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Denkfoud  
in het  straatbeeld:  
de affiches raken  
verspreid dankzij  
jullie hulp
Onze campagne boekt vooruitgang! Op verschillende plaatsen in 
Vlaanderen en Brussel worden denkFOUD posters opgehangen en 
verspreid. Door onze zichtbaarheid vergroten, worden de mensen 
meer en meer aan het denken gezet.

Een duim voor iedereen die de poster al ophing!

Wil jij de campagne mee ondersteunen? Vraag een poster aan via 
info@vief.be en hang hem op op een openbare plaats of aan een 
raam waar ze zichtbaar is voor voorbijgangers.

	Meldpunt beeldvorming over ouderen
Je kan ook bijdragen tot onze campagne door het insturen van 
reacties op of getuigenissen over de thema’s van onze campag-
ne. Je mag ook melding doen van een reclamespot, persbericht 
of een aanstootgevende gebeurtenis waarin ouderen niet correct 
worden weergegeven of waarin er stereotiep over ouderen gespro-
ken wordt. Dat kan allemaal via het meldpunt op de Vief-website 
(www.vief.be/meldpunt) of per post naar Vief vzw, t.a.v. Sara Motoi, 
Livornostraat 25, 1050 Brussel.

In maart 2022 
heeft Vief zijn beeld-

campagne #denkFOUD ge-
lanceerd. De digitale campagne 

zelf begint op snelheid te geraken. 
Intussen zijn er nog twee stellingen  
gelanceerd die we willen corrigeren. 
Je leest er meer over op de volgende  
pagina’s. Ook de posters begin-
nen steeds meer verspreid te 
geraken.
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Weer een oudere  
die niet mee kan?

Hoe vaak wordt er niet zuchtend gereageerd op een 
 oudere persoon wanneer deze een app nog niet volledig 
onder de knie heeft? Weer een oudere die niet mee kan 
met “onze tijd”. Zou je deze zucht ook slaken indien de 
persoon voor jou dezelfde leeftijd heeft als jij? Hoeveel 
geduldiger zou je uitleggen hoe je je profiel op  sociale 
media privé maakt of je locatie deelt via WhatsApp 
moest een leeftijdsgenoot jou die vraag stellen?

	Digitale inclusie
Nochtans worstelen alle leeftijdsgroepen met het gebruik 
van technologie. Zo geeft 30% van de jongeren aan dat 
technologische innovaties en veranderingen elkaar te 
snel opvolgen. (Digimeter 2021) Digitale geletterdheid is 
een kennen en kunnen dat niet alleen gepaard gaat met 
leeftijd maar ook met andere socio-economische fac-
toren. Digitale inclusie en persoonlijke dienstverlening 
komen de gehele maatschappij ten goede.

Zo worden problemen sneller opgelost en kan je  ergens 
terecht met vragen. Door zowel een digitale als niet- 
digitale dienstverlening te voorzien verklein je de  digitale 
exclusie van sociale groepen. Inzetten op digitale inclu-
sie, het toegankelijk maken van digitale toepassingen 
voor iedereen, is eveneens een belangrijk punt. Zo die-
nen apps gebruiksvriendelijk te zijn en moeten er meer 
structurele mogelijkheden aangeboden worden om 
 digitale kennis te vergroten.

 Technologie biedt uitdagingen en kansen
Ouderen beseffen heel goed dat zij er belang bij hebben 
om digitale vaardigheden onder de knie te krijgen. Een 
omvangrijk aantal ouderen schrijft zich in voor digitale 
workshops en vormingen, er is grote vraag naar. Dat 
alle middelen worden aangereikt om hen vertrouwd te 
maken met digitale toepassingen is dan ook van funda-
menteel belang.

Eénmaal vertrokken, gebruiken ouderen de digitale tools 
in hun voordeel. Zo houden ze contact met familie en 
vrienden via videogesprekken, zoeken ze mensen uit het 
verleden op via Facebook, doen ze aan online  bankieren 
met bankapps, bestellen ze hun boodschappen en 
schrijven ze zich online in voor allerhande  activiteiten 
en hobby’s. Technologie biedt ons uitdagingen maar ook 
geweldige kansen.

	Aanpassingstijd
Nieuwe technologie onder de knie krijgen vergt echter 
tijd. Iedereen die ooit veranderde van besturings systeem 
of leerde werken met nieuwe software weet dat er een 
aanpassingsperiode is. Zelfs voor mensen met een 
hoge digitale geletterdheid is omschakelen niet steeds 
vanzelfsprekend.
Ouderen dienen ruimte te krijgen om zich digitale kennis 
en vaardigheden eigen te maken, voor hun hele leef-
wereld digitaal wordt.

Sara Motoi
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Ik zit graag in de auto bij mijn moe-
der. Zij is intussen 66, pas gepensi-
oneerd en sinds kort dus lid van “de 
65-plussers”club. Uiteraard rijdt ze 
nog vaak met de auto. Nu het alle-
maal terug mag, gaat ze op week-
end naar de Ardennen, rijdt ze naar 
de zee, naar een vriendin of gewoon 
naar de supermarkt. Dat doet ze 
in haar gloednieuwe Fiat 500, een 
 kleine maar fijne auto in een  zilveren 
kleurtje. Eigenlijk wou ze een knal-
rode maar die was net verkocht, 
 zilver dan maar.

	Kerstmis vanop de achter-
bank

Af en toe zet ze mij zelfs nog eens 
ergens af. Ik rij graag met haar mee. 
Dat heeft niet alleen te maken met 
het soort geborgenheid dat een kind 
zou kunnen voelen bij zijn  ouder in 
de auto wanneer die na het kerst-
diner met de familie terug naar huis 
rijdt. Al is dat rustige ritje terug, 
half in slaap en met een zeer goed 
 gevuld buikje op de achterbank 
minstens een even fijn gevoel. Nee, 
daar heb ik het niet zozeer over. Wat 
ik nu veel meer apprecieer in haar 
rijgedrag zijn dingen die mij als kind 
nooit opvielen.

	Vanop de passagiersstoel
Het zijn schijnbaar kleine dingen, 
maar het zijn net die zaken waardoor 
ik me in de auto bij haar veilig voel. 
Veel veiliger dan wanneer ik met een 

vriend mee rij, al is die persoon BOB. 
Mogelijk is het de controlefreak in 
mij, maar ik controleer steeds de 
snelheid die mensen aanhouden 
wanneer ik bij hen in de auto zit. 
Vanop de passagiersstoel gluur ik 
stiekem naar de snelheidsmeters op 
het dashboard. Heeft deze persoon 
gezien dat er hier maar 50 gereden 
mag worden? 

Mijn moeder wel, altijd. Ze zal ook 
steeds haar gordel vastklikken voor 
ze vertrekt en raar opkijken moest 
de persoon naast haar niet hetzelfde 
doen. Toch zijn er ook minder aange-
name zaken. Er wordt vaak op haar 
getoeterd als ze net iets trager terug 
vertrekt aan het verkeerslicht. Dit 
geeft haar ontzettend veel stress. En 
de juiste afslag op de auto snelweg 
of ergens anders, ja, die mist ze 
soms, ook met de gps aan. 

Dit heeft twee oorzaken die steeds 
samen voorkomen. De eerste is 
dat ze twijfelt over welke afslag het 
nu eigenlijk juist is.  Belangrijker is 
 eigenlijk nummer twee: zij doet geen 
overhaaste poging om die afslag 
toch nog te halen. Ook niet als ze 
daarna moet omrijden. Dat heeft 
met haar gevoel voor veiligheid te 
maken. Mijn moeder beseft heel 
goed dat autorijden buiten vrijheid 
ook risico’s inhoudt en daarin is ze 
niet alleen.

	Positieve aspecten in het 
rijgedrag van ouderen

Uit onderzoek blijkt dat mensen uit 
haar leeftijdscategorie, 65 tot 75 
jaar, zich minder veilig voelen in 
het verkeer dan andere leeftijds-
groepen. * Dit geldt ook voor mijn 
moeder. Om hieraan tegemoet te 
komen, past men zijn rijgedrag aan. 
Men onthoudt zich van het maken 
van een bewuste overtreding zoals 
rechts inhalen en bewaart afstand 
tussen de voertuigen. Tegelijkertijd 
gaat men de snelheidslimieten  vaker 
respecteren en ook minder vaak 
wisselen van rijstrook dan andere 
weggebruikers.* 

Terwijl er vaak wordt gesakkerd op 
oudere autobestuurders zijn al deze 
aspecten eigenlijk kwaliteiten van 
een gedegen chauffeur. En het zijn 
net die eigenschappen waardoor ik 
maar wat graag met mijn moeder 
meerijd. 

Voor al die solide rijlessen die ik 
vanop het passagiersstoeltje van jou 
meekrijg, merci Mama.

Sara Motoi  

Waarom ik  
graag bij mijn  
moeder in de auto zit Opinie

* Martensen, H.(2014), p29, 31 en 34.
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Als je naar de dokter gaat of geneesmiddelen koopt, dan betaalt je ziekenfonds 
 altijd een groot deel van de kosten terug. Het deel van de rekening dat je zelf moet 
betalen, noemen we het persoonlijk aandeel of remgeld. Zodra je een maximum-
bedrag aan remgeld per jaar hebt betaald, heb je de maximumfactuur bereikt. 
Vanaf dan betaalt je ziekenfonds bepaalde medische kosten volledig terug.

	Wat is de maximumfactuur of 
MAF?

De maximumfactuur (MAF) is een bescher-
mingsmaatregel die de uitgaven voor ge-
neeskundige verzorging van jouw gezin, 
ouderen, gepensioneerden en chronisch 
zieken binnen de perken houdt. Een groot 
deel van de medische kosten betaalt het 
ziekenfonds terug. Toch is er meestal een 

deel dat je zelf moet betalen: het remgeld. 
Als in de loop van het jaar de remgelden 
een maximumbedrag bereiken, dan betaalt 
jouw ziekenfonds de remgelden die daar 
later nog bijkomen volledig terug.

	Welke medische kosten komen  
in aanmerking voor de MAF?

Niet alle remgelden van medische kosten 

Maximumfactuur  
voor geneeskundige 
uitgaven
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komen in aanmerking voor de MAF. Hieronder vind je 
een overzicht van de kosten die wel in aanmerking ko-
men:
 - persoonlijk aandeel bij raadpleging van dokters,  

kinesitherapeuten, verpleegkundigen en andere 
zorgverleners

 - persoonlijk aandeel voor terugbetaalde genees-
middelen en de magistrale bereidingen

 - persoonlijk aandeel voor technische prestaties (bv. 
operaties, röntgenfoto’s, labonderzoeken, technische 
testen)

 - persoonlijk aandeel in de ligdagprijs bij opname in 
het ziekenhuis of in een psychiatrisch ziekenhuis (tot 
365 dagen)

 - forfaitair persoonlijk aandeel voor geneesmiddelen 
tijdens hospitalisatie

 - vloeibare voeding via sonde of stoma voor jongeren 
< 19 jaar

 - endoscopisch en viscerosynthesemateriaal
 - afleveringsmarge voor implantaten

	Hoe en wanneer ontvang je  
de tussenkomst van de MAF?

Je ziekenfonds houdt de teller van jouw medische kos-
ten bij. Als jouw remgelden het maximumbedrag van dat 
jaar overschrijden, dan betaalt het ziekenfonds ze au-
tomatisch maandelijks terug. Je hoeft hiervoor dus zelf 
niets te doen. Zodra het plafondbedrag bereikt is, hoef je 
geen remgeld meer te betalen voor:

 - terugbetaalde geneesmiddelen en magistrale 
 bereidingen bij de apotheker

 - ziekenhuisfactuur: bij overschrijding van het plafond-
bedrag zal het ziekenhuis de remgelden die mee-
gerekend worden voor de teller van de MAF recht-
streeks verrekenen met het ziekenfonds
Opgelet: supplementen vallen niet onder de teller 
van de maximumfactuur en blijven dus ten laste van 
de patiënt.

