter 

Hij benadrukte vervolgens het punt of de overheid wel voldoende rekening houdt met de 

senioren de dag van vandaag.  Is dezelfde overheid zich voldoende bewust van de 

vergrijzing van de bevolking?  Is de reclamewereld klaar voor de ouderen?  Is de 

banksector er klaar voor?  Weliswaar is het een realiteit dat senioren de dag van vandaag 

zich engageren in het verenigingsleven.  Eén oudere op twee is aangesloten bij een 

vereniging.  Vervolgens schetste de penningmeester Gilbert Vantomme de gezonde 

financiële situatie van onze vereniging.  Sandra Billiet gaf een overzicht van de 

activiteiten van dit jaar.   

Marcel Vandemaele, komische verteller onderhield de aanwezigen gedurende anderhalf 

uur met passende anekdotes en volksverhalen.  Onder meer op welke passende wijze 

konijnen en fazanten kunnen gevangen worden.  Alsook zijn onverhoopte uitstap naar 

Venetië en de heksenverbranding.  En deze geslaagde gezellige ontspannende namiddag 

werd afgesloten met een uitgebreide koffietafel met heerlijke koffiekoeken.  

Geert Messiaen - Voorzitter  
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Cultureelcentrum De Spil  
 

Er was een tijd waarin het Eurovisie Songfestival echt iets betekende in Vlaanderen en 
Nederland. Families en vrienden waren samen aan de buis gekluisterd. Grote melodieën, 

grote orkesten met echte muzikanten en gepassioneerde zangtalenten lieten een poëtisch 
stukje van Europa zien. Die tijd is voorbij, of toch niet? 
Nu is er Eurovizie: een intiem belevingsconcert vol pakkende songs uit de Eurovisie-jaren 50, 

60, 70, 80 en een klein beetje jaren 90, doorspekt met zwart-wit anekdotes en kleurrijke 
historische feiten.  

Chelsy, Andrea Croonenberghs en Geena Lisa brengen de grootste klassiekers terug tot leven 
samen met een live band onder leiding van Peter Bauwens.  

 

Praktische info  

Wanneer Dinsdag 28 april 2020 om 14u00  
 

Waar: Cultureelcentrum De Spil, Hippoliet 
Spilleboutdreef 1 8800 Roeselare 

Blauwe zone voorziet 4 uur gratis parkeren. 
 
Prijs: € 25  (vrijetijdspas: € 12,5) 

 

Inschrijven is betalen: uiterlijk tegen 6/4   

Tel. 0473/942773 of  
e-mail:sandrabilliet@skynet.be    
De tickets worden u overhandigd aan de 

ingang van de Spil door één van onze 
bestuursleden. 

 
Betaling op rekening:  
BE86 4675 0686 0150 van Vief Roeselare 

met vermelding: Eurovizie – naam+aantal 
personen
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Bezoek aan de REO VEILING + kooksessie thema 

Asperges 

Op dinsdag 12/05/2020

De REO Veiling verkoopt meer dan 60 verschillende groenten- en fruitsoorten van bij ons. 
Volg de aanvoer van de kwaliteitsproducten in de grote neerzetloods en ervaar in de 

verkoopzaal hoe de veilingprijs van een vers product tot stand komt. Laat u fascineren door 
de grote volumes, de onberispelijke kwaliteit en de snelheid waarmee de dagverse groenten 
en fruit in uw buurtwinkel worden afgeleverd. 

Na een begeleid bezoek aan de REO Veiling volgt er een kooksessie met degustatie.  
 

Het menu bestaat uit: 

 aperitief met twee hapjes

 voorgerecht

 hoofdgerecht

 dessert 

twee drankjes naar keuze ( wijn, bier, frisdrank)

Praktische info 

Wanneer: Dinsdag 12 mei om 16u tot 

20u30  
 
Waar: Oostnieuwkerkesteenweg 101 8800 

Roeselare. Afspraak met de gids in de 
cafetaria van de REO veiling 

 
Prijs: € 38  (vrijetijdspas: € 19) 
 

Let wel: aantal plaatsen zijn beperkt! 

 
Inschrijven is betalen:uiterlijk tegen 

25/4 Tel. 0473/942773 of  
e-mail: sandrabilliet@skynet.be   
 

Betaling op rekening:  
BE86 4675 0686 0150 van Vief Roeselare 

met vermelding: Reo Veiling 12/5 + aantal 
personen
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Bezoek aan het Natuurreservaat “de Kleiputten” en  

Afvalverwerkendbedrijf Vanheede Environment Group 

Op donderdag 28/05/2020 

 

 

 

 
 
Samen vormen de Kleiputten en het 

provinciedomein Sterrebos een gevarieerd 
natuurgebied in Roeselare met zowel open 

water, moeras- en rietlandschappen als 
park, bos en hooiland. Het natuurreservaat 
“De Kleiputten” is 4,2 ha groot en vormt 

samen met het provinciedomein Sterrebos. 
Het omvat een voormalige kleigroeve die 

nu als open water en moerasgebied wordt 
beheerd.  Het reservaat is enkel met een 
gids te bezoeken en tijdens de jaarlijkse 

beheerwerkdagen. Een bezoek kan 
geregeld worden via de milieudienst. 

