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	Dé oudere bestaat niet
Wanneer er gesproken wordt over 
leeftijdssegmenten in de media, in 
onderzoek en zelfs in de woonkamer 
worden mensen die ouder zijn dan 
60 op één hoop gegooid. Zij zijn de 
60-plussers, één homogene grijze 
massa waarbij elk gevoel voor leef-
tijdsverschil of diversiteit vergeten 
wordt. Zo worden verschillen in leef-
tijd maar ook op vlak van persoon-
lijkheid en interesses onzichtbaar 
gemaakt.

	Mei ’68 of 1948, één pot 
nat?

Wanneer men 60-plus zegt, spreekt 
men vandaag over diegene die ge-
boren zijn rond 1960 maar ook over 
zij geboren in de jaren ‘40 en zelfs 
de jaren ‘20 van de vorige eeuw. 
Toch voelt niet iedereen instinctief 
aan dat dit grote verschillen met zich 
meebrengt. Je bent oud, mogelijk 
stokoud, that’s it. Maar iemand die 
geboren werd in de jaren ’80 of ie-
mand die geboren werd na 2000 
zouden we toch ook niet zomaar 
zien als inherent dezelfde? Dit is 
bij de oudere generaties zeker niet 
anders.

Iemand die twintiger was tussen 
1960 en 1970, komt uit een tijd toen 
er in de VS nog restaurants waren 
die alleen voor blanken toegankelijk 

waren. Er deden zich toen belang-
rijke socio-culturele veranderingen 
voor die onze maatschappij vandaag 
sterk hebben beïnvloed. Een per-
soon die twintiger was tussen 1980 
en 1990 groeide op met de muziek 
van popsensaties Michael  Jackson 
en Madonna. Als je denkt aan de 
muziek, de mode of de politieke 
ideeën van deze periodes, dan merk 
je meteen dat er talloze verschillen 
zijn. Deze generatieverschillen wor-
den vandaag nog steeds gevoeld. 
Men werd met andere opvattingen 
grootgebracht en op andere leeftij-
den blootgesteld aan verschillende 
sociale, politieke en economische 
veranderingen. 

	Net zoals je moeder
Natuurlijk zullen ook individuen van 
dezelfde generatie verschillende 
interesses hebben. Leeftijd is maar 
één aspect van iemands individua-
liteit. Persoonlijkheid, achtergrond 
en voorkeuren tellen evenzeer mee. 
Toch blijft het belangrijk om aan-
dacht te hebben 
voor de verschil-
lende generaties 
ouderen die er 
bestaan. Te vaak 
wordt in de dage-
lijkse benadering 
en in de beeld-
vorming van ou-

deren geen verschil gemaakt. Kan 
je je inbeelden dat jij en je moeder 
op eenzelfde manier worden afge-
beeld? Of dat er wordt verondersteld 
dat jullie volledig hetzelfde denken? 

	Een diverse groep
60-Plussers vormen een zeer he-
terogene groep waarin individuen 
grote onderlinge verschillen kennen. 
Die diversiteit toont zich zowel in 
zichtbare kenmerken zoals sekse, 
leeftijd en huidskleur, als minder 
zichtbare kenmerken zoals seksuele 
geaardheid, lichamelijke gezond-
heid, persoonlijkheid, noden, wen-
sen, politieke affiliaties, culturele en 
sociaal-economische achtergrond. 
Veralgemeningen en clichébeelden 
zijn niet onschuldig. Ze hebben een 
uitwerking op hoe we anderen zien. 
Er dient oog te zijn voor de diversiteit 
en onderlinge verschillen van oude-
ren. Dé oudere bestaat niet!

Sara Motoi

Wanneer er gesproken wordt  
over leeftijdssegmenten in de media, 

in onderzoek en zelfs in de woon-
kamer worden mensen die ouder 
zijn dan 60 op één hoop gegooid.

Dé oudere bestaat 
niet. Elk individu is an-

ders, dat spreekt voor zich. Of 
dat zou het moeten doen. Indivi-

dualiteit is een gegeven waar vaak 
geen oog voor is bij wie “oud” wordt 
genoemd. De veralgemeningen waar 
men zich aan bezondigt gaan over 
zowel zichtbare als minder zicht-

bare kenmerken. Men scheert alle 
oudere personen frequent over 

dezelfde kam. 

De vergeten 
generatie- 
verschillen

Opinie
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Ouderen kopen bewust. Ze willen waar  
voor hun geld, dat is niet gierig. 

www.denkfoud.be
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Sommigen beschouwen mensen die zuinig leven verkeerdelijk als egoïstisch. Maar het is niet omdat je 
sober leeft of omdat je jouw financiële middelen op een zuinige manier besteedt, dat je gierig bent. Deze 
nuance slaat ook op mensen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, de 65-plussers. Laten we 
enkele feiten op een rijtje zetten. 