	Welke types MAF bestaan er?
1. Sociale MAF
 Bepaalde sociale categorieën komen  in aanmerking 

voor de sociale MAF, bijvoorbeeld als je recht hebt 
op de verhoogde tegemoetkoming. Het plafond-
bedrag ligt vast.

2. Inkomens-MAF
 Iedereen komt in aanmerking voor de inkomens-MAF. 

Het plafondbedrag hangt af van het netto belastbaar 
gezinsinkomen van je gezin.

3. MAF voor kinderen < 19 jaar
 Dit type MAF is een extra bescherming voor kinde-

ren jonger dan 19 jaar.
4. MAF chronisch zieken
 Bij dit type MAF wordt er een verlaging van 108,24 

euro (geïndexeerd 2021) op het grensbedrag toege-
past indien je voldoet aan bepaalde voorwaarden.

	Hoe kent je ziekenfonds de MAF toe?
Er zijn verschillende factoren die beïnvloeden of je recht 
hebt op de maximfactuur. Het ziekenfonds onderzoekt of 
je in aanmerking komt op basis van:
 - de samenstelling van jouw gezin op 1 januari van 

het betrokken jaar: alle personen die op hetzelfde 
adres gedomicilieerd zijn, vormen een gezin in de 
berekening van de maximumfactuur

 - het netto belastbaar inkomen van jou en van je gezin 
van 2 jaar geleden

 - het bestaan van een sociale categorie binnen 
het gezin: hieronder vallen zo goed als alle recht-
hebbenden op de verhoogde tegemoetkoming

 - chronische uitgaven voor je geneeskundige 
 verzorging

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij jouw 
LM-kantoor. 

Studiedienst van de  
Landsbond van Liberale Mutualiteiten

Het ziekenfonds betaalt jouw 
remgelden automatisch terug 
wanneer het maximumbedrag 
overschreden wordt.
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Iedereen heeft wel al eens gehoord over ‘palliatieve zorg’. 
Palliatieve zorg wordt vaak verward met terminale zorg, 
waardoor ze vaak pas kort vóór het overlijden van een 
 persoon met een ongeneeslijke ziekte wordt opgestart. Dit 
kan echter al vroeger in het zorgproces. In dit artikel geven 
we je meer informatie over palliatieve zorg en waar je hier-
voor terecht kunt. We staan ook stil bij het palliatief statuut 
en de eraan gekoppelde voordelen. 

	Wat is palliatieve zorg?
In 2002 omschreef de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) palliatieve zorg als een type zorg dat de kwaliteit 
van leven verbetert voor patiënten die te maken hebben met 
een levensbedreigende aandoening en voor hun naasten. 
 Palliatieve zorg besteedt aandacht aan:
 - het verzachten van pijnklachten en lijden;
 - het positief beïnvloeden van de kwaliteit van leven, het 

optimaliseren van de zelfredzaamheid en het bieden van 
ondersteuning in het rouwproces; 

 - het verlenen van zorg en bijstand op maat van elke 
 persoon die lijdt aan een ongeneeslijke ziekte en zijn/
haar naasten.

Bovendien wordt er samengewerkt tussen verschillende 
 disciplines.

Palliatieve 
zorg
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Palliatieve zorg kan verleend wor-
den wanneer er geen genezing meer 
mogelijk is. Onderzoek heeft uitge-
wezen dat zowel palliatieve patiënt-
en als hun mantelzorgers gebaat zijn 
bij het vroegtijdig aanbieden van pal-
liatieve zorg in het zorgproces. 

	Waar kan je terecht  
voor palliatieve zorg?

Palliatieve zorg kan zowel thuis als 
buitenshuis geboden worden. 

Wanneer dit thuis plaatsvindt, wordt 
dit opgenomen door je zorgnetwerk: 
je familie, je huisarts, je thuisver-
pleegkundige, eventueel een speci-
alist of een kinesist. Deze personen 
worden ondersteund door mensen 
die verbonden zijn aan een pallia-
tieve thuiszorgequipe. Dat kunnen 
 professionele zorgverleners zijn, 
maar bijvoorbeeld ook vrijwilligers 
die de zorg van de mantelzorger 
even kunnen overnemen zodat die 
wat tijd heeft voor zichzelf. In Vlaan-
deren en Brussel zijn er vijftien pallia-
tieve thuiszorgequipes voor volwas-
senen en twee die hulp bieden bij de 
thuiszorg aan ernstig zieke kinderen. 
Een overzicht van de palliatieve thuis-
zorgequipes en hun  contactgegevens 
vind je onder de pagina www.leif.be/
professionele-info.   

Elk ziekenhuis beschikt over een 
palliatief supportteam, bestaande 
uit een arts, een verpleegkundige 
en een psycholoog die gespeciali-
seerd zijn in palliatieve zorg. Elke 
ziekenhuisafdeling kan een beroep 
doen op dat palliatief supportteam. 
Daarnaast kunnen ziekenhuizen 
beschikken over een palliatieve een-
heid voor patiënten met een levens-
verwachting van nog maximaal 
drie maanden. Daar worden zij en 
hun naasten ondersteund door een  
gespecialiseerd multidisciplinair team.

In woonzorgcentra kan een ver-
pleegkundige de nodige opleiding 
gevolgd hebben om tewerkgesteld 

te worden als referentieper-
soon  palliatieve zorg. Deze 
verpleegkundige kan op 
elke afdeling  ingeschakeld 
worden voor de  palliatieve 
 bewoners.   

Tenslotte telt Vlaanderen 
vijf  palliatieve dagcentra. 
Deze zijn gevestigd in:
 - Antwerpen: Sint-Camillus dag-

centrum voor supportieve zorg;
 - Wuustwezel: dagcentrum Coda;
 - Wemmel: Topaz palliatief dag-

centrum;
 - Brugge: palliatief dagcentrum 

Heidehuis;
 - Oostende: complementair dag-

centrum De Kust.
Een palliatief dagcentrum is een 
huiselijke plek waar palliatieve pa-
tiënten overdag kunnen verblijven 
en verzorgd worden. De zorg wordt 
er verleend door professionele zorg-
verleners en door vrijwilligers. In 
een palliatief dagcentrum kunnen 
palliatieve patiënten praten met lot-
genoten en samen deelnemen aan 
activiteiten. Ondertussen kan de 
mantelzorger wat tijd nemen voor 
zichzelf. De contactgegevens van 
de palliatieve dagcentra vind je op 
https://www.zorg-en-gezondheid.be/
adressen-van-dagverzorgingscentra 
-voor-palliatieve-zorg.  

	Het palliatief statuut en 
het palliatief thuiszorg-
forfait

Om in aanmerking te komen voor het 
palliatief thuiszorgforfait moet je recht 
hebben op het palliatief statuut. Dit 
kan je aanvragen bij je huisarts als je 
thuis verzorgd wordt én je levensver-
wachting minder dan drie maanden 
bedraagt. Je huisarts zal je dan een 
formulier bezorgen dat je dient op te 
sturen naar de adviserend arts van je 
ziekenfonds, die zal beoordelen of je 
in aanmerking komt voor het pallia-
tief statuut en bijgevolg het palliatief 
thuiszorgforfait. 

Het palliatief thuiszorgforfait 
 bedraagt 712,62 euro en wordt voor 
één maand toegekend. Je kunt het 
bedrag gebruiken om je medicatie, 
verzorgingsproducten en andere 
hulpmiddelen te betalen. Het forfait 
kan nog een tweede maal worden 
aangevraagd als je dertig dagen na 
de eerste aanvraag nog voldoet aan 
de voorwaarden.

Voor palliatieve patiënten met een 
palliatief thuiszorgforfait valt ook 
het remgeld voor de huisarts en de 
thuisverpleging weg.

	Mantelzorgvereniging 
‘Liever Thuis LM’ werkt 
samen met Palliatieve 
Zorg Vlaanderen

Palliatieve Zorg Vlaanderen is de 
koepel- en netwerkorganisatie die 
zorgverleners, organisaties en man-
telzorgers die dagelijks instaan voor 
palliatieve zorg ondersteunt. De 
 organisatie ontving recent een subsi-
die van Kom op tegen Kanker om tot in 
2024 werk te maken van een  project 
waarbij het de bedoeling is mantel-
zorgers van palliatieve  patiënten met 
kanker beter te informeren. Hiervoor 
werd een  samenwerking aangegaan 
met enkele mantelzorgverenigin-
gen, waaronder de vzw Liever Thuis 
LM (mantelzorgvereniging van de 
 Liberale Mutualiteit). Het project zal 
opstarten in de provincie Antwerpen 
en zal nadien worden  uitgerold over 
heel Vlaanderen.

Mario Schelfhout
vzw Liever Thuis LM

Palliatieve zorg is een type zorg dat 
de kwaliteit van leven verbetert voor 
patiënten die te maken hebben met 
een levensbedreigende aandoening 
en voor hun naasten.
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	Gekleed het bos in
Ga gewapend het bos in. Draag stevig schoeisel en 
vooral schoeisel met flink geribde zolen zodat je op elk 
soort bodem, nat en droog, kaal of bedekt met herfst-
blad, stevig rechtop blijft. Wat kleding betreft richt je je 
vanzelfsprekend naar de weersvoorspelling. Een extra 
truitje is steeds een meenemer. Dieper in het bos is het 
steeds wat frisser. Onmisbaar zijn ook handschoenen. 
Niet van die dunne gebreide exemplaren! Ga voor een 
paar dat sterk is tegen stekels en doornen. Denk op-
nieuw aan de bramen. Je plukt ze niet zonder risico op 
een schram of prik. En stel je voor dat je een hondsroos 
(Rosa canina) tegenkomt, een bij ons inheemse wilde of 
botanische roos, die nu, na haar mooie bloesem, trak-
teert op langwerpige rozenbottels. 

	Gratis pluktuin
Bottels van hondsrozen zijn net als bramen ideaal voor 
het bereiden van jam en gelei. Recht van de struik moet 
je ze niet eten. Ze zijn wrang van smaak. Dat is ook zo 
voor de donkerpaarse, bijna zwarte minipruimpjes van 
de sleedoorn (Prunus spinosa). Ze groeien aan een  

middelhoge struik met, je raadt het al, doornen. Het lijkt 
wel alsof al die lekkere planten zich willen beschermen 
 tegen wildplukkers. Gelukkig hangen de sleedoorn bessen 
meestal goed zichtbaar aan de onderzijde van takken. 
Spreken ze jou niet aan? Check dan eens  recepten om 
ze op te leggen op alcohol en maak eventueel je eigen 
alternatief voor het ‘Voerdrupke’, een sleedoornlikeur uit 
de Voerstreek. En er is nog zo’n stekelige bosvrucht: de 
tamme kastanje (Castanea sativa). Haar bolsters zijn - in 
tegenstelling tot de wilde kastanje of paardenkastanje 
(Aesculus hippocastanum) - dicht bezet met venijnige 
stekels. Gelukkig spatten de bolsters bijna steeds open 
bij het op de grond ploffen en liggen de lekkere  kastanjes 
zomaar voor het rapen klaar om zo gegeten te worden, 
te poffen of op welke wijze dan ook te verwerken. Waren 
andere wandelaars je voor met rapen dan zit er nog wel 
steeds een achterblijvertje in de bolster vast. Om het te 
bevrijden kan je de bolster tussen je voeten knellen en 
er zachtjes op kneden. Vanop afstand gezien lijkt die 
beweging wel erg veel op het met toegeknepen knie-
en staan wiebelen omwille van hoge plasdrang. Trek 
dus toch maar die handschoenen aan! Hazelnoten zijn 

Voor een keer raden we je aan 
om je terras, balkon of tuin achter te la-

ten. De herfst is namelijk een ideaal seizoen 
om een stapje in de wereld te zetten. Ver hoef je 

daar niet voor te gaan. Vlaanderen is rijk aan parken, 
bossen en zelfs vrije natuur. Wil je zen worden trek er 

dan alleen op uit, wil je een gezellige wandeling spreek 
dan af met familie of vrienden. 