 
Het domeinbos is momenteel ongeveer 12 
ha groot en wordt beheerd door het 

Agentschap voor Natuur en Bos. Het omvat 
recent aangeplante bosgedeelten 

bestaande uit gemengd loofhoutbos en 
open hooiland. Het domeinbos is vrij 

toegankelijk via de wandelpaden. Er is 
parkeerplaats voorzien aan de inkom via de 
Babilliestraat.  Het speelbos is ongeveer 3,8 

ha. groot en zal in 2010 worden 
opengesteld nadat de aangeplante bomen 

voldoende hebben kunnen groeien.  
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Het verhaal van Vanheede Environment 
Group is een verhaal van doorgedreven 

ondernemerschap binnen een 
snelgroeiende maar complexe markt. Een 

verhaal van trots, passie en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Een verhaal waarin de hoofdrolspelers 

Herwig Vanheede en Claudette Descamps, 
ouders van David en Caroline, in 1968 

besloten de verlieslatende vlassector achter 
zich te laten en zich toe te leggen op het 

afvalbeheer avant la lettre. Een goede 
beslissing, zo bleek.  Vandaag bieden ze 
aan meer dan 10.000 klanten een 

duurzame, efficiënte en economische 
oplossing op het gebied van 

afvalmanagement. Ze vervullen een 
sleutelrol in het realiseren van de circulaire 
economie door elke afvalstroom 

te verwerken tot een nieuwe grondstof of 
tot energie, dit zowel in eigen als externe 

verwerkingssites. 

Vanheede Environment Group behoort tot 

de top in de Benelux en Noord-Frankrijk. 

Maar onze ambities reiken verder: onder 

het motto 'Managing Your Materials'  

Het beleid van Vanheede Environment 

Group zien we als een dynamische pijl 

gevormd door mensen. Het biedt een 

duidelijke vooruitblik op de toekomst, met 

als speerpunten onze visie en missie. 

“Samen bouwen we aan een mooie, 

duurzame toekomst!”  
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Het programma: 
 

➢ Bezoek aan DE KLEIPUTTEN te Rumbeke om 10h30, groene oase van rust, riet en 

water, verrassende waarnemingen. 

Afspraak met eigen vervoer aan parking van de Kleiputten, Babilliestraat  te Rumbeke . 

Wandelschoenen en laarzen bij slecht weer. Verrekijker kan nuttig zijn. 

duur : 1u 30 met gids Martine Lakiere, wandeltempo geen draftempo  

 

➢ LUNCH in het Schuurtje, Klokke Roelandstraat 38 b te Roeselare om 12h30  

afspraak met eigen vervoer om 12h30  

lunch : Aperitief, rijkelijk vis-en vleesbuffet met koude aardappelen, pasta, 

allerlei groentjes en sausjes (1x consumptie, pintje, frisdrankje of water 

inbegrepen). 

 

➢ BEDRIJFSBEZOEK VANHEEDE om 14h30 op de voorziene plaats naast de 

personeelsparking in de Moorseelsesteenweg 32 te Rumbeke ( niet ver van het 

Sterrebos ). 

duur : 1 u 30  

Welkomstwoord gevolgd door een boeiende bedrijfsfilm. 

Met een gids op verkenningstocht en uitleg over de stortplaats, de energiewinning, de 

PMD-sorteerlijn ,algemene sortering, glasverwerking, gevaarlijk afval... 

een deel van de tocht loopt over roostertrappen , daarom zeker aangepast schoeisel – 

dwz. schoenen zonder hakken. Achteraf koffie en vraagstelling. 

 

 

 

 
• Prijs: € 35 (vrijetijdspas € 17) 

• Inschrijving uiterlijk tegen 20/5 met betaling op rekening van Vief 

Roeselare BE86 4675 0686 0150 melding: Kleiputten & Vanheede + aantal 

personen 

• Let op: de plaatsen zijn beperkt! 
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Daguitstap per autocar van “Hop tot bier “ 

Op donderdag 11/06/2020 

 
 

 

 
Vertrek met autocar aan de parking van het Sterrebos om 8u45 stipt! In de voormiddag 

brengt u een bezoek aan ’t Hoppecruyt te Proven.  Eerst geniet u van een heerlijk kopje 
koffie/thee en cake.  In deze dorpsboerderij duikt u terug in de geschiedenis van de hop en 
haar geneeskrachtige werking.  Tijdens een rondleiding zoekt u uit of de hop nu in de 

apotheek past.  Er wordt kennisgemaakt met de hedendaagse teelttechniek en u kan genieten 
van het adembenemende hoplandschap.  U krijgt van de hopboerin Benedikte een actieve 

rondleiding in het hoppeveld, bij de plukmachine, asten en spiekers. Er wordt afgesloten met 
een proevertje: een ‘Hommeldruppel’ en een ‘Hommelientje’ (hoppraline). We eindigen met 
Benedikte met haar hoppepluklied.   