Het gemiddeld pensioen van een 
alleenstaande bedraagt in België 
1112 euro per maand. Je kan je on-
middellijk al de vraag stellen of dat 
bedrag toereikend is om comfortabel 
te leven. Bij slechts 44 procent van 
de 65-plussers liggen de regelmatig 
terugkerende uitgaven lager dan 
de inkomsten. Kan een oudere dan 
wel sparen? Volgens Jozef Pacolet, 
professor sociaal en economisch be-
leid (KU Leuven), is er een precaire 
groep die dat zeker niet kan. Terwijl 
een op drie Belgen zegt niet te spa-
ren, loopt dit in de groep van 65- tot 
74-jarigen op tot de helft. Dit blijkt uit 
een enquête uit 2017 van Wikifin.be 
in samenwerking met De Tijd en Ra-
dio 1. De niet-spaarders uit de oud-
ste groep zien geen mogelijkheid 
om te sparen of oordelen dat het 
toch niets opbrengt. Ze vinden ook 
het vaakst dat ze genoeg spaargeld 
hebben. 

	Generatieverschillen 
De babyboomers, geboren in de 
twintig ‘gouden’ jaren na de Tweede 
Wereldoorlog, zijn nu 51 tot 71 jaar. 
Ook wie in de oorlogsjaren is gebo-
ren en de oorlog niet bewust heeft 
meegemaakt, mag hierbij worden 
gerekend. Zij hebben een andere 
mentaliteit dan de generatie van voor 
de oorlog: die is nog opgegroeid met 
het idee dat je altijd je voorzorgen 
moet nemen voor barre tijden en dat 
je niet ijdel consumeert. 
Daarmee is nog niet gezegd dat 
het spendeergedrag van de baby-
boomers onverantwoord royaal is. 
“Hun economische status is veel 
beter dan die van de generatie die 
nu de tachtig voorbij is”, zegt profes-

sor sociale gerontologie Dominique  
Verté (VUB). “Ze hebben gewoon 
veel meer te besteden.” 

Als voorlopige conclusie zou je voor-
zichtig kunnen stellen dat babyboo-
mers niet op hun geld zitten, maar 
big spenders zijn het evenmin. Of 
toch? “De babyboomers zijn vaak 
tweeverdieners” volgens trendwat-
cher Herman Koning. “Ze hebben 
in veel gevallen de kans gekregen 
om te studeren en werkten in de 
kenniseconomie of als ambtenaar. 
Hun besteedbaar inkomen is 2,5 
keer zo groot als dat van de vorige 
generatie, geboren voor de Tweede 
Wereldoorlog. De babyboomers zijn 
opgegroeid met massaconsumptie.” 
Ze trekken erop uit, gaan meermaals 
op citytrip, investeren om de paar 
jaar in een nieuw interieur… 

	Eigenaars versus 
 huurders

Nog een nuance: bij de 65-plus-
sers is er een groot verschil tussen 
personen die eigenaar zijn van een 
woning en zij die huren. “In België 
heeft 30 procent geen eigen woning 
in bezit, en dat is een belangrijke ri-
sicogroep”, zegt professor Pacolet. 

“Het mediaan vermogen van deze 
niet-eigenaars bedraagt volgens Eu-
ropese statistieken in ons land maar 
9.000 euro, waar de mediaan bij de 
eigenaarsgroep 298.000 euro is, 
waarvan een kwart roerend. Hoewel 
we weten dat het roerend vermogen 
in deze cijfers onderschat wordt, valt 
toch de enorme kloof op.” 
Uit deze cijfers zijn we geneigd te 
stellen dat gepensioneerde niet-ei-
genaars van een woning veel rigou-
reuzer omspringen met hun financië-
le middelen, wat misschien de indruk 
wekt dat ze gierig zijn.

	Conclusie
Dé 65-plusser bestaat niet, ook niet 
als het over hun financieel vermogen 
gaat. We moeten een onderscheid 
maken tussen verschillende genera-
ties. Zo is er bijvoorbeeld een gene-

ratie van ouderen die geboren 
is voor WOII. Zij maakten de 
crisis van de jaren ‘30 mee en 
de oorlog waardoor sommige 
van hen soberheid nog hoog 
in het vaandel dragen. Ander-
zijds heb je ook de generatie 
van de hippere babyboomers 
met meer middelen die op-
groeiden met massacon-
sumptie. 
Verder merken we ook een 

grote kloof tussen de eigenaars en 
de niet-eigenaars van een woning, 
alsook tussen de spaarders en 
niet-spaarders, afhankelijk van de 
reserves die ze tijdens hun carrière 
hebben opgebouwd.

Sara Motoi

Bij slechts 44 procent van 
de 65-plussers liggen de 
regelmatig terugkerende 
uitgaven lager dan de in-
komsten.
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 Dag Sara en Maryse, bedankt dat ik jullie 
enkele vragen mag stellen over Levens-
wijs. Sara, de eerste vraag is voor jou. Wat 
was de aanleiding voor de podcast? Wat 
willen jullie hiermee bereiken als ouderen-
organisatie?