Weinig andere seizoenen die zich zo gul en gastvrij tonen 
als de herfst. Zelfs de bladeren van de bomen en struiken 
doen mee om jouw boswandeling extra kleur te geven. En 
dan zijn er nog de typische herfstgeuren: boslucht en geur 
van paddenstoelen. Samen zouden ze laten vergeten dat 

je flink wat eetbaars kan plukken en rapen. Nochtans 
geeft dat proeven en snoepen van bosvruchten net 

dat tikje meer aan een uitstap in het groen. Hoe 
lang is het trouwens geleden dat je een 

plukverse braam in de mond stopte? 

Een bos wandeling:  
altijd lekker
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 gemakkelijker. Ze liggen zo voor het 
rapen. Concentreer je op de noten 
zonder boor gaatje. Daar was een 
hazelnootboorder je voor. Hij liet een 
leeggegeten noot achter. In de buurt 
van kastanjes en hazelnoten groei-
en vaak ook eikenbomen.  Onder 
hun kruin een veelheid aan eikels. 
Mogelijk  herinneren ze jou aan de 
verhalen van je (groot-)ouders die 
ze roosterden als alternatief voor 
koffiebonen. Fan van parmaham? 
Dan weet u dat de varkens die aan 
de  oorsprong ervan liggen flink 
wat  eikels  geserveerd kregen. Wij 
 mensen lusten ze niet  omwille van 
hun melig karakter en hun grote 
 hoeveelheid aan tannines en dus bit-
tere smaak. Laat ze dus voor  gaaien, 
eekhoorns en andere bosdieren. 
Mits wat stil zijn, zie je hen mogelijk 
hun kostje bij  elkaar  scharrelen en 
voeg je zo nog een dimensie meer 
toe aan je bos wandeling. 

	Plant je mini-plukbos
Smaak gekregen in al deze bos-
vruchten? Plant dan in eigen tuin 
zelfs een mini-bosje aan. Geef het 
een zo natuurlijk mogelijke look. Met 
braam, hondsroos en sleedoorn lukt 
dat perfect. Ze groeien nogal bossig 
en vormen - tenzij je snoeit - een 
wirwar van takken waar vogels en 
kleine tuindieren graag in schuilen 
en zelfs nesten maken. Met een 
 hazelaar haal je een forse struik in 
de tuin, maar je kan hem ook de 
vorm van een compacte boom laten 
aannemen. Het enige dat je daar-
voor moet doen is de zijscheuten op 
de stammen regelmatig wegnemen. 
Een kastanje is voor de meeste 
van onze tuinen te groot. Hij wordt 
15 meter hoog en tien meter breed. 
Werk je plukbosje af met zelfs tra-
ditionele bessenstruiken als rode 
bes, blauwe bes, honingbes of goji 
en bosbessen of bosaardbeitjes als 
bodembedekker.

Tekst en foto’s: Marc Verachtert

Zin in een smaakervaring puur na-
tuur uit eigen tuin? Plant daslook 
(Allium ursinum). Start met een 
drietal plantjes en je kunt volgende 
lente al voldoende bladeren oog-
sten om boterhammen met kaas 
te voorzien van frisgroene blaad-
jes met uitgesproken looksmaak 
en -geur.  Gesnipperd passen die 
blaadjes dan weer perfect in sla 
of als basis voor pesto die heerlijk 
combineert met spaghetti. Een re-
cept dat we graag meegeven komt 
uit het boek ‘De Naturalis Historia, 
vergeten toepassingen van plan-
ten’ (uitgeverij Sterck & De Vree-

se) van Marcel De Cleene: “Stamp 
twee handen vol met daslookbla-
deren fijn en voeg er 100 gram bo-
ter aan toe. Daslokboter is heerlijk 
op een sneetje brood of over vlees 
gelegd.” 
Daslook is een bolplant die vanaf 
maart haar bladeren laat zien en 
in mei-juni bloeit met witte bloem-
trossen. Vanaf juli gaat ze terug 
in rustperiode en overwintert pro-
bleemloos in de grond. Planten 
doe je best in het najaar of vroe-
ge voorjaar op een schaduwrijk 
plekje. Stop de bollen ongeveer 
10 cm diep in de grond. Jaar na 

jaar neemt hun aantal toe zonder 
dat je ook maar iets moet doen en 
groeien ze uit tot heuse bodembe-
dekker. 

© iVerde 'Perennial Power'

DASLOOK, BODEMBEDEKKER 
MET LOOKKWALITEITEN
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Op een warme zomerdag ging ik op bezoek bij Michel Vanmarsenille en zijn vrouw Krystyna Moyens in 
het landelijke Waasmont. Michel is 79 jaar en nog steeds heel actief bij Vief. Hij is ondervoorzitter bij Vief 
Landen W.W. en provinciale voorzitter van Vief Limburg. Daarnaast maakt hij veel tijd vrij voor zijn gezin 
en gaat hij graag met de hond wandelen. Tijdens een gezellig gesprek kon ik hem volgende vragen stellen.

 Dag Michel, je bent erg 
actief bij Vief, hoe ben je 
erin gerold?

Ik ben altijd al actief geweest in het 
verenigingsleven, zo ben ik voorzit-
ter geweest van een wielrenners-
club, zat ik in een biljartvereniging 
en ben ik een tijdje bij een zaalvoet-
balploeg geweest. Na een paar jaar 
uit het verenigingsleven te zijn werd 
ik gevraagd om bij LBG te komen. 
Ik heb hen een tijdje laten zeuren 
en daarna heb ik toegezegd. Ik was 
eerst bestuurslid van Vief Walshou-
tem-Waasmont en werd na enkele 
jaren voorzitter. 

 Je zegt Vief Walshou-
tem-Waasmont, maar nu 
ben je ondervoorzitter van 
Vief Landen W.W., hoe is 
dat gekomen?

Het bestuur van Vief Walshou-
tem-Waasmont verouderde en het 
was erg moeilijk om nieuwe vrijwil-

ligers aan te trekken. We werkten al 
regelmatig samen met Vief Landen 
dus hebben we gekozen om sa-
men te smelten naar Vief Landen 
W.W.. De samenwerking met  Serge 
Schreurs, de huidige voorzitter van 
Vief Landen W.W. en voordien voor-
zitter van Vief Landen, is altijd erg 
goed verlopen. Het is een man die 
weet van aanpakken waardoor bei-
de verenigingen baat hadden bij de 
samensmelting. 

 Fijn om te horen dat de sa-
mensmelting een succes 
is, hoe draait Vief Landen 
W.W. momenteel?

We zijn met 7 bestuursleden, wat 
een ideale grootte is. Ons 
ledenaantal is wel wat ge-
daald door de coronacrisis, 
maar we zitten nog steeds 
aan een mooie 124 leden. 

 Wauw, 124 kan nog steeds 
tellen! Wat voor activitei-
ten richten jullie in?

Veel verschillende dingen. We kie-
nen en kaarten regelmatig, hier ko-
men gemiddeld 40 tot 60 personen 
op af. Daarnaast doen we busuit-
stappen, zo gingen we recent naar 
Rijsel, Oostende en Tongeren. We 
doen ook feestelijke bijeenkomsten, 
zoals een kerstfeest. Een geslaagd 
feest heeft drie kenmerken, name-
lijk lekker eten, een goed optreden 
waarbij er gedanst kan worden en 
natuurlijk gelukkige leden en vrijwil-
ligers. Tot slot zijn onze stoempdag 
en pannenkoekenslag jaarlijkse 
klassiekers.

Vrijwilliger
in de kijker

Michel Vanmarsenille  
- Voorzitter Vief Limburg

Ik ben altijd al  
actief geweest in  
het verenigingsleven.
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 De gemeente Landen 
hoort geografisch bij de 
provincie Vlaams-Brabant, 
hoe komt het dat Vief 
Landen W.W. onder Vief 
Limburg valt?

Dit is historisch zo gegroeid omdat 
de liberale mutualiteit van Landen 
onder Limburg hoorde. We voelen 
ons ook veel meer verbonden met 
de provincie Limburg dan met de 
provincie Vlaams-Brabant. 

 Je bent nu ook provinciaal 
voorzitter van Vief Lim-
burg, hoe is dat gegroeid?

Ik was eerst schatbewaarder bij Vief 
Limburg, ik zat dus in de provincia-
le directieraad. Flor, de toenmalige 
voorzitter, ging zich niet opnieuw 
kandidaat stellen bij de verkiezingen 
en men was dus op zoek naar een 
nieuwe provinciale voorzitter. Ik heb 
me kandidaat gesteld en werd ver-
kozen. Het is een hele leuke groep 
en de functie bevalt me enorm dus ik 
heb er geen moment spijt van gehad. 
Flor heeft me erg gesteund in alles 
en heeft me alle kneepjes van het 
vak geleerd. Nu zitten de 6 jaar als 
voorzitter er bijna op, in september 
2022 zijn het nieuwe verkiezingen 
en ga ik me weer kandidaat stellen. 
Ik vind het heel fijn om voorzitter van 
Vief Limburg te zijn en zou het graag 
verder zetten.

 Wat zijn je favoriete activi-
teiten van Vief Limburg?

Ik vind de jaarlijkse nieuwjaarsre-
ceptie Tjing Tjing geweldig. Dit is 

een gezellig samenzijn met leden en 
vrijwilligers van Vief Limburg. Ook 
het inspiratiemoment en verwendag 
voor Limburgse vrijwilligers vind ik 
heel tof. Daarnaast zijn culturele ac-
tiviteiten zoals een bezoek achter de 
schermen bij de para’s erg interes-
sant. Via deze weg wil ik graag nog 
een dikke pluim geven aan Mary Van 
Den Bossche, de regiomedewerker, 
voor het vele en zeer goede werk dat 
ze doet voor Vief Limburg.

 Mary verdient die pluim 
zeker en vast! Jij hebt 
door je verschillende 
functies bij Vief veel erva-
ring met het organiseren 
van activiteiten, wat zijn 
de zaken waar je aandacht 
aan schenkt tijdens de 
voorbereidingen?

Ik probeer ervoor te zorgen dat het 
niet noodzakelijk is om ver te stap-
pen tijdens de activiteit, zodat per-
sonen die minder goed ter been zijn 
ook zonder problemen kunnen deel-
nemen. Het is dan ook belangrijk dat 
er niet veel trappen zijn.  Daarnaast 
is het fijn dat als we een uitstap doen 
er een maaltijd inbegrepen is in de 
prijs. We proberen altijd te zorgen dat 
de prijs niet al te hoog ligt, dit doen 
we bijvoorbeeld door samen te wer-
ken met andere organisaties zoals 
de Liberale Vrouwen (nu VVVuur). 
Voor personen die het financieel niet 
breed hebben, leggen we soms iets 
bij uit de eigen kassa, zodat de prijs 
geen drempel is om deel te nemen. 

 Je bent naar het lan-
ceermoment van onze 
beeldvormingscampagne 
denkFOUD gekomen. 
Laten we het eens over 
een stereotiepe stelling 
hebben. “Ouderen hebben 
geen fut meer”, wat denk 
je daarover?

