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Voorwoord                                         

Dag VIEF vrienden, 

 

Het nieuwe jaar is ingezet! 

“Knaldrang 2022” noemen sommige het.   

2021 laten we zo vlug als mogelijk achter de rug. 

 

Inderdaad zo goed als mogelijk vulden we het jaar 2021 in, er waren niet alleen de 

coronaperikelen, maar we vergeten ook de geliefden niet die ons ontvielen. 

Een woelig jaar voorbij, zeg maar twee woelige jaren. 

In het verenigingsleven, in het bijzonder VIEF hebben we elkaar lange tijd gemist, en 

we hadden nochtans zoveel plannen. 

Alles viel echter stil. 

Hopelijk wordt 2022 het jaar om de gelegen schade in te halen.  We hebben immers 

met zijn allen goede voornemens. 

Een goede gezondheid wordt meer dan ooit het onderwerp dat ons beroert en bezig 

houdt. 

De Verenigde naties zetten op komende tien jaar (2021-2030) maximaal in op 

gezond en waardig ouder worden. 

I have a Dream..: ”Namelijk een wereldwijde samenwerking tussen jong en oud.” 

“Corona heeft immers intergenerationele wonden geslagen.” 

  

Meer dan 1 miljard 60-plussers wereldwijd hebben het bijzonder moeilijk om aan de 

bak te komen…om een zinvol en waardig leven te leiden; laat staan een gezond, 

gelukkig leven te leiden. 
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Aangepaste fysieke, sociale en economische omgevingen voor ouderen zijn o zo 

belangrijk om gezond ouder te worden, zeg maar zich goed in zijn/haar vel te 

voelen. 

 

Leeftijdsdiscriminatie moeten we blijven bestrijden. 

 

Er moet meer naar de stem van de ouderen gehoord worden m.a.w. geen 

betutteling en een duidelijke vertegenwoordiging op alle niveaus. Ouderen hebben 

de maatschappij heel wat te bieden – geef hen dan ook de kans. 

In ons werkjaar 2022 moeten we prioriteit geven aan het versterken van de 

beweging voor ouderenrechten in het middenveld en de civiele beweging. 

 

Wat de ouderen betreft wil ik graag onderstrepen dat het belangrijk is de dag 

vandaag te werken rond respect, autonomie, maatschappelijke participatie en 

positieve beeldvorming van de oudere bevolking.   

Zo is de digitalisering een goede zaak, maar men moet er voor zorgen dat 

iedereen meekan!  Vele ouderen hebben moeite om aan cash geld te geraken – 

het aantal kantoren van de banken krimpt snel. 

Er is ook de afbouw van de Lijn: 5000 bushaltes minder, ik spreek zelfs nog niet 

over de moeilijke toegankelijkheid van de publieke ruimtes, zoals voetpaden, 

rustplekken, toiletten en openbare gebouwen, dan heb ik het nog niet over de 

toegankelijkheid van de gezondheidszorg, en de bereikbaarheid van de 

administraties.  Tickets krijg je nog amper via het loket. 

Waar blijft de ouderenrechtencommissaris – die kan luisteren naar de problemen 

van de ouderen – waar ouderen terecht kunnen. 

Nu al staat vast, dat ondanks alle pogingen van de werkgroep hieromtrent de 

huidige Vlaamse regering geen oor naar heeft. 

Met andere woorden, ouderen hebben meer dan ooit hun plaats in de 

maatschappij – geef hen verdorie ook die plaats! 

Medio maart 2022 is een ultiem overleg gepland met de politieke wereld! 

Duimen maar. 

 

SAMEN ZIJN WE STERK OM DIT VERHAAL NAAR BUITEN TE BRENGEN! 

 

Met mijn dynamisch en enthousiast bestuur dat plichtsgetrouw zijn taken vervult, 

staan we klaar om een KNALDRANG 2022 te realiseren – 2022 moet een 

onvergetelijk jaar worden – 2022 zullen we straks met een stip aanduiden in de 

Roeselaarse Vief-werking. ZEKER WETEN! 

Dat is wat ik jullie allemaal wens voor 2022. 

Hieronder hebben we volgende activiteiten in petto! 