Sara: Er leeft een heel grote diversiteit onder oudere 
personen die vaak vergeten wordt. Vief wil met dit pro-
ject die diversiteit in de verf zetten. Elk individu heeft 
een eigen verhaal en een eigen traject. De verschillen 
zijn hemelsbreed. Door dit in beeld te brengen, zetten 
we ons in voor een genuanceerde beeldvorming over 
ouderen. Tegelijk is de podcast ook een manier om de 
dingen zoals ze vroeger waren vast te leggen en te de-
len met de jongere generaties. Het is echt een stukje 
mondelinge geschiedenis. De levensverhalen van onze 

een podcast  
vol kleurrijke verhalen

,

Vief start met een pod-
cast getiteld “Levenswijs” om 

de diversiteit en rijkdom aan (levens-) 
ervaring van 65-plussers onder de aan-

dacht te brengen. Op die manier willen ze 
de verhalen en maatschappelijke verande-

ringen van toen delen met de luisteraar van 
nu. Oud-journalist en auteur Noël Truyers ging 
ongedwongen interviews afnemen bij negen 
bijzondere en diverse personen, zowel qua 
leeftijd als achtergrond en levensloop. Ik ga 
vandaag in gesprek met Sara Motoi, staf-

medewerker beeldvorming en participa-
tie bij Vief vzw, en Maryse Marchal, 

een van de geïnterviewden 
uit de podcast. 

deelnemers haken in op thema’s die vandaag nog altijd 
relevant zijn, zoals seksualiteit en racisme. Hiervan kun-
nen de luisteraars heel wat opsteken.

	Welke thema’s zullen aan bod komen? 
Waarom kiezen jullie specifiek voor die 
thema’s? 

Sara: We zijn hierin heel breed gegaan. Er wordt ge-
sproken over oorlog, liefde, seksualiteit, zorg, migratie, 
racisme en onderwijs maar onderweg worden er nog 
zoveel andere zaken aangeraakt. We wouden vooral 
thema’s aanraken die vandaag nog relevant zijn en/of 
die ons iets leren over hoe dingen vroeger gebeurden. 
Het is belangrijk dat de verhalen de luisteraar iets bij-
brengen.

	Maryse, voor het project werden ouderen 
over heel Vlaanderen bij hun thuis geïn-
terviewd. Hoe was het om deel te nemen 
en geïnterviewd te worden?

Maryse: Ik vond het een zeer fijne ervaring. Ik voelde 
me zeer goed bij het beantwoorden van de vragen, als-
of ik eindelijk mijn verhaal eens op een rustige manier 
kon brengen! Ik heb mijn verhaal naar buiten gebracht, 

Maryse
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omdat er zovelen me toch nog blijven vragen naar mijn 
afkomst. Zonder mij daarom te willen raken uiteraard, 
enkel uit interesse. Ik ben heel blij dat ik ja gezegd heb 
als antwoord op de vraag of ik wilde deelnemen.

	Noël Truyers, de podcasthost/interviewer 
is gekend als sportjournalist en redacteur. 
Hoe zijn jullie bij hem terechtgekomen? 

Sara: Ik zou Noël beschrijven als erg actief. Hij was 
reeds betrokken bij Vief en zo kwamen we bij hem te-
recht met dit nieuwe project. Hij is een warm persoon, hij 
weet hoe hij mensen op hun gemak moet stellen. Ik ben 
recent nog bij hem lang geweest om wat materiaal op te 
halen en kreeg onmiddellijk een stuk Limburgse vlaai en 
een lekkere koffie.

	Wat waren de uitdagingen voor het pro-
ject?

Sara: Bij een podcast maken komt heel wat kijken: inter-
views afnemen, editing, een platform oprichten, aanpas-
singen en promotie maken,… Het was een project van 
lange adem. De grootste uitdaging is nu om de podcast 
zo breed mogelijk te verspreiden. Dat is toch het uitein-
delijk doel van een podcast, om beluisterd te worden. 
Gelukkig krijgen we veel positieve reacties en zijn er 
mensen en organisaties die het project dragen. 

	Zijn jullie blij met het resultaat?
Sara: Bij Vief alvast wel! Met denkFOUD, onze beeld-
campagne, gaan we in tegen negatieve stereotypes en 
ijveren we voor een genuanceerde beeldvorming over 
ouderen. Dat is belangrijk werk. Levenswijs sluit hier 
helemaal bij aan. Daarbij heb ik door dit project kunnen 
samenwerken met veel verschillende en boeiende per-
sonen. Dat is een meerwaarde. De podcast is het re-
sultaat van vele verschillende mensen die de handen in 
elkaar geslagen hebben.
Maryse: Ikzelf ben heel tevreden met het resultaat. Ook 
ik heb bijgeleerd en vooral ingezien dat ik aan zulke pro-
jecten moet meewerken om het verschil te maken!
Mijn echtgenoot wilde het liever een beetje minder 
monotoon, maar.... Grapje!

	Als je nu nog één zaak zou kunnen toe-
voegen aan je verhaal, wat zou dit dan 
zijn?

Maryse: Met mijn verhaal wil ik anderen die in dezelfde 
situatie als mijn broer en ik zaten of zitten, inspireren om 
alles een plaats te geven en niet te blijven leven in het 
verleden. Praat erover, maar zie ook de positieve kanten 
en niet enkel wat je triest heeft gemaakt of maakt. Er zijn 
zoveel mooie zaken in het leven!