In het geval van mij en mijn vrouw 
Krystyna, klopt het alleszins niet. 
Wij gaan nog veel wandelen met de 
hond. Op sommige dagen doen we 
zelfs wandelingen van 5 à 10 kilome-
ter. Ook zijn we vaak druk in de weer 
voor Vief, net als de andere vrijwilli-
gers. Ook veel van de Vief-leden zijn 
heel bezige bijen. We kennen na-
tuurlijk wel ouderen die voorname-
lijk thuiszitten, maar dat heeft niets 
met ouderdom te maken, dat waren 
vroeger ook al huismussen.

 Welk maatschappelijk 
thema verdient meer aan-
dacht?

Ik vind dat woonzorgcentra betaal-
baarder mogen worden. Voor veel 
ouderen met een klein pensioentje is 
het nu onbetaalbaar. Er mag echter 
zeker niet bespaard worden op de 
lonen van het verzorgend personeel, 
integendeel, zij verdienen beter be-
taald te worden. Tijdens de coron-
acrisis werd nog maar eens heel 
duidelijk hoe waardevol hun werk is.

 Daar ben ik het zeker mee 
eens, bedankt voor dit 
gezellig gesprek en de 
warme ontvangst!

Ik vind dat woonzorgcentra 
betaalbaarder mogen worden. 
Voor veel ouderen met een 
klein pensioentje is het nu 
onbetaalbaar.
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Als ouderenorganisatie ontvangt Vief regelmatig signa-
len dat fout geparkeerde tweewielers op het voetpad 
hinder veroorzaken. Het achterlaten van een (bak)fiets, 
(elektrische) step, scooter, hoverboard,… op het voet-
pad zorgt er vaak voor dat een vlotte doorgang bemoei-
lijkt wordt. Veel voetpaden zijn te smal waardoor het niet 
meer mogelijk is om met een rolstoel, rollator, kinderwa-
gen,… langs de versperde doorgang te wandelen. Dit 
zorgt ervoor dat men moet uitwijken naar de rijbaan. Dit 
is vaak niet praktisch door de hoge stoeprand en het kan 
ook gevaarlijke situaties met zich meebrengen wanneer 
men zich tussen het andere verkeer begeeft. De fout ge-
parkeerde tweewielers zorgen ook voor een verhoogde 
kans op valpartijen, in het bijzonder voor slechtziende 
personen. In sommige steden en gemeenten, zoals bij-
voorbeeld stad Brussel, is deze problematiek zo aanwe-

zig dat ouderen vermijden om grote afstanden te voet 
af te leggen. Vief pleit voor maatregelen om hinderlijk 
geparkeerde tweewielers op voetpaden tegen te gaan. 
Meer specifiek vragen we om een duidelijke wetgeving, 
een goede handhaving hiervan en meer parkeerplaat-
sen voor tweewielers. Deze maatregelen komen niet 
enkel de oudere bevolking ten goede, toegankelijke 
voetpaden zijn voor iedereen belangrijk.

	Duidelijkere wetgeving
Momenteel is er in Vlaanderen geen uniforme wetge-
ving die het plaatsen van tweewielers in het midden van 
het voetpad verbiedt. Echter zijn er wel erg algemene 
wetgevingen per type voertuig. Zo staat in het Belgische 
verkeersreglement in artikel 23.3:

Vief wenst  
 maatregelen   
tegen hinderlijk  
geparkeerde  
tweewielers  
op voetpaden

Opinie
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“Fietsen en tweewielige bromfietsen moe-
ten buiten de rijbaan en de parkeerzones 
bedoeld in artikel 75.2 opgesteld worden 
zonder het verkeer van de andere wegge-
bruikers te hinderen of onveilig te maken, 
behalve op plaatsen gesignaleerd zoals 
voorzien in artikel 70.2.1.3°.f.”
Ook is er recent, sinds 1 juli 2022, een 
nieuwe wetgeving voor het parkeren van 
elektrische steps van kracht. Deze luidt:

“Voor elektrische steps zijn er voortaan 
specifieke parkeerzones en zones met 
parkeerverbod, beide aangeduid met ver-
keersborden. Op plekken zonder specifie-
ke signalisatie blijft parkeren op het trottoir 
toegelaten, op voorwaarde dat uw step de 
doorgang niet belemmert”.

Deze wetgevingen zijn echter zo algemeen 
geformuleerd dat ze weinig slagkracht heb-
ben. Wat voor de ene persoon hinderlijk of 
onveilig is, is dat voor de andere misschien 
niet. Het is noodzakelijk dat de wetgeving 
objectieve parameters opneemt. Een goed 
voorbeeld is het lokale verkeersreglement 
van de gemeente Schoten. Hier werd de 
algemene wetgeving aangevuld met de re-
gel dat er een vrije doorgang van anderhal-
ve meter dient te zijn. Meer concrete maat-
regelen zijn makkelijker te handhaven.

	Goede handhaving
Naast concrete wetgeving is ook een goe-
de controle en handhaving noodzakelijk. 
Steden en gemeenten kunnen opteren om 

GAS-boetes uit te schrijven voor fout ge-
parkeerde tweewielers. In de stad Leuven 
riskeer je bijvoorbeeld een GAS-boete van 
58 euro als jouw fiets hinderlijk geparkeerd 
staat. Daarnaast kunnen de gemeen-
schapswachten de fiets verplaatsen naar 
een betere plaats of brengt de politie deze 
naar de fietscentrale. Door streng op te tre-
den bij het foutief parkeren van tweewie-
lers, zal het aantal overtredingen hopelijk 
dalen.

	Meer parkeerplaatsen voor 
tweewielers

Tot slot is het belangrijk dat een van de oor-
zaken van het probleem wordt aangepakt. 
In veel steden en gemeenten zijn er name-
lijk te weinig (aangepaste) parkeerplaat-
sen voor tweewielers. Hierdoor voelt men 
zich genoodzaakt om deze op het voetpad 
achter te laten. Steden en gemeenten wor-
den aangemoedigd om parkeerplaatsen te 
voorzien die voldoende groot zijn. Daar-
naast is het belangrijk dat deze parkeer-
plaatsen verspreid zijn over verschillende 
locaties zodat er steeds een parking nabij 
is. Een goed praktijkvoorbeeld komt van 
de stad Gent waar men experimenteert 
met bakfietsparkingen. Bakfietsen passen 
vaak niet in een gewone fietsenstalling 
waardoor deze op het voetpad werden ge-
plaatst. Dit wil de stad Gent nu voorkomen. 
We hopen dat andere gemeenten snel ge-
lijkaardige initiatieven zullen uitrollen.

Lise Reniers
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Hoe gebruik je 
de Mijn Burger-
profiel-app?

Mijn Burgerprofiel 
begint in Vlaanderen 

steeds meer vaste voet aan de 
grond te krijgen. Het is dan ook een 

zeer handig digitaal platform. Het biedt 
een persoonlijk overzicht van alle overheids-

zaken die op jou betrekking hebben. Denk 
maar aan dossiers opvolgen, gegevens inkij-
ken, attesten opvragen, documenten consulte-
ren, premies en vergunningen aanvragen enz. 
Dit alles in een beveiligde omgeving. 

Tot voor kort kon je Mijn Burgerprofiel enkel 
via een website (www.mijnburgerprofiel.be) 

raadplegen. Echter kan je voortaan ook 
gebruikmaken van een mobiele app. 

Stap 3: Aanmelden

	De app installeren 
Stap 1: De app kan je terugvinden 
in de App Store (Apple) of de Play 
Store (Android). Geef in de zoekbalk 
‘Mijn Burgerprofiel’ in en download 
vervolgens de app. 

Stap 2: Eens je de app gedownload 
hebt kan je hem openen. Je zal en-
kele keren op ‘volgende’ dienen te 
klikken totdat je terecht komt op de 
aanmeldpagina. 

Stap 3: Tik vervolgens op ‘aanmel-
den’ om je overheidszaken te kun-
nen raadplegen. Aanmelden kan op 
verschillende manieren: via Itsme, 
een beveiligingscode via mobiele 
app of een beveiligingscode via 
SMS. De meest eenvoudige ma-
nier is via Itsme. Hiervoor moet de 

Itsme-app wel op jouw smartphone 
geïnstalleerd zijn. Je kan altijd ons 
instructiefilmpje omtrent de installa-
tie van de Itsme-app raadplegen op 
ons Youtube-kanaal als je hulp nodig 
hebt: www.vief.be/youtube.

Stap 4: Nadat je bent ingelogd, zal 
de app vragen of je er al dan niet 
mee akkoord gaat dat de app fout-
rapporten deelt om op die manier 
de app te verbeteren. Dit is een per-
soonlijke keuze. 

Stap 5: Geef eventueel je adres in of 
bevestig/wijzig het getoonde adres.

Je komt terecht op de startpagina 
van de app. De app is nu klaar voor 
gebruik. 
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Tabblad ‘Brievenbus’Tabblad ‘Profiel’ Tabblad ‘Wallet’

Tabblad ‘Profiel’: 
 - Attesten en vergunningen: hier 

kan je allerlei attesten en ver-
gunningen opvragen zoals attest 
van hoofdverblijfplaats, attest 
van Belgische nationaliteit enz. 

 - Lopende aanvragen: hierin vind 
je jouw lopende aanvragen  terug 
(als die er zijn).

Tabblad ‘Wallet’: hier kan je jouw 
attesten, vergunningen en docu-
menten bewaren.

Tabblad ‘Brievenbus’: 
 - eBox: dit is jouw beveiligde digi-

tale brievenbus bij de overheid 
en kan je steeds consulteren 
via Mijn Burgerprofiel. Je ont-
vangt hier met andere woorden 
je brieven en documenten van 
de overheid. Indien je hiervan 
gebruik wenst te maken dien 
je dit de eerste maal nog te 
activeren. Dit doe je door op 
‘eBox koppelen’ te tikken en de 
stappen te doorlopen. Opgelet: 
door uw eBox te koppelen zal 
je sommige documenten niet 
meer op papier verkrijgen. Er 

zal je gevraagd worden of je per 
e-mail wil geïnformeerd worden 
wanneer een nieuw overheids-
document beschikbaar is. Het is 
dan ook raadzaam om dit goed 
te keuren.

 - Meldingen: hier kan je ook mel-
dingen per e-mail voor andere 
diensten activeren. 

Veel succes!
Charlotte De Spiegeleer 

	Hoe gebruik je de app? 
In de app vind je verschillende tabbladen terug: overzicht, brievenbus, wal-
let, contact en profiel. De voornaamste zaken zijn terug te vinden onder het 
tabblad ‘profiel’, ‘wallet’ en ‘brievenbus’. 



18 VIEF I GEZONDHEID

Alcohol is in België de meest geconsumeerde legale drug, wat de indruk wekt dat het weinig of geen 
kwaad kan. Alcohol is maatschappelijk aanvaard en is deel van onze cultuur. Maar alcohol is niet onge-
vaarlijk, alcoholgebruik is een belangrijke risicofactor voor ziekte en vroegtijdig overlijden. Bovendien 
reageer je anders op alcohol door het ouder worden, je kan er minder goed tegen dan voordien.

	De effecten van alcohol
Hoewel veel mensen na een glas alcohol losser en 
enthousiaster reageren, heeft alcohol wel degelijk een 
verdovende werking. Alcohol heeft onmiddellijk invloed 
op de delen van de hersenen die je gedrag en gevoe-
lens onder controle houden. Daardoor ga je jezelf ook 
overschatten of overmoedig worden, wat tot gevaarlijke 
situaties kan lijden.
Op korte termijn tast alcohol je coördinatie, evenwicht 
en waarnemings- en beoordelingsvermogen aan. De 
dag nadien kan je last hebben van een ‘kater’, je voelt je 
moe, misselijk en dorstig. Een ander gevolg van teveel 
alcohol is een ‘black-out’. Hierbij weet je niet meer wat 
je gezegd of gedaan hebt, je weet niet meer hoe je bent 
thuisgekomen, …
Op langere termijn kan alcohol aan de basis liggen van 
verschillende ziekten, zoals beschadiging van de lever, 
pancreas en hersenen, verschillende kankers (zoals 
mond-, keel-, slokdarm- en leverkanker), aantasting van 
het zenuwstelsel en hart- en vaatziekten.