 

 

Met hartelijke en strijdbare groet, 

 

Geert Messiaen 

Voorzitter 
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Deze activiteiten kunnen altijd gewijzigd worden ingevolge van 
COVID 19 – wij houden ons aan de maatregelen van de Federale 

Overheid 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JAARPROGRAMMA 2022 
Donderdag: 24/3 Algemene vergadering en koffiekoeknamiddag in ’t 
Schuurtje 

Donderdag: 21/4 Lezing door Geert Messiaen: VERGRIJZING VAN DE 
BEVOLKING: de uitdaging, gebaseerd op het boek OUD, niet OUT MAAR GOUD 

om 14u in het Schuurtje met koffie, deze lezing is GRATIS 

Dinsdag 10/5: Intiem belevingsconcert EUROVIZIE IN CC DE SPIL Roeselare 
om 14u.  Prijs: 25 euro inschrijven tegen 18/4 (wijziging datum ingevolge van 
Covid) 

Donderdag 9/6: Daguitstap met autocar vanuit Roeselare:  FLIRTEN MET DE 

SCHREVE 
 

Lidmaatschap 2022 

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 2022 + uw naam” 
Nieuwe leden ontvangen formulier van GDPR wetgeving 
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Nieuwjaars Koffiekoeknamiddag en  
algemene vergadering in ’t Schuurtje 
Klokke Roelandstraat 38 b 8800 Roeselare 

 
 Op donderdag 24 maart 2022 

 

 

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

Tijdens de ledenvergadering wordt het nieuwe jaarprogramma 2022 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.  Gratis aangeboden 
aan onze Vief leden Roeselare Inschrijven kan tot uiterlijk 16 maart 2022 (na die 
datum kan er spijtig genoeg niet meer worden ingeschreven).  

  
Programma  

-14u00 ontvangst met koffie  
-14u15 voorstelling  jaarprogramma 2022 -
16u00 koffietafel met koffiekoeken, 

muzikale optreden van zanger Jo.  
-17u00 einde van de namiddag  

 
Praktische info  
Wanneer Donderdag 24 maart 2022 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 16/3/2022  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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‘Voordracht van Geert Messiaen: 

VERGRIJZING VAN DE BEVOLKING: 
De UITDAGING! 

Gebaseerd op het boek ‘OUD, niet OUT, MAAR GOUD’ 
Op donderdag  21 april 2022 

in ’t Schuurtje
 
 
 

 
 

Programma  
Om 14u00 ontvangst met koffie in ’t Schuurtje, een potje koffie zal aan onze leden 
aangeboden worden en deze lezing is GRATIS 

 
Praktische info  

Wanneer Donderdag 21 APRIL 2022 om 14u00  
Waar: in ’t Schuurtje Klokke Roelandstraat 38 b 8800 Roeselare 
Prijs: leden:gratis - niet-leden:€ 4,00  

  
Inschrijven: uiterlijk tegen woensdag 13/4/2022  Tel. 0473/942773 of e-mail 

sandrabilliet@skynet.be 
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Intiem belevingsconcert “Eurovizie”  

op dinsdag 10 mei 2022 om 14u 
Cultureelcentrum De Spil Hippoliet Spilleboutdreef 1  

Te Roeselare 
  

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 10 mei om 14u00  
(wijziging datum ingevolge Covid 19) 

 
Waar: Cultureelcentrum De Spil, Hippoliet 

Spilleboutdreef 1 8800 Roeselare 
Blauwe zone voorziet 4 uur gratis parkeren. 
 

Prijs: € 25  (vrijetijdspas: € 12,5) 
Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk 

(melden bij inschrijving) 

Inschrijven is betalen: uiterlijk tegen 
maandag 11/4/22   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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Flirten met de Schreve 
Autocaruitstap  vanuit Roeselare 

 Op donderdag 9 juni 2022 
(Inschrijven tegen 15/2 is vereist, plaatsen beperkt) 

 
 

Vertrek met autocar: Parking Sterrebos - 

Sterrenbosdreef - Rumbeke 

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 kennis gemaakt met 

de hedendaagse teelttechniek en u kan 
genieten van het adembenemende 
hoplandschap. U krijgt van de hopboerin 

Benedikte een rondleiding in het hopveld, bij 
de plukmachine, asten en spiekers. Er wordt 
afgesloten met een proevertje: een 

‘Hommelbiertje’. We eindigen met Benedikte 
haar hoppepluklied. 