	Welk verhaal heeft je het meeste geraakt, 
Sara?

Sara: Emotioneel gezien was dat voor mij het verhaal 
van Rachel. Voor zij als zuster toetrad in het klooster 
had ze een zwaar leven. Haar moeder stierf jong en haar 
vader dronk. Tijdens het interview vloeide op verschil-
lende momenten de tranen bij haar. Zo’n verhaal laat je 
niet koud. Het geeft ook een inkijk in hoe het leven was 
in die zeer gesloten gemeenschappen, die nu voor een 
groot deel verdwenen zijn. Dat maakte haar verhaal des 
te interessanter voor mij. Haar leven na het klooster zit 
ook nog eens vol verrassingen… Maar om eerlijk te zijn, 
alle verhalen zijn fantastisch om te beluisteren, elk om 
andere redenen. Ik zou er zo nog kunnen noemen, bij-
voorbeeld het verhaal van Christiane of dat van Nicole.

	Waarom is Levenswijs een podcast die 
men moet beluisteren?

Maryse: Over mijn eigen verhaal zou ik zeggen om te 
weten hoeveel verdriet men iemand kan aandoen door 
te discrimineren, door racisme. In deze woelige tijden 
steekt deze draak weer meer en meer de kop op en 
dat is gevaarlijk. Iedereen wordt te snel over dezelfde 
kam geschoren en dat zou niet mogen gebeuren. Zie de 
mensen graag om wie ze zijn, maar reken ze niet af op 
kleur of afkomst. En ja zoals Sara al zei: het is een heel 
erg boeiend en leerrijk project! 
Sara: De redenen zijn talrijk. Als ik maar één ding zou 
mogen noemen, zou ik zeggen dat men moet luisteren 
omdat het verrijkend is. Ieder mens heeft zijn eigen ver-
haal en elk verhaal zegt ons iets over die persoon maar 
ook over onze samenleving. Het is ontspannend, maar 
het verruimt tegelijk ook je blik.

	Kunnen mensen zelf contact opnemen om 
hun verhaal te vertellen aan jullie? En zo 
ja, via welke kanalen en aan welke ‘vereis-
ten’ moeten ze voldoen?

Sara: Een goede podcast maken kost zeer veel tijd en 
redelijk wat inspanning. Onze reeks bestaat uit 9 mooie 
verhalen die we willen delen. Misschien maken we op 
een dag wel een tweede reeks maar dat is nu nog niet 
aan de orde.

	Via welke platformen kan de podcast 
beluisterd worden en hoe vaak verschijnt 
er een nieuwe aflevering?

Sara: Je kan de podcast vinden op de eigen website, 
www.levenswijs.be, maar ook op Spotify en Apple Pod-
casts. De eerste vier verhalen staan online. Tot en met 
juni publiceren we maandelijks een nieuw verhaal. 

Céline Vanderlinden
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Maak een einde 
aan de leeftijds-
discriminatie bij 

het toekennen 
van toelages voor 
 mensen met een 

beperking

Over deze problematiek werd ik door 
een dame met aangeboren beper-
king gealarmeerd. Momenteel func-
tioneert zij goed op de arbeidsmarkt 
(binnen het onderwijs) waar zij nor-
maal op 65 jaar op pensioen zal moe-
ten gaan. Mevrouw is alleenstaande 
– haar echtgenoot is plots overleden 
op 50-jarige leeftijd – en heeft een 
heel beperkt netwerk zonder  naaste 
familie. Ze is ook mantelzorger voor 
haar hoogbejaarde moeder. Ze 
heeft significante  problemen van de 
 bovenste ledematen in combinatie 
met hartproblemen, een aandoening 
die met ouder worden waarschijnlijk 
niet gunstig zal ontwikkelen. Voor 
deze dame heeft haar pensioen een 
zeer zware financiële impact.

Vroeger werden de samenwonen-
den met een beperking gediscrimi-
neerd op basis van hun gezinssitu-
atie, deze discriminatie werd wegge-
werkt. Sinds 1 januari 2021 werd bij 
de berekening van de integratiete-
gemoetkoming – een federale maat-
regel – ‘de prijs van de liefde’ afge-
schaft. Dit wil zeggen dat er geen 
rekening meer gehouden wordt met 
de inkomens van de partner. Dit is 

Federaal minister Karine Lalieux diende recent een 
wetswijziging in met betrekking op de integratietege-
moetkoming voor mensen met een beperking. Het recht 
op de integratietegemoetkoming en ook de sociale 
voordelen die hierbij horen, eindigen zodra de leeftijd 
van 65 jaar bereikt wordt en je op pensioen gaat. Men-
sen met een beperking betalen een hoge tol voor het 
pensioen en het ouder worden. 
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voor heel wat personen met een beperking jonger dan 
65 jaar een verbetering; zij kwamen plots wel in aanmer-
king voor een integratietegemoetkoming of hadden recht 
op een hoger bedrag.