	Hoeveel alcohol is schadelijk?
Er bestaat niet zoiets als een veilige ondergrens voor 
alcohol. Als je geen risico wil lopen, dan drink je beter 
geen alcohol. Richtlijnen rond alcoholgebruik worden 
altijd uitgedrukt in standaardglazen. Een standaardglas 
bevat steeds dezelfde hoeveelheid alcohol, onafhanke-
lijk van de grootte van het glas of het soort alcohol. In de 
horeca maakt men meestal gebruik van die standaard-
glazen. Dat verklaart waarom een pint een inhoud heeft 
van 25 cl en een glas porto maar 5 cl. Een standaardglas 
bevat steeds tien gram pure alcohol. Bij zware bieren en 
cocktails wijkt dat vaak wel af en bevat het glas waarin 
de drank geserveerd wordt meer alcohol.

Om de risico’s te beperken, drink je best niet meer dan 
tien standaardglazen per week. Het is aangewezen om 
dit over verschillende dagen te spreiden en alcohol-
vrije dagen in te lassen. Hoe je reageert op alcohol is 
eveneens persoonsgebonden. Vrouwen gaan zich bij-
voorbeeld sneller dronken voelen dan mannen. Leeftijd 
speelt hier ook een rol.
Voor ouderen raadt men sterk aan om minder dan tien 
standaardglazen alcohol per week te consumeren. Als 
je ouder wordt, heb je minder lichaamsvocht en neemt 
je lichaamsvet toe. Je nieren en lever werken minder 
goed dan vroeger en je lichamelijke weerstand neemt 
af. Daardoor raak je bij eenzelfde hoeveelheid alcohol 
sneller dronken. Je lichaam heeft ook meer tijd nodig 
om de alcohol af te breken. Dat betekent dat de effecten 
ook langer duren. Tot slot heb je na het drinken meer tijd 
nodig om te recupereren.

Ben je benieuwd naar hoe het met jouw kennis over al-
cohol gesteld is? LM heeft hiervoor een test ontwikkeld, 
je kan deze bereiken via www.vief.be/test-alcoholkennis. 

Céline Vanderlinden
Bron: www.druglijn.be 
en https://www.lm-ml.
be/nl/LMgezond/alco-
hol-vriend-vijand

In het activiteiten-
aanbod van Vief voor 
2023 is ook een workshop 
opgenomen rond gezond 
ouder worden en alcohol. 
 Vanaf oktober 2022 kan 
deze aangevraagd wor-

den bij het nationaal 
secretariaat.

Alcohol, toch niet 
zo onschuldig  
als je zou denken
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Het MSK 
viert haar 

225ste  
verjaardag

Het Gentse MSK heeft twee keer reden om te 
feesten. In 2023 bestaat het ‘oudste museum van 
België’ 225 jaar en dit jaar blazen de Vrienden van 
het Museum 125 kaarsjes uit. Die jubilea worden 
vanaf 2 september 2022 gevierd met één groot 
cultureel feestjaar. Met twee tentoonstellingen, 
een historisch parcours in de zalen en een reeks 
kunstprojecten in de stad kijkt het MSK terug op 
haar boeiende geschiedenis. Tegelijk stelt het 
zich de vraag wat het vandaag betekent om een 
museum te zijn.

	Oprichting Museum voor  
Schone Kunsten Gent

Het Museum voor Schone Kunsten Gent (MSK) werd 
officieel opgericht in 1798, in het kielzog van o.a. Ga-
lerij Prins Willem V (vandaag het Mauritshuis) in 1774 
en het Louvre in 1793. In 1802 opende het museum 
de deuren voor het brede publiek. 

Net geen eeuw na oprichting, in 1897, zagen ook de 
Vrienden van het Museum voor Schone Kunsten het 
levenslicht. Sindsdien helpt deze vriendenvereniging 
de collectie mee groeien, door de aankoop of schen-
king van topwerken. Vandaag telt de vereniging 850 
leden met een hart voor het museum.
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	Feestjaar
Die twee jubilea – 225 jaar museum 
en 125 jaar Vrienden – zijn meer dan 
reden genoeg voor een jaar lang 
feest! Het startschot werd op 2 sep-
tember gegeven en luidt een jaar vol 
tentoonstellingen en activiteiten in 
waarbij ook naar de toekomst geke-
ken wordt. Want het feestjaar dient 
niet enkel om terug te blikken: het 
is het uitgelezen moment om na te 
denken over wat een kunstmuseum 
in de 21ste eeuw kan betekenen.

De 225ste verjaardag is aanleiding 
voor een groot participatieproject 
met en voor de Gentenaar. Onder 
de noemer ‘Collectie naar buiten’ 
gaat het MSK samen met partners 
in de Gentse buurten aan de slag 
met de museumcollectie. Ze gaan 
in de wijken op zoek naar fervente 
kunstliefhebbers, maar net zo goed 
naar mensen die hen helemaal niet 
kennen of niet weten te vinden. Op 
een laagdrempelige manier kijken 
ze naar wat de collectie nu en in 
de toekomst kan betekenen voor 
 diverse doelgroepen. Daarnaast 
 organiseren ze onder meer twee 
 tijdelijke tentoonstellingen.

	‘Le peintre de Gand’ Albert 
Baertsoen (03/09/2022-
27/11/22) 

Als opener trekt het MSK voluit de 
Gentse kaart. Voor het eerst in 50 
jaar zet het de schilder, tekenaar 
en graficus Albert Baertsoen (1866-
1922) in de kijker: telg uit een Gent-
se  fabriekantenfamilie en één van 
de belangrijkste spelers in de kunst-
scène van het fin de siècle.

Door tijdgenoten werd Baertsoen als 
‘le peintre de Gand’ omschreven, een 
eretitel en verwijzing naar zijn liefde 
voor de stad. Maar zijn invloed reikte 
ver buiten de landsgrenzen. Tijdens 
zijn 30-jarige carrière bouwde Baert-
soen een indrukwekkend netwerk uit 

van kunstkenners, verzamelaars en 
collega’s. Hij was actief in Londen, 
bracht het landschap in beeld vanop 
zijn luxueuze woonboot en expo-
seerde op de Biënnale in Venetië 
en in de Weense Secession. Tegen 
het begin van de 20ste eeuw was 
hij één van de internationaal meest 
tentoongestelde Belgische kunste-
naars. De tentoonstelling duikt in 
het leven en het netwerk van deze 
Gentenaar.

	De barokmeester 
Theodoor Rombouts 
(21/01/2023-23/04/2023)

Het hoogtepunt van het MSK-feestjaar 
wordt ongetwijfeld de eerste monogra-
fische tentoonstelling ooit gewijd aan 
de barokmeester Theodoor Rombouts 
(1597-1637). Het MSK haalt hiervoor 
schilderijen van over de hele wereld 
naar Gent, waar vrolijke taferelen en 
monumentale scènes tot leven ko-
men in een parcours dat belooft te 
verrassen én te overrompelen.

De jonge Antwerpenaar migreert 
aan het begin van de 17de 
eeuw naar Italië, waar hij 
geïnspireerd raakt door 
de baanbreker Caravag-
gio en diens opvolger 
Manfredi. Terug in 
Antwerpen ontwikkelt 
Rombouts een ge-
heel eigen artistieke 
identiteit. Hij weet 
Noord en Zuid su-
bliem te versmelten, 
en groeit uit tot een 
gevestigde waarde in 
het Antwerpse kun-
stenaarsmilieu. In 
zijn gevarieerde oeu-
vre springen vooral 
levendige en soms 
moraliserende gen-
revoorstellingen met 
elegante gezelschap-
pen en muzikanten in 

het oog. De taferelen baden in het 
zuiderse spel van licht en donker, 
versmolten met Rombouts’ levendi-
ge kleurenpalet. Ook de bijzonder 
verfijnde manier waarmee hij voor-
werpen en textiel schildert, is type-
rend voor zijn werk.

Voor praktische informatie en 
het overzicht van de andere 
activiteiten kan je terecht  
op de website van het MSK, 
www.mskgent.be. 

Albert Baertsoen, ‘Gent, ’s avonds’, 1903, Koninklijke 
Musea voor Schone Kunsten van België
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Vief is actief  
in Brussel
Naast lokale afdelingen en knooppunten over heel 
Vlaanderen, is Vief ook actief in Brussel. Zo participeert 
Vief aan het traject leeftijdsvriendelijk Brussel. Via dit 
traject proberen ouderenorganisaties in samenwerking 
met de Vlaamse Gemeenschapscommissie Brussel een 
meer toegankelijke stad te maken. Vanaf het najaar star-
ten er open dialoogmomenten waarin elke Brusselaar 
zijn mening kan geven. Voor meer concrete informatie 
houd je best onze sociale media en nieuwsbrieven in de 
gaten. Je kan ook meer lezen over het traject op onze 
website via www.vief.be/leeftijdsvriendelijk-brussel.

Daarnaast zetelt Vief in de werkgroep Gekleurde Wijsheid. 
In deze werkgroep zitten allerlei Brusselse organisaties 
die ouderen en diversiteit hoog in het vaandel dragen. 
De werkgroep gaat verschillende woonzorg-en diensten- 
centra in Brussel af om ouderen met verschillende  
etnische achtergronden te verenigen en te luisteren naar 
hun belangen. Op 22 juni was GC De Rinck in Anderlecht 
aan de beurt, via onze website kan je een kort verslag 
van de activiteit lezen (www.vief.be/diversiteit)

Maak kennis  
met onze nieuwe 
medewerker Sara

Landelijke 
 verwendag 
voor bestuurs-
vrijwilligers 2023
Naar jaarlijkse gewoonte worden onze waarde-
volle bestuursvrijwilligers in de watten gelegd op 
de landelijke verwendag. In 2023 zal deze plaats 
vinden op donderdag 11 mei in zaal Salons Van 
Dijck te Mechelen.

Meer informatie volgt in het voorjaar van 2023 
door het provinciale secretariaat.

Ik ben Sara Motoi, het recentste lid van het Vief-
team in Brussel. Hoewel ik steeds naar school 
ging in het Brusselse stadscentrum woonde ik 
15 jaar in Kortenberg. Daardoor voel ik mij zowel 
Brusselaar als Vlaming. De stad is mijn speeltuin, 
maar de rust van het Kortenbergse Abdijpark en 
bos kan ik moeilijk missen. In mijn vrije tijd houd ik 
ervan om mijn kennis en kunnen uit te breiden. Zo 
ben ik aangesloten bij Horta’s Young Friends, een 
organisatie verbonden aan het Hortamuseum, en 
schaaf ik mijn muzikale capaciteiten bij tijdens de 
repetities van Kalino vzw, een piepjonge musical 
groep met een hart voor mensen. Ik ben eveneens 
trotse leerling van de afdeling jazz-pop-rock op de 
muziekacademie van Schaarbeek. 