’s Middags luncht u in Brasserie ’t Oud Kerverijtje in Dranouter, te midden van de prachtige 
natuur.  Men reserveert dé specialiteit van het huis: een warm en koud buffet met echte, 

ambachtelijke verse producten, gepresenteerd in een authentiek, charmant beenhouwerijtje. 
Het buffet bestaat uit een zéér ruime keuze aan verse huisgemaakte gerechten. 
Het koude gedeelte bestaat uit charcuterie, een ruimaanbod aan verse groentjes, slaatjes, 

pasta’s, sausjes. Het warme gedeelte omvat soep, heerlijke sappige ribbetjes, Vlaamse 
karbonaden en aardappeltjes in de pel met lookboter. 

Na de lunch neemt de gids u mee op sleeptouw doorheen deze boeiende streek. 
U hoort grensverhalen, verhalen van de oorlog en van de smokkelaars ...Vervolgens bezoekt 
u de Brouwerij Sint-Bernardus te Watou. U krijgt een unieke blik achter de schermen in de 

brouwerij en bottelarij. Trappist wordt er volgens de oorspronkelijke formules gebrouwen.  
Met een degustatie van 2 biertjes en een mooi geschenkpakket met 4 hopbieren en 1 

bijhorend glas eindigt het bezoek en keert u terug huiswaarts rond 18u30. 
 

Prijs: € 56 (vrije tijdspas € 28) voor de  
Leden – niet leden € 65 

Uiterste datum van inschrijving: 18/5 
Betaling op rekening: Vief Roeselare 
BE86 4675 0686 0150 melding: daguitstap 

Hop tot bier + aantal personen 

TELKENS GROOT SUCCES – een must is 

tijdig inschrijven! 
Inbegrepen: gids, autocar, koffie/thee en 

cake, koud en warmbuffet à volonté, 
rondrit, begeleid bedrijfsbezoek  

‘t Hoppecruyt  en brouwerij St- Bernardus  
met een degustatie & geschenkpakket
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NAAM 

Gesp. 
partijen 

gewon. 
partijen 

Totaal 
punten 

1 Muyllaert Cécile 6 6 708 

2 Degryse Erik 6 4 660 

3 Huyghe Alfons 6 4 620 

4 De Koster Vera 6 3 560 

5 Wittouck Piet 6 3 560 

6 Carron Rosa 6 3 534 

7 Simoens Luc 6 3 524 

8 Beernaert Erik 6 3 498 

9 Loosvelt Tine 6 2 487 

10 Sap Rosa 6 3 438 

11 Fieuw Elsje 6 3 429 

12 Rooryck Geert 6 2 427 

13 Loosvelt Philip 6 1 377 

14 Vereecke Marleen 3 2 315 

15 Vandamme Brigitte 3 2 311 

16 Decoene Erna 3 2 302 

17 Alleman Karien 3 2 271 

18 Lamsens Godelieve 3 2 245 

19 Nollet Martine 3 1 235 

20 Lefever Hedwig 3 1 222 

21 Leenkneght Georges 3 1 203 

22 Degryse Luc 3 1 199 

23 De Koster Johan 3 0 182 

24 Declerck Annie 0 0 0 

25 Dispersyn August 0 0 0 

26 Desfossez Cécile 0 0 0 

Kalender: 

• 20 april  

• 14 mei donderdag inhaalbeurt 

• 18 mei 

• 15 juni 

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 Colora  

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

Resultaten: januari – februari – maart  
 

  
  

  
 
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 

  

  NAAM VOORNAAM TOTAAL 

1 Van Butsele Monique 100 

 2 Sap Rosa 99 

3 Loosvelt Tine 94 

4 Simoens Luc 93 

5 Loosvelt Philip 90 

6 Wittouck Piet 66 

7 Huyghe Alfons 65 

8 De Koster Vera 64 

9 Dispersyn August 23 

10 Declercq Denise 21 

11 Couvreur Paul 0 

12 Boomgaert Chris 0 

13 Declerck Annie 0 

14 Desfossez Cécile 0 

Kalender: 

• 6-27 april 

• 4-11-25 mei 

• 8-22-29 (inhaalbeurt) 

juni 

Nota: Puntentelling telkens de 
eerste maandag van de maand. 
Rangschikking wordt bepaald 
door de gespeelde punten. 

Bij gelijkstand tellen de 
gewonnen partijen. 
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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.viefwest.be/roeselare 
      

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.roeselare.be/default.asp