Voor alleenstaanden met een beperking die nog actief 
waren veranderde er evenwel niets, maar dit werd door 
Minister Lalieux ingezien en gecorrigeerd door de zo-
genaamde maatregel “prijs van de arbeid”. De regering 
verhoogde recent aanzienlijk de vrijstellingsgrens van 
het inkomen uit arbeid en van het vervangingsinkomen 
voor de berekening van de integratietoeslag (IT). Deze 
regeling trad in werking op 11 maart 2022. 

Helaas werd deze lijn niet doorgetrokken naar het zorg-
budget voor ouderen met een zorgnood, wat op Vlaams 
niveau wordt toegekend aan 65-plussers met een beper-
king. Daarbij wordt nog steeds rekening gehouden met 
de inkomens van de partner en iedereen die onder het-
zelfde dak woont als de 65-plusser met een beperking. 
Met andere woorden: als het pensioen te hoog is, vervalt 
de integratietegemoetkoming en het zorgbudget. Of an-
ders gesteld, een pensioen wordt blijkbaar niet gezien 
als een vervangingsinkomen eens men de 65 voorbij is. 

Het is zo dat mensen die recht hebben op de integra-
tietegemoetkoming (en de inkomensvervangende tege-
moetkoming) die toelage verliezen op 65-jarige leeftijd. 
Dan kunnen zij een aanvraag doen voor het zorgbudget 
voor ouderen met een zorgnood, maar de bedragen zijn 
lager en de voorwaarden strenger. Hier is dus inderdaad 
sprake van discriminatie op leeftijd. Dit kan zeer pijnlij-
ke gevolgen hebben, zoals mensen die een onroerend 
goed noodgedwongen moeten verkopen om te kunnen 
rondkomen na hun 65ste. 

Het verschil tussen de bepalingen voor de integratiete-
gemoetkoming en die voor het zorgbudget voor ouderen 
met een zorgnood brengt heel wat 65-plussers met een 
beperking in de problemen, doordat ze het plots met veel 
minder financiële middelen moeten stellen. Deze dis-
crepantie tussen beide steunmaatregelen zou dringend 
gelijkgetrokken moeten worden, zodat mensen met een 
beperking zich na hun pensioen niet 
in een financiële put storten. 

Geert Messiaen

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood 
(voorheen de tegemoetkoming voor hulp aan be-
jaarden genoemd) is een tegemoetkoming die je 
kan aanvragen vanaf jouw 65ste verjaardag als 
jouw zelfredzaamheid beperkt is. 
De handicap moet erkend worden door het Di-
rectie-generaal Personen met een Handicap 
en daarnaast moet er sprake zijn van een mate 
van zorgbehoevendheid. Dit wordt gemeten aan 
de hand van enkele parameters, nl. je kunnen 
verplaatsen, zelf je eten bereiden en het kunnen 
opeten, jezelf verzorgen en aankleden, jouw wo-
ning onderhouden en huishoudelijke taken doen, 
gevaren inschatten en vermijden en contacten 
onderhouden met anderen. 

Als je in aanmerking komt voor het zorgbudget, 
ontvang je maandelijks een maximale toelage van 
643 euro. Het bedrag hangt af van de graad van 
verminderde zelfredzaamheid en van jouw inko-
men. De toelage wordt niet belast en je kan zelf 
kiezen waaraan je het besteedt. Daarnaast heb je 
dan ook recht op enkele afgeleide sociale rech-
ten, zoals het sociaal tarief voor gas, elektriciteit 
en water en een korting op een abonnement van 
De Lijn. 
Je kan het zorgbudget voor ouderen met een 
zorgnood enkel online aanvragen via de website 
van de Vlaamse sociale bescherming.

Céline Vanderlinden

WAT IS HET ZORGBUDGET 
VOOR OUDEREN  
MET EEN ZORGNOOD?
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	Dag Ludo, hoe ben je bij Vief terecht 
gekomen?

15 jaar geleden ben ik via de LM in contact gekomen 
met LBG. Doordat er toen enkele problemen waren in 
het bestuur van LBG Schelle ben ik op dat moment vrij 
snel voorzitter geworden. Momenteel ben ik nog steeds 
voorzitter. 

	Wauw, al 15 jaar voorzitter! Wat is je moti-
vatie om je zo in te zetten als vrijwilliger?

Vrijwilligerswerk zit gewoon in je bloed of niet. Bij velen 
start het dus ook al bij de jeugdbeweging, zo ook bij mij. 
Ik ben eerst jaren leiding geweest en daarna nog 25 jaar 
als kookouder meegegaan op de kampen.

	Kan je me iets meer vertellen over de 
werking van Vief Schelle?

Onze afdeling telt ongeveer 25 leden, dit zijn voorname-
lijk 80-plussers. Het is moeilijk om jonggepensioneerden 
aan te trekken. Momenteel neemt Vief Schelle voorna-
melijk deel aan provinciale activiteiten en organiseren 
we zelf weinig activiteiten omdat we geen vast lokaal 
meer hebben.