Ik heb een diploma geschiedenis behaald en 
werkte eerder bij het Centrum voor Academische 
en Vrijzinnige Archieven (CAVA) en bij het Mode-
museum van Antwerpen (MoMu). Als nieuwe 
stafmedewerker beeldvorming en participatie ben 
ik onder andere medeverantwoordelijk voor de 
denkFOUD campagne en het meldpunt negatieve 
beeldvorming. Het geeft mij ontzettend veel vol-
doening om via mijn job te kunnen bouwen aan de 
maatschappij van morgen. Voor vragen of reacties 
op de campagne of het meldpunt kan je me steeds 
een mailtje sturen op  sara.motoi@vief.be.
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Naam

Adres

Vereniging

Lidkaart 2023

Landelijk secretariaat: Vief vzw

Livornostraat 25 - 1050 Brussel - t 02 538 59 05 - info@vief.be - www.vief.be
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Activiteitenboekje  
2023 voor 
 bestuursleden

Met de  lidkaart 
2023 krijg je 
korting bij 
Lunch  Garden 
en op een 
 museumpas.
Naar jaarlijkse gewoonte zal Vief ook in 2023 
een fysieke lidkaart verdelen. Met een lidkaart 
krijgen Vief-leden tal van voordelen bij het par-
ticiperen aan allerhande activiteiten. Extra leuk 
is dat je met deze kaart kan genieten van 10% 
ledenkorting bij Lunch Garden door de barcode 
te laten scannen aan de kassa. Daarbovenop 
krijg je het komende jaar ook € 8 introductiekor-
ting op een nieuwe museumpas, deze kost dan 
€ 51 i.p.v. € 59. Met de pas heb je een jaar lang 
toegang tot 222 musea en tentoonstellingen in 
België. Bovendien profiteer je van allerlei extra 
voordelen, zoals korting in museumshops of 
een gratis drankje in het café.

Meer informatie over de museumpas vind je op 
www.museumpas.be. 

Je kan contact opnemen met een lokale af-
deling of het provinciaal secretariaat als je 
lid wenst te worden.

In de tweede helft van  september 
wordt tijdens de inspiratie dagen van 
de verschillende provincies het nieuwe 
activiteitenboekje voorgesteld aan bestuurs-
vrijwilligers. Sommige activiteiten zijn van vorm 
veranderd, andere zijn geschrapt en vervangen 
door nieuwe. Zo mogen we met gerontoloog Els 
Messelis en  ouderenpsycholoog Charlotte Brys 
ook twee  nieuwe externe sprekers verwelkomen. 
Het volledige aanbod is ook steeds te raadple-
gen op www.vief.be/vrijwilligers. Lokale af-

delingen kunnen vanaf oktober 2022 hun 
activiteiten voor het komende jaar 

aanvragen. 
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	8 Antwerpse Vief-verenigingen in juni  
op uitstap naar Koksijde 

In de maand juni stonden er 4 uitstappen naar Koksijde 
gepland. 164 Vief-leden van 8 Vief-verenigingen namen 
eraan deel. In de voormiddag hebben de deelnemers 
het opleidingscentrum voor blindengeleide honden be-

Nieuws

knoop-
punten

uit de

Hieronder een overzicht van de vele activitei-
ten die de voorbije maanden hebben plaats-
gevonden.

zocht. Ze werden er opgewacht door een vrijwilliger die 
hen rondleidde in het centrum, uitleg gaf over de weg die 
een pup moet afleggen om het tot blindengeleidehond te 
maken. De opleiding voor deze honden is zeer intensief 
want het komt erop neer dat de blindengeleidehond zijn 
baasje veilig doorheen de wazige of onzichtbare bui-
tenwereld moet loodsen. De hond moet leren rekening 
houden met de signalen en hindernissen die “zienden” 
spontaan registreren en onbewust volgen of uit de weg 
gaan. Na deze presentatie volgde nog een demonstratie 
op het opleidingsparcours. Dit bezoek werd afgesloten 
met een leuke groepsfoto als aandenken voor de ver-
eniging. 
Na een lekkere lunch reed men naar het centrum van 
het trekpaard in Oostduinkerke. Daar stonden de trek-
paarden met huifkar al te wachten.  Wat volgde was een 
ritje van 45 minuten tot aan het strand. Garnalenvisser 
Dominique toonde ons hoe deze oude traditie in zijn 
werk gaat. Naargelang het eb of vloed was, was de gar-
nalenvangst groot of zeer klein! Terug de huifkar op om 
nadien te mogen proeven van die lekkere garnalen.

	Vief Kapellen viert 65-jarig jubileum

Op vrijdag 10 juni werd er feest gevierd in Kapellen. 
De koninklijke vereniging Vief Kapellen vierde dan haar 
65-jarig jubileum! Na ontvangst van alle leden met een 
lekkere aperitief en de welkomstspeech van voorzit-
ster Betty Thiels was het tijd om de benen onder tafel 
te steken en te genieten van een lekker diner in zaal 
Mastenhof. En vooraleer de special guest (Luc Caals) 
zijn repertoire bracht, werd het bestuur nog in de bloe-
metjes gezet voor hun dagelijkse inzet door provinciale  
voorzitter François Seigers.  
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	Vief Antwerpen in beweging bezoekt  
Fort Liefkenshoek 

Op 8 juli trok Vief Antwerpen in beweging erop uit naar 
Fort Liefkenshoek. Afspraak om 11 uur aan het Steen-
plein van Antwerpen om daar in groep de waterbus te 
nemen. Na een ritje van net geen uurtje kwam men aan 
in Fort Liefkenshoek. Omdat de gids pas om 14u ver-
wacht werd, was er nog tijd genoeg voor een lekkere 
lunch in de vernieuwde brasserie. Na het lekkere tafelen, 
volgde dan nog een geleid bezoek aan het vernieuwde 
museum van Fort Liefkenshoek waar men ondergedom-
peld werd in de geschiedenis van dit fort. Als afsluiter 
nog een kijkje op de haven vanop een uitkijktoren op de 
dijk vooraleer men zich terug naar de waterbus begaf 
voor de terugvaart naar Antwerpen. 

	Vief Lier bezoekt het kasteel  
Marnix de Sainte-Aldegonde

Op 16 juni trokken de leden van Vief Lier op culturele 
uitstap naar Bornem. Men bezocht het prachtige kasteel 
Marnix de Sainte-Aldegonde, ook wel kasteel van Bor-
nem genoemd.

Het voormalige renaissance kasteel werd bijna volledig 
gesloopt en heropgebouwd tot een grote waterburcht. 
Het is een schitterend kasteel geworden met prachtig 
interieur, evenwaardig aan de kastelen van de Loire. 
Gelegen langs de Oude Schelde, een 6 km lange zijarm 
van de Schelde, werd het in 1979 geklasseerd als his-
torisch monument dat nog steeds bewoond wordt door 
de graaf van Bornem, Graaf John II de Marnix de Sainte 
Aldegonde.

Niet enkel het kasteel werd bezocht, ook de bijgebou-
wen en de voormalige stallen. Vooral de stallen zijn de 
moeite waard om te bezoeken omdat er een 30-tal koet-
sen te bewonderen zijn. 

	Maandelijks samenzijn van  
Vief Sint-Pieters-Leeuw

Vief Sint-Pieters-Leeuw komt elke maand samen voor 
een leuke activiteit in zaal “Het zonnig Leven” te Sint-
Pieters-Leeuw. Het gezellige samenzijn van juni was 
ook weer een dikke voltreffer!

Vief Antwerpen in beweging bezoekt Fort Liefkenshoek



25NIEUWS UIT DE KNOOPPUNTEN I VIEF

	Op excursie met Vief Vilvoorde
Vief Vilvoorde ging in mei op excursie naar Zwalm en 
Heuvelland. Daar brachten ze een bezoek aan de Geu-
zenhoek te Korsele en aan de oudste (nog bestaande) 
landbouw-stokerij in Balegem. 

	Succesvolle heropstart van Vief Tienen
Vief Tienen heeft door de coronaperiode noodgedwon-
gen een lange tijd stilgezeten. Eind juni ging de eerste 
activiteit terug door en het was meteen een schot in de 
roos! Ouderenpsycholoog Luc Van Den Ven verzorgde 
de lezing “Troost bij het ouder worden”. Daarnaast wer-
den de deelnemers verwend door lekkere taart en koffie 
van Costa Hoppa bijzonder. 

	Vief Brabant op fotozoektocht in Antwer-
pen

Vief Brabant waagde zich aan de uitdagende fotozoek-
tocht van Vief Antwerpen.  Het was een warme zomer-
dag, maar door een terrasje tussendoor bleef iedereen 
fris genoeg om aandacht te hebben voor alle details. 
Een speciale vermelding gaat naar Denise Haesevoets 
die met haar arendsoog de Sherlock Holmes van de 
groep was.

	Vief Merelbeke ging naar de Floraliën
Dinsdag 3 mei ging onder andere Vief Merelbeke naar 
de Floraliën te Gent. Dit evenement vindt om de vier 
jaar plaats en trekt telkens heel veel bezoekers. Het ICC 
werd omgetoverd in een prachtig bloemenparadijs waar 
de leden volop van genoten. 
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	Spelnamiddag te Zwalm

Vief Zwalm organiseerde een spelnamiddag voor vader-
dag op 11 juni. De deelnemers speelden verschillende 
soorten volksspelen en namen het tegen elkaar op. Zo-
als de foto’s laten zien had iedereen veel (spel)plezier. 

	Vief Heusden en Vief Gent gingen  
naar Aardenburg 

Op 17 juni hebben beide verenigingen een fantastische 
daguitstap beleefd. De leden hadden een leerrijk be-
zoek aan de escargotkwekerij, konden genieten van een 
heerlijke lunch en wat vrije tijd in Zeeland. Een dag om 
niet te vergeten. 

	Vief Gent Jong Senioren wandelde  
in Het Leen te Eeklo

Op maandag 16 mei verkenden enkele leden van Vief 
Gent Jong Senioren Het Leen te Eeklo tijdens een wan-
deling van ongeveer 5km. Nadien kon men nagenieten 
van lekkere koffie en gebak. 

	Geslaagde provinciale verwendag
Midden juni organiseerde Vief West-Vlaanderen vzw 
voor de 22ste keer de jaarlijkse provinciale verwendag, 
ditmaal in Feestzaal Ten Stuyver te Oostende. Het werd 
terug een gezellige verwendag gevuld met een mooi 
gezelschap, heerlijke gerechten, swingende muziek en 
een top ambiance. 

Dank u wel, beste Vief-vrijwilligers! 
Jullie zijn de lichtpuntjes op onze aarde. 
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	Vief Kuurne schenkt een kleine attentie
Vief Kuurne heeft zich van zijn creatieve kant getoond. 
De dochter van de ondervoorzitter heeft gezorgd voor 
gepersonaliseerde onderleggers met het logo van de af-
deling. De deelnemers aan de kaderdag en het jaarlijks 
etentje kregen allen deze attentie. Een klein gebaar dat 
zeer gewaardeerd werd. 

	Heerlijke chocoladeworkshop
Eind maart organiseerde Vief Kortemark een verrukke-
lijke chocoladeworkshop. De deelnemers genoten volop 
van de fijne sfeer, interessante info en heerlijke proever-
tjes. Iedereen ontving ook een doos chocolaatjes.

	Vief Menen en Vief Menen Onbegrensd 
stellen hun nieuw bestuur voor

Met de komst van de lente stelden deze Vief-verenigin-
gen de nieuwe samenstelling van hun bestuur voor. Op 
de foto kan u vooraan Véronique Ducastel, Ghislaine 
Ducastel, Marcel Berton, Rita Keygnaert en Marleen De-
leye zien. Op de tweede rij staan Yves Demeyere, Luc 
Vervaque, Ghislain Clerick, Willy Verschatse en Johan 
Vlaeminck. 