’s Middags luncht u in Brasserie ’t Oud 
Kerverijtje in Dranouter, te midden van de 

prachtige natuur. Men serveert dé specialiteit 
van het huis: een warm en koud buffet met 
échte, ambachtelijke, verse producten, 

gepresenteerd in een authentiek, charmant 
beenhouwerijtje. 

De lunch bestaat uit een mix van verse 
huisgemaakte gerechten. Het koude gedeelte 
bestaat uit charcuterie, een ruim aanbod 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 rijden we de grens over en 

komen zo in een mooi deeltje van Frans-
Vlaanderen waar de dorpen en tradities nog 
de sporen dragen van een Vlaams verleden. 

Via de Rode en Zwarteberg waar Marguerite 

Yourcenar inspiratie vond voor haar werken 
naar de Catsberg, de spirituele heuvel. Vanop 
de hoogten genieten we van een prachtig 

panorama op de streek die zich uitstrekt van 
de kust tot de heuvels van Artesië. Geen 
wonder dat Lodewijk de 14e ooit zijn ogen 

liet vallen op deze mooie streek. Dit is ook de 
streek van de straffe verhalen van de 
“blauwers of smokkelaars” die tabak en 

sterke dranken op allerlei manieren 
probeerden de grens over te brengen en de 
“kommiezen” die op de loer lagen. Op het 

terras van de Sint-Bernardusbrouwerij in 
Watou kunnen we dan nog nagenieten van 
wat de hop in de Westhoek ons te bieden 

heeft met een drankje naar keuze. 

Praktische info  

Wanneer Donderdag 9 juni 2022 (uur 
wordt later doorgegeven 
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Waar: opstapplaats: Parking Sterrebos - 
Sterrenbosdreef - Rumbeke 

Prijs: leden:€ 65   
 

Opmerking: U ontvangt enkele dagen 
vooraf nog een schrijven met de verdere 
details, bij annulering kan Vief nooit de 

integrale som terugbetalen. 
 

Inbegrepen: daggids, autocar, koffie/thee 
en cake, 2-gangenlunch, rondrit, begeleid 

bedrijfsbezoek ’t Hoppecruyt met 

proevertje en een drankje in de Sint-
Bernardusbrouwerijk 
  

Inschrijven en betaling: uiterlijk tegen 
dinsdag 15/2/22  Tel. 0473/942773 of e-

mail sandrabilliet@skynet.be 
Betaling op rekening:  
BE86 4675 0686 0150 van Flirten met de 

Schreve + aantal personen

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Kaartersnieuws  (Kaartingen gaan door in ons lokaal 
“brasserie ’t Eekhoorntje, Stationsplein 1 te Roeselare)  

 
Wordt tijdelijk afgelast wegens de Covid maatregelen 

van de Federale Regering 
 
  

.  

 
Onder voorbehoud en zonder tegenbericht kan de kaarting op maandagnamiddag in de 

Eekhoorn niet doorgaan, volgens de opgelegde coronamaatregels opgelegd door het 
overlegcomité van 22/12/21 dit tot en met 28/1/22! 

U wordt te gepaste tijde verwittigd van de datum van hervatting. 
Bedankt voor uw begrip! 
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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. 

 

  
 
 

  
  

 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  

 

 
 
 
 
 

Nota Corona:  maskerplicht en Covid safe ticket verplicht!  
Anderhalve meter afstand houden indien mogelijk. 
Meer info bij Tine Loosvelt, tel. : 0474/32 69 51 

. 
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Het bestuur 

Voorzitter: Geert Messiaen 

Ondervoorzitter: Louis Bril 

Penningmeester: Gilbert Vantomme 

Secretaris: Sandra Billiet 

Co-secretaris: Valérie Duthoit 

Afgevaardigde SAR & provinciale 

Studiedagen: Sandra Billiet, Gilbert 
Vantomme en Tine Loosvelt 

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 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VU: G. Messiaen, Izegemseaardeweg 198, 8800 Roeselare (niet op de openbare weg 

werpen a.u.b.) 

 

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 

 

NIEUW MAILADRES VIEF Roeselare 
Hieronder het nieuwe mailadres 

sandrabilliet@skynet.be 
 

SECRETARIAAT VIEF ROESELARE 
Sandra BILLIET 
0473/942773 

Molenstraat 139 
8800 Roeselare 

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

CORONAREGELING 
MONDMASKER EN COVID SAFE 
TICKET verplicht voor alle 
activiteiten! 

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