Vrijwilliger
in de kijker

Ludo 
Geukens 

- Vief 
Schelle

Putje winter ging ik 
langs bij Ludo Geukens in 
Schelle. Ludo is 73 jaar en ge-
boren en getogen in Schelle. Hij is 
druk bezig met Vief. Zo is hij voorzitter 
van Vief Schelle, zetelt hij in de provin-
ciale werkgroep van Vief Antwerpen en 
is hij erg actief op vlak van beleidsparti-
cipatie. Daarnaast is een van zijn favo-
riete bezigheden een daguitstap naar 
een stad zoals Brussel. Een beetje 

shoppen en eens goed uit eten 
zijn ingrediënten voor een 

geslaagde dag. 
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	Hoe komt het dat jullie geen vast lokaal 
meer hebben?

Het lokaal heeft momenteel geen uitbater meer en staat 
ondertussen al een tijd leeg. De zoektocht naar een 
nieuw lokaal verloopt niet echt vlot doordat de prijzen 
overal erg hoog zijn. Daarnaast willen we ook dat het 
lokaal toegankelijk is, zo dient het vlot bereikbaar te zijn 
met het openbaar vervoer. Een mogelijke oplossing is 
om samen te werken met een woonzorgcentrum, die op-
tie zijn we momenteel aan het bekijken.

	Dat is inderdaad belangrijk, op welke fac-
toren let je zo nog naast bereikbaarheid?

Het is belangrijk dat de locaties rolstoeltoegankelijk zijn. 
Soms is er een label dat een zaal rolstoeltoegankelijk 
is, al klopt dit vaak niet helemaal. De zaal kan dan wel 
toegankelijk zijn maar de wc’s bijvoorbeeld niet doordat 
je hiervoor trappen moet doen. Naar het toilet kunnen 
gaan is nochtans een primaire basisbehoefte en dient 
zeker toegankelijk te zijn. 

	Helemaal gelijk! Wat zijn jouw favoriete 
Vief-activiteiten?

Ik vind voornamelijk activiteiten waarbij het draait rond 
gezellig samenzijn erg fijn. Dit kunnen etentjes, filmver-
toningen, daguitstappen… zijn, zowel van lokale afdelin-
gen als vanuit de provinciale werking. 

	Je bent erg actief op vlak van beleidspar-
ticipatie, onder andere in de seniorenraad 
van Schelle. Kan je hier iets meer over 
vertellen? 

Ik ben voorzitter van de seniorenraad in Schelle. De se-
niorenraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van 
ouderenverenigingen, vier onafhankelijken en een afge-
vaardigde van elke politieke partij. Deze laatste hebben 
geen stemrecht. Echter wordt de seniorenraad amper 
gevraagd om advies te geven. Wat soms wel gebeurt, 
is dat er bepaalde signalen opgepikt worden die later 
door de gemeenteraad besproken worden. Daarnaast 
organiseren we verschillende activiteiten, o.a. tijdens de 
seniorenweek. 

	Daarnaast zetel je ook nog in een werk-
groep bij de Vlaamse Ouderenraad?

Ja, ik zit in de commissie rond de thema’s wonen, vei-
ligheid en mobiliteit. De Vlaamse Ouderenraad is het 
officiële advies- en inspraakorgaan van ouderen bij de 
Vlaamse regering. De commissie formuleert dus voor-
namelijk adviezen bij nieuwe beleidsvoorstellen. Echter 
blijven veel van deze adviezen ook dode letter. Dat is 
jammer voor de commissieleden en de werknemers 
van de Vlaamse Ouderenraad die hiervoor erg hun best 

doen. 

	Ik hoor dat jullie vaak het deksel op de 
neus krijgen, wat is je drijfveer om toch 
door te zetten? 

Alleen kan je sowieso niets bereiken, dus participeren in 
deze samenwerkingsstructuren heeft een meerwaarde. 
Het klopt dat er vaak te weinig wordt geluisterd naar de 
adviezen en signalen. Desondanks blijf ik doorzetten 
want ook al bereik je maar iets heel kleins, dat is dan 
toch alweer een stap in de goede richting.

	Op welk vlak is er nog veel verbetering 
nodig?

Een actueel probleem is het verdwijnen van lokale bank-
kantoren en geldautomaten. Fysieke dienstverlening 
wordt steeds minder toegankelijk door de beperkte ope-
ningsuren, daarnaast wordt de dienstverlening ook duur-
der. Digitaal bankieren wordt telkens gepromoot, maar 
dat is niet voor iedereen evident. Daarvoor heb je name-
lijk internet en toestellen (gsm, laptop, tablet…) nodig en 
natuurlijk ook bepaalde digitale kennis. De geldautoma-
ten van de vier grootbanken BNP Paribas Fortis, KBC, 
Belfius en ING verdwijnen stilaan meer en meer en ze 
installeren in de plaats neutrale bankautomaten. Deze 
worden voornamelijk in stadscentra geplaatst waardoor 
de landelijke gemeenten in de steek gelaten worden. 
Voor veel ouderen is dit een probleem, maar ook breder 
in de samenleving leeft dit. 

	Dat is zeker een probleem waar Vief 
komende tijd aandacht aan gaat besteden. 
Ik heb nog een laatste vraag voor jou. Wat 
vind je van de campagne denkFOUD?