	Boeiende lezing omtrent vergrijzing  
bij Vief Roeselare 

De Vief-leden genoten van de voordracht ‘Vergrijzing 
van de bevolking: de uitdaging’ door Geert Messiaen, 
gebaseerd op zijn boek ‘Oud, niet out maar goud’. Het 
werd een gepassioneerd pleidooi voor een waardige 
plaats van ouderen in de samenleving. Iedereen was erg 
geboeid en luisterde gefascineerd naar de voordracht.
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	Vief-verenigingen bezoeken  
crematorium Polderbos

Vief Oostende Blauwe Diamanten en Vief Kwiek Oos-
tende brachten een bezoek achter de schermen van het 
splinternieuwe crematorium ‘Polderbos’ in Oostende. De 
groep werd gegidst doorheen het modern architecturaal 
gebouw en de aula’s waar ceremonies plaatsvinden 
voor elke levensvisie. 

	Op ontdekking met de huifkar
Na eerst een smakelijke lunch, genoot Vief Ieper van 
een heerlijke tocht door het Poperingse hinterland. Drie 
huifwagens brachten het gezelschap langs landelijke 
wegen en mooie natuurlandschappen met uiteraard de 
nodige tussenstops. 

	Knelpuntenwandeling
Eind mei organiseerde Vief Staden een Vief-knelpun-
tenwandeling in hun gemeente. Het doel van deze wan-
deling was om de fysieke en openbare toegankelijkheid 
van de gemeente kritisch in beeld te brengen. Op het 
einde werden alle meningen gebundeld. Vief brengt eind 
deze zomer alle knelpuntenwandelingen in kaart.

	Spannend wijnduel in Hotelschool Kortrijk
Een uitbundige groep werd onthaald in RHIZO Hotel-
school te Kortrijk voor een spannend wijnduel Frankrijk/
Italië met een gastronomische lunch. Eerst kreeg men 
een uitgebreide uitleg over de school, gevolgd door een 
lunch met bij ieder gerecht 2 verschillende wijnen. Ie-
dereen mocht na het proeven zijn voorkeur geven met 
daarna de nodige uitleg van de leraar. Een geslaagde 
activiteit!

Vief Staden knelpuntenwandeling
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	Geslaagde daguitstap te Brugge
Vief Lauwe-Rekkem organiseerde een fijne daguitstap 
richting Brugge. De deelnemers bezochten het provin-
ciaal Huis Boeverbos te Brugge en het Uilenspiegelmu-
seum te Damme. Tevens was er een stadswandeling 
gepland in Damme gevolgd door een terugvaart op de 
Damse Vaart met de Lamme Goedzak. Vergezeld door 
het mooie weer werd het een prachtige en leuke dag. 

	Heerlijke gastronomie in Hotelschool  
Ter Groene Poorte te Brugge

Eind april bezocht een enthousiaste groep de hotel-
school van Brugge met een lunch in Bistro Ter Groene 
Poorte. Na een interessante rondleiding met uitleg over 
de werking van de school, ging iedereen aan tafel voor 
een smakelijk lunch. De gerechten, geserveerd op pro-
fessionele wijze, evenaarden de betere restaurants, qua 
kwaliteit, presentatie en bediening.

	Vief Gistel geniet van een workshop 
‘Bloemschikken’

Enkele leden van Vief Gistel staken eind maart de 
 handen uit de mouwen om een prachtig meesterwerk 
te  creëren met de mooiste geschenken uit de natuur. 
 Onder het goedkeurend oog van Martine en Marijke 
maakten de deelnemers een fraai bloemstuk. Iedereen 
was tevreden over hun creatie kon trots naar huis met 
hun bloemenpracht.

	Geslaagde workshop ‘Bloemschikken’  
te Kortemark

Een enthousiast groepje maakte samen enkele prach-
tige bloemencreaties, onder leiding van Carine Denijs. 
Iedereen genoot van de gezellige en creatieve sfeer en 
vertrok tevreden naar huis met een prachtig bloemstuk. 
Zeker voor herhaling vatbaar.
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	Noord-Frankrijk verwelkomt  
14 Vief-verenigingen

Verspreid over april en mei 2022 brachten 368 Vief-leden 
een bezoek aan Noord-Frankrijk. Tijdens deze uitstap 
maakten de deelnemers eerst een boottocht doorheen 
het unieke natuur- en stiltegebied van Clairmarais. Na 
genoten te hebben van een heerlijke lunch in Herber-
ge In D’Hope in Volckerinckhove maakte men kennis 
met de leefwereld van de vorige eeuw in het attractieve 
openluchtmuseum van Village Saint-Joseph.

	Heerlijk lekkerbekken 

Het was weer tijd om gezellig te kokerellen met Vief 
Diksmuide. Onder leiding van Nadine Fiems, sommelier 
en hulpkok, toverden de deelnemers enkele heerlijke ge-
rechten op tafel. Zo werd er een pastagerecht met spek 
gemaakt, burrata met druiven, een zacht wortel-gember-
soepje, oesterzwammen met sherry en een verfrissend 
dessert met ananas.

Daguitstap Noord-Frankrijk

 De uitgestelde nieuwjaarsreceptie van 
Vief Herent

De traditiegetrouwe nieuwjaarsreceptie van Vief Herent 
kon niet doorgaan door de coronamaatregelen. Van uit-
stel komt geen afstel, in juli hebben ze namelijk van het 
goede weer geprofiteerd om een barbecue te houden. 
De zon scheen, er was lekker eten in overvloed en mu-
ziek van de band “The Dixie Boys Band”. Kortom, een 
heel geslaagde dag! 

 Vief Leuven geniet van een zomerfeest

Vief Leuven komt maandelijks samen voor een gezellig 
samenzijn. In juli genoten ze van een etentje op restau-
rant. Het was heel lekker en gezellig, wat wil een mens 
nog meer?



31ACTIVITEITENKALENDER I VIEF

Activiteitenkalender
Hier vind je de activiteitenkalender van onze provinciale en lokale afdelingen. Het meest actuele overzicht kan  
je steeds raadplegen op de Vief-website (www.vief.be/activiteiten) of neem contact op met jouw lokale vereniging.

 Antwerpen
Bezoek Provinciehuis 

Antwerpen

7, 15 en 22 oktober 2022 

In 2013 werd het oude provinciehuis 
afgebroken. Op dezelfde plaats 
werd een compact, toekomstgericht 
en duurzaam nieuw provinciehuis 
gebouwd. Het ontwerp van architect 
Xaveer De Geyter is maximaal 
open, transparant en duurzaam. De 
nieuwe tuin rond het provinciehuis 
biedt een groen kader. Nieuwsgierig 
naar deze unieke locatie? Reser-
veer tijdig je plaatsje in deze unieke 
rondleiding.

 
 

Tijdstip: 10 uur (7/10) – 13 uur  
(15 & 22/10)                 
Locatie: Inkomhal Provinciehuis, 
Koning Elisabethlei 22,  
2018 Antwerpen
Prijs: € 8 (Vief-leden) -  
€ 9 (niet leden) 
Inschrijven of informatie:  
03 206 36 54 
info.antwerpen@vief.be

Vervolgcursus  
Smartphone -  
Ontspanning 

Herentals en Mechelen

3, 10 en 17 oktober 2022 en 17, 
24 november en 1 december 

2022

De basisfuncties en de handelingen 
heb je reeds onder de knie. Maar 
wat kan je smartphone nog meer? 
Tijdens deze cursus wordt duidelijk 
dat er nog meer te beleven valt met 
je digitaal toestel: muziek beluiste-
ren, tv-kijken, boeken lezen, routes 
uitstippelen… en zo veel meer! 

Breng zeker je eigen smartphone 
(Android of Apple) mee zodat je 
alles ter plekke kan uitproberen.
De cursus gaat door op 3, 10 en 17 
oktober 2022 in Herentals en 17, 24 
november en 1 december 2022 in 
Mechelen.

Tijdstip: 3 sessies van 3 uur, 
 aanvang om 13.30 uur
Locatie: LM Plus Herentals, 
 Collegestraat 6, 2200 Herentals 
of LM Plus Mechelen, Fr. De  
Merodestraat 78, 2800 Mechelen 
Prijs: € 15 / 3-daagse cursus 
Inschrijven of informatie:  
03 206 36 54 
info.antwerpen@vief.be

Voordracht  
Kritisch omgaan  
met het internet  

Herentals

Donderdag 3 november 2022

Het internet is een zeer handig 
medium en maakt een groot deel 
uit van het dagelijkse leven. Maar 
zoals geweten moet je steeds op je 
hoede zijn om niet in de valkuilen 
ervan te trappen. Meer en meer 
mensen worden slachtoffer van 
internetfraude en -oplichting. Welke 
online gevaren zijn er en hoe kun je 
jezelf ertegen wapenen?
In deze voordracht worden de 
gevaren van het wereldwijde web 
aangekaart en worden praktische 
handvaten aangereikt die het 
kritische vermogen op het internet 
stimuleren.  
 
 

Tijdstip: 13.30 uur                 
Locatie: LM Plus Herentals, 
 Collegestraat 6, 2200 Herentals
Prijs: € 5 
Inschrijven of informatie: 
03 206 36 54 
info.antwerpen@vief.be
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 Oost- 
Vlaanderen

Workshop  
Digitaal communiceren 

Mechelen en Antwerpen

Donderdag 8 december 2022

Digitale communicatie is niet meer 
weg te denken uit onze samenle-
ving. Chatten of videobellen met 
familieleden, vrienden of collega’s is 
voor velen dagelijkse kost gewor-
den. Maar welke digitale tools heb 
je hiervoor nodig en hoe ga je hier 
het best mee aan de slag?
Tijdens deze workshop ‘digitaal 
communiceren’ krijgen deelnemers 
informatie en tips over eenvoudige 
digitale communicatiemogelijkhe-
den. Specifiek worden de appli-
caties ‘WhatsApp’ en ‘Messenger’ 
onder de loep genomen en worden 
de mogelijkheden van deze tools 
praktisch uitgelegd. Breng je eigen 
smartphone (Android of Apple) mee 
zodat je zelf aan de slag kunt.  

Tijdstip: 9 uur (Mechelen) en  
13.30 uur (Antwerpen)
Locatie: LM Plus Mechelen,  
Fr. De Merodestraat 78,  
2800  Mechelen of LM Plus 
 Antwerpen, Lange  Nieuwstraat 109,  
2000 Antwerpen
Prijs: € 5  
Inschrijven of informatie:  
03 206 36 54
info.antwerpen@vief.be

Winterrevue

Antwerpen

Donderdag 19 januari 2023 

Een namiddag vol muziek en 
amusement!
Op donderdag 19 januari ‘23 zal 
het weer volop feest zijn in Theater 
Elckerlyc in Antwerpen. Stany Crets 
maakt een gloednieuwe revue, 
waarvan het thema uiteraard nog 
een groot geheim is. “Wat geen 
geheim is, is dat het een editie zal 
zijn die je niet wil missen!” – Dirk 
Van Vooren & Nico Warrinnier (fiere 
producenten).
Niemand minder dan MARGRIET 
HERMANS is ‘Special Guest’ van 
de zevende winterrevue! 
Bestel nu al uw tickets!!

Tijdstip: 14 uur                 
Locatie: Theater Elckerlyc, 
 Frankrijklei 85-87, 2000 Antwerpen
Prijs: € 29 
Inschrijven of informatie: 
03 206 36 54 
info.antwerpen@vief.be

Wandeling  
Vief Kwalitaplus

Wondelgem

Dinsdag 18 oktober 2022

Tijdens deze wandeling verken je 
Wondelgem, een buitenbuurt van 
Gent. Natuurlijk zal er ook tijd zijn 
om een drankje te nuttigen. 

Tijdstip: 14 uur
Locatie: verzamelen aan de Zulle, 
Botestraat 98, 9032 Gent
Prijs: 5 euro
Inschrijven of informatie: 
 viefregiogent@gmail.com  
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 West- 
Vlaanderen

Voordracht  
“Je levensstijl  
als medicijn”

Gent

Vrijdag 2 december 2022

We leven gemiddeld langer dan 
ooit tevoren, maar helaas zijn er 
ook steeds meer mensen chro-
nisch ziek. Gelukkig is er ook goed 
nieuws: onderzoek toont namelijk 
aan dat je zelf heel wat kunt doen 
om chronische ziektes te voorko-
men, of - als je al chronisch ziek 
bent - je levenskwaliteit kunt verbe-
teren of de ziekte zelfs omkeren.
Lifestyle Medicine is wereldwijd 
aan een opmars bezig. In het boek 
en de presentatie zet Reginald 
Deschepper (VUB) de zeven pijlers 
van een gezonde levensstijl op 
een rij. Want als je op elk van deze 
zeven pijlers inzet, zul je langer, ge-
zonder en vooral gelukkiger leven.

Tijdstip: 14.30 uur
Locatie:  Terraszaal, dienstencen-
trum i-mens, Tijgerstraat 12-22, 
9000 Gent. 
Prijs: 8 euro
Inschrijven of informatie:  
Vief Mensen met onze wensen | 
 viefregiogent@gmail.com  

Quiz  
Veilig op het internet

Kortrijk

Dinsdag 20 september 2022

Internet fraude is de sterkst 
 groeiende vorm van criminaliteit. 
Steeds vaker worden volwassenen 
het slachtoffer van phishingmails, 
fraude op het internet of misbruik 
van uw internetgegevens.
De “Veilig op het Internet Kwis” 
moet u bewust maken hoe u beter 
uw gegevens kan afschermen of uw 
privacy kan beveiligen. Schrijf u in 
voor deze quiz en ontdek meer over 
dit belangrijk onderwerp.

Tijdstip: 14 uur
Locatie: Stadhuis Kortrijk, Dakcafé, 
Papenstraat, 8500 Kortrijk
Prijs: € 5
Inschrijven of informatie:  
056 25 72 61 | info.kortrijk@vief.be
www.vief.be/vief-kortrijk

Vief Danst!

Avelgem

Donderdag 29 september  
en 8 december 2022

Een namiddag samen zijn met 
vrienden is altijd aangenaam en met 
leuke muziek, een dansje en een 
drankje wordt alles nog plezanter. In 
dansclub ‘Dance4friends’ (voorheen 
Salons Regency) te Avelgem maakt 
men de dansvloer vrij voor alle 
Vief-leden en sympathisanten op 
bovenstaande data. Geniet van de 
gezellige sfeer van de T-Dansants 
van weleer. Elke namiddag is er de 
mogelijkheid om ook een eenvoudi-
ge solodans aan te leren. 
De deuren gaan open om 13.30 uur 
en het einde is voorzien om 18 uur.

Tijdstip: 14 uur
Locatie: Dansclub ‘Dance4friends’, 
Leopoldstraat 7, 8580 Avelgem
Prijs: € 8 (voorverkoop) l  
€ 10 (aan de deur)
Inschrijven of informatie:  
056 25 72 61 l info.west@vief.be 
www.vief.be/Vief-Danst 
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Mis de digitale trein niet: 
cursus Smartphone – 

ontspanning 

Verschillende locaties

Verschillende data

We kunnen de computer niet meer 
wegdenken uit ons dagelijkse 
leven. Sociale netwerksites (Twit-
ter, Facebook, Skype, Instagram), 
tablet, apps, smartphone, digitale 
fotografie… Kan u nog volgen? Om 
iedereen de kans te geven dit medi-
um beter te leren kennen, organise-
ren we ook in 2022 laagdrempelige 
cursussen. In deze cursus staat de 
smartphone centraal. 
Het aantal deelnemers is beperkt, 
dus wees er snel bij. Voor de 
cursussen is er per deelnemer een 
syllabus voorzien.

Tijdstip: Verschillende data in de 
maand oktober. 3 sessies van 3u, 
startuur afhankelijk van de locatie
Locatie: Verschillende locaties 
verspreid over de provincie (Staden, 
Oudenburg, Houthulst, Diksmuide 
en Langemark-Poelkapelle)
Inschrijven of informatie:   
Contacteer de lokale vereniging 
(info terug te vinden via  
www.viefwest.be) of het provinciale 
Vief secretariaat via 056 25 72 61  
of info.west@vief.be.

Reis - Belgische kust 
relaxen dicht bij huis

Blankenberge

Maandag 3 tot en met  
10 oktober 2022

U verblijft in het mooie vakantiecen-
trum Liberty, gelegen in het centrum 
van Blankenberge op basis van vol-
pension. Vanaf de eerste dag geniet 
u van een heerlijke lunch en dit tot 
de laatste dag met als afscheid een 
ontbijt. Alle kamers zijn voorzien 
van een badkamer, haardroger, TV, 
telefoon, mini frigo en kluis. Ontbijt, 
lunch en diner zijn gevarieerd.
De Liberty is rolstoeltoegankelijk en 
er is – indien gewenst – een bad-
kamer op maat beschikbaar voor 
personen met een handicap.

Tijdstip: 3 tot en met 10 oktober 
2022
Locatie: Vakantiecentrum Liberty, 
Langestraat 55, 8370 Blankenberge 
Prijs:
- € 390 per persoon
- € 40 korting voor leden Liberale 

Mutualiteit
- € 60 toeslag single 
Inschrijven of informatie: 
056 25 72 61 l info.west@vief.be
www.vief.be/Liberty2022

Workshop Facebook

Aartrijke, Zedelgem  
of Oudenburg

12 oktober of 7 december 2022

Facebook is het grootste sociale 
netwerk ter wereld, een belangrijk 
medium in deze tijden. Maar wat 
kan u nu allemaal doen met uw 
Facebook-account? Hoe maakt 
u vrienden? Wat kan u allemaal 
online plaatsen van tekst, foto’s 
en  video’s? Hoe maakt u een 
 evenement aan? En hoe zorgt
u ervoor dat niet heel de wereld 
uw persoonlijke informatie te zien 
krijgt? Ontdek dit allemaal in deze 
workshop. Deelnemers beschikken 
reeds over een eigen Facebook- 
account en hebben een eigen 
digitaal apparaat (smartphone of 
tablet) mee om de workshop goed 
te kunnen volgen. 

Tijdstip: 9 uur (Zedelgem) of 14u 
(Aartrijke en Oudenburg)
Locatie:
- 12/10/22: Dienstencentrum De 

braambeier, Loppemstraat 14a, 
8210 Zedelgem

- 12/10/22: LDC Jonkhove, 
Aartrijksestraat 9, 8211 Aartrijke

- 7/12/22: LDC Biezenblik, 
 Ettelgemsestraat 24,  
8460 Oudenburg

Inschrijven of informatie: 
 Contacteer de lokale vereniging 
(info terug te vinden via  
www.viefwest.be) of het provinciale 
Vief secretariaat via 056 25 72 61 of 
info.west@vief.be.
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Vief Happening  
Musiquette speelt  

‘à la Rieu’

Oostende

Donderdag 13 oktober 2022

Musiquette is een 12-koppig 
symfonisch orkest. Tijdens dit 
concert worden zeven violisten en 
een cellist geruggensteund door 
een stevige ritmesectie bestaande 
uit piano, gitaar, contrabas en 
drums. Het virtuoze strijkerstrio ‘Les 
Violettes’ maakt hiervan ook deel 
uit. Het geheel staat onder leiding 
van lead-violist Hans Van Tilborg. 
Behalve het instrumentale program-
ma maakt u ook kennis met vier 
prachtige solisten: Ine Smet (Franse 
chansons) en het ensemble “3 
Voci” - bestaande uit Ann De Winter, 
Kobe Baeyens en Harry Hendrickx. 
Zij brengen een heel gevarieerd en 
lichtvoetig programma van bekende 
aria’s uit wereldberoemde operet-
tes, filmmuziek of evergreens. 

Tijdstip: 14 uur
Locatie: Kursaal Oostende, 
Kursaal-Westhelling 12  
te 8400 Oostende
Prijs: € 25
Inschrijven of informatie:  
056 25 72 61 l info.west@vief.be 
www.vief.be/Vief-Happening-2022 

Beleef gastronomie  
in het didactisch  

restaurant Trapegeer

De Panne

Donderdag 20 oktober 2022

Wegens het succes in het verleden 
herhalen we deze leuke activiteit. 
We staan stil bij jongeren en hun 
opleiding, hun talenten en hoe ze 
deze opleiding volgen. U maakt 
kennis met de hotelschool en - 
indien mogelijk en afhankelijk van 
de coronarichtlijnen – met een 
rondleiding. Vervolgens wordt u 
verwend door jong talent van eigen 
bodem. Hedendaagse gastronomie 
bestaande uit aperitief, voorgerecht, 
hoofdgerecht, dessert, koffie/thee, 
water en passende wijnen.

Tijdstip: 11.30 uur
Locatie: Didactisch Restaurant 
‘Trapegeer’, Sint-Elisabethlaan 4, 
8660 De Panne
Prijs: € 60
Inschrijven of informatie:  
056 25 72 61 l info.west@vief.be | 
www.viefwest.be 

Voordracht –  
Kritisch omgaan  
met het internet

Brugge of Wingene

vrijdag 4 november 2022 of 
donderdag 24 november 2022

We kunnen de computer niet meer 
wegdenken uit ons dagelijkse 
leven. Sociale netwerksites (Twit-
ter, Facebook, Skype, Instagram), 
tablet, apps, smartphone, digitale 
fotografie… Toch is het internet 
ook niet zonder gevaren. Meer en 
meer mensen worden slachtoffer 
van internetfraude en -oplichting. In 
deze voordracht leer je welke online 
gevaren er zijn en hoe je jezelf 
ertegen kan wapenen. 

Tijdstip: Start 14u in Brugge en om 
10u in Wingene
Locatie: LM Plus, Revillpark 1, 
8000 Brugge of OC Wingene, 
 Boskapeldreef 6, 8750 Wingene
Inschrijven of informatie:  
050 35 51 92
info.brugge. onbegrensd@vief.be 
of 056 25 72 61 
info.wingene@vief.be



Meer weten over Vief?
Vief is de liberale vereniging van en voor 60-plussers en 
gepensioneerden. Via een netwerk van aangesloten ver-
enigingen nemen leden deel aan allerhande vrijetijds- en 
vormingsactiviteiten. Leden van Vief vinden het fijn om 
elkaar te ontmoeten, om samen van een snuifje cultuur te 
genieten en om nieuwe leerervaringen op te doen.
Bestuursleden en vrijwilligers benutten bovendien de kans 
om hun jarenlange ervaring, kennis en vaardigheden in te 
zetten binnen of namens de vereniging.

Meer info: www.vief.be

Lid worden?
Wil je een activiteit bijwonen of lid worden van één van 
onze verenigingen? Neem dan contact op met het Vief- 
secretariaat in jouw provincie.

Landelijk secretariaat Vief vzw
Livornostraat 25 – 1050 Brussel
tel.:02/538.59.05 – info@vief.be
www.vief.be

Vief Provincie Antwerpen vzw
Lange Nieuwstraat 109 - 2000 Antwerpen
tel.: 03/206 36 54 - info.antwerpen@vief.be
www.viefantwerpen.be

Vief Brabant vzw
Koninginneplein 51/52 - 1030 Brussel
tel.: 02/209.49.30 - info.brabant@vief.be
www.viefbrabant.be

Vief Limburg vzw
Geraetstraat 20 - 3500 Hasselt
tel.: 011/70.53.37 - info.limburg@vief.be
www.vieflimburg.be

Vief Oost-Vlaanderen vzw
Brabantdam 101 - 9000 Gent
tel.: 09/269.70.37 - vief.ov@lm.be
www.viefoost.be

Vief West-Vlaanderen vzw
Groeningelaan 40 - 8500 Kortrijk
tel.: 056/25.72.61 - info.west@vief.be
www.viefwest.be