Ik ben het niet met alle stellingen eens. Ik vind het zelf 
bijvoorbeeld niet erg als ouderen betutteld worden en 
met een verkleinwoord aangesproken worden. Ik vond 
het wel erg goed dat er aandacht werd geschonken aan 
het thema ouderen en seksualiteit. Ik ben enkele affi-
ches van deze stelling gaan afgeven in woonzorgcentra. 
Ik heb een directeur van een woonzorgcentrum hierover 
gesproken en hij verzekerde me dat er mogelijkheid 
tot intimiteit is doordat er hiervoor speciale ruimtes zijn 
voorzien. Echter is het nog steeds niet mogelijk dat een 
koppel permanent op dezelfde kamer slaapt, dit blijft een 
werkpunt. In een ander woonzorgcentrum is er recent 
een verbod op sekswerkers gekomen, aangezien dit 
soms leidde tot financiële problemen. Dit neemt de au-
tonomie over het eigen seksleven af en is dus een stap 
in de foute richting. 

	Toch nog wat werk aan de winkel dan, 
bedankt voor het interview!
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Sommigen noemen 
het ingrepen uit eigen-

belang: onze tuin sterk ma-
ken tegen droogte en tegen 

(te) overvloedige regen. Voor 
wie wat verder kijkt is het duide-
lijk dat we met deze aanpak een 
belangrijke bijdrage leveren aan 

een beter klimaat, nu en later. 
Stop dus dringend een 

spons in de grond!

Op de barricade 
voor regenwater
Een spons in de grond stoppen? 
Neen, neem het niet letterlijk. Met 
één spons zou je het trouwens niet 
redden. De tuin moet in staat zijn om 
alle regen dat op het perceel valt op 
te slokken. Op gazon en borders is 
dat in regel geen probleem. De re-
gen die erop valt zoekt spontaan zijn 
weg naar beneden, passeert eerst 
de wortels van planten die er een 
stevige slok van opzuigen terwijl het 
teveel verder de grond indringt om er 
terecht te komen in de grondwater-
reserve diep in de grond. Je woning, 
terras en inrit vormen echter een 
voor water oninneembare laag.

	Getest in jouw tuinlabo
Dat de grondwatervoorraad twee 
meter diep zit is voor planten geen 
probleem. Zij sturen hun wortels na-
melijk verrassend diep op zoek naar 
water. Zonnehoed (Echinacea) gaat 
gemakkelijk tot 2 meter diep, herf-

staster (Aster ericoides) zelfs tot drie 
meter. Gelukkig voor de planten die 
niet zo diep gaan: het water komt hen 
tegemoet. Het werkt zich via de ul-
trafijne kanaaltjes en openingen tus-
sen de grondkorrels flink omhoog. 
Capillaire werking heet dat. Wil je 
het zelf even uittesten, ‘vergeet’ een 
kamerplant dan eens twee weken 
water te geven en zet ze dan in een 
onderschotel met een bodempje wa-
ter. In een minimum van tijd heeft de 
combinatie pot en plant alle water 
opgezogen! Geloven je kleinkinde-
ren niet dat planten water kunnen 
opzuigen, koop dan eens enkele 
witte tulpen. Zet ze in een vaas met 
water dat je met inkt blauw, rood of 
zwart kleurt. Na enkele dagen zie je 
die beetje bij beetje tevoorschijn ko-
men in de tulpenbloemen.

Op zowel zuigkracht van planten 
als ‘klimvermogen’ van water staan 
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echter limieten. Vandaar dat 
het een zorgwekkende evolutie 
is dat de grondwatertafel daalt 
en dat heeft jaar na jaar ook 
effecten op het klimaat. Planten 
die minder vocht opnemen kun-
nen dus niet anders dan min-
der verdampen en koelen dus 

ook de lucht erboven minder af. 
Controleer het zelf door een ther-

mometer op gras te leggen en op 
een stukje niet begroeide grond. Het 
verschil bedraagt meerdere graden, 
waarmee is aangetoond dat groene 
tuinen en dan vooral sponstuinen 
weerwerk bieden aan de opwarming 
van onze steden en de klimaatop-
warming tegengaan. 

	Van dakwater naar 
 grondwater

De grondwatertafel is in heel wat 
streken echter aan het dalen, lees 
je op de Databank Ondergrond 
Vlaanderen. Dat komt niet doordat 
er minder regen valt dan vroeger. Er 
valt nog steeds evenveel, al kan het 
anders lijken. Het aantal dagen met 
regen neemt inderdaad wel af, maar 
de regen valt met grotere hoeveel-
heden naar beneden. De belangrijk-
ste oorzaak van ons waterprobleem 
is de steeds toenemende oppervlak-
te aan gebouwen en verhardingen 
en het afvoeren van het regenwater 
dat daarop valt via de riolering. Zelfs 

voor onze eigen woning gaat dat 
over duizenden, zelfs tienduizenden 
liters per jaar. Geef toe dat het de 
moeite waard is om dat in eigen tuin 
te houden. De meest gemakkelijke 
manier om dat te doen is om de re-
genwaterafvoer richting poel of bui-
enborder te laten stromen. Het ver-
schil tussen beide? Een poel is zo 
goed als een natuurlijke vijver, een 
vijver zonder waterdichting en met 
een steeds wisselend waterpeil. Het 
is een droomlocatie voor amfibieën 
en heel wat tuinvogels, maar een ge-
vaarlijke plek voor kinderen en huis-
dieren. Een buienborder is veiliger, 
want absoluut niet diep en in staat 
om op verloop van maximaal enke-
le uren al het water dat hij opvangt 
in de grond te laten verdwijnen. Hij 
moet dus groter in oppervlakte zijn, 
maar kan ingewerkt tussen vaste 
planten en struiken. Je hoeft hem 
dus niet eens te zien. Vergelijk hem 
dus niet met een wadi, waterafvoer 
door infiltratie, zeg maar de droge 
gracht of laagte in een gazon die 
groendiensten voorzien in stadspar-
ken en langs wegen. 

	Alles kan!
Liever niets van dat alles? Ook dan 
zijn er oplossingen om het regenwa-
ter toch terug te geven aan de na-
tuur. Zelfs het regenwater dat op het 
terras en de oprit terechtkomt. Afge-

keken van de bezinkputten die vroe-
ger op voornamelijk kasteeldomei-
nen terreinen moesten afwateren, 
installeren we nu infiltratiekratten en 
-bakken. Voor ons inderdaad geen 
gat meer in de grond dat gevuld is 
met puin, maar kokers, kratten of 
volumes met kunststofstructuren of 
ander materiaal dat holle ruimte 
veiligstelt, dus grote hoeveelheden 
water kan bufferen en dan druppel 
per druppel laat verdwijnen in de 
grond. Woon je in een stadswoning 
en heb je alleen maar een koertje? 
Ook hier kan je water laten infiltreren. 
Er moet natuurlijk wel een tegel voor 
uitgebroken worden en de fundering 
die eronder zit moet op zijn volledige 
diepte worden uitgegraven. Kan je 
geen tegel oppervlakte missen voor 
comfortabel terrasgebruik, vul dan 
met kiezel en dek af met een roos-
ter. Mag er kleur en groen bijkomen? 
Vult dan met teelaarde en plant  
jouw lievelingsplanten. Zelfs een 
kruidenassortimentje kan. Zorg er 
wel voor dat dit groen geen sta-in-
de-weg is voor jouw buitenmeubi-
lair. Focus dus op de randen van je 
koertje of schuif eerst de tuinstoelen, 
tafel en parasol naar je favoriete plek 
en creëer een aangenaam groenei-
land op de restruimte. 

Of we dan niet mogen afromen voor 
huis- en tuingebruik. Zeer zeker wel. 
Het opvangen van regenwater wordt 
trouwens aangemoedigd, bij bou-
wen en verbouwen zelfs verplicht 
door de vergunningverlenende over-
heden. Water dat je opvangt op het 
dak heeft wat gebruik betreft wel zijn 
beperkingen. Je mag het namelijk 
niet gebruiken voor het bereiden van 
gerechten, in de douche en het bad. 
Wel voor alle mogelijke was en plas, 
als spoelwater voor toilet en natuur-
lijk ook voor het gieten van planten.

Tekst en foto’s: Marc Verachtert



Rode zonnehoed
Veel fantasie heb je niet nodig om de bloem 

met straalbloemen rond een anderhalve centime-
ter hoge kegel de vorm van een zonnehoed te herken-
nen. De plant is bovendien een heuse zonneklopper. 
Haar herkomstgebied is de Noord-Amerikaanse prairie. 
Doorheen de eeuwen bouwde ze daar haar sterkte en 
stevigheid op. Ze moest namelijk kunnen omgaan met 
droogte, met regen en met grazende, alles vertrappelen-
de bizons. De plant is in onze tuinen aan een regelrechte 
opmars bezig. Mede dankzij de veelheid aan kleuren die 
het oorspronkelijke karmijnrood kwamen aanvullen. In de 
tuin staat de plant graag in volle zon, wordt ze ongeveer 
1 m hoog en bloeit ze uitbundig van juli tot ver in oktober. 

Klinkt de naam Echinacea je meer vertrouwd dan rode 
zonnehoed? Het kan. In apotheken en drogisterijen 
vind je een veelheid aan producten met ‘Echinacea’ 
geheel of gedeeltelijk in verwerkt en allemaal 
worden ze gepromoot om hun gezondheid 
stimulerende en/of geneeskrachtige eigen-
schappen.
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Het internet en alles wat er mee te maken heeft, 
neemt een steeds belangrijkere plaats in in de sa-
menleving. Het is een zeer handig medium en je kan 
in het dagelijkse leven bijna niet meer zonder. Echter 
liggen enkele gevaren op de loer zoals internetfrau-
de en -oplichting. Je moet dus steeds op je hoede 
zijn om niet in de valkuilen te trappen. Dat maakt 
veel ouderen en andere personen die niet met het 
internet zijn opgegroeid onzeker en wantrouwig. Dit 
weerhoudt hen er ook van het digitale te omarmen. 

Febelfin, Belgische Federatie van de Financiële Sec-
tor, is zich hier ook van bewust. Alles wat met bankie-
ren te maken heeft, verloopt steeds meer digitaal. Ze 
beseffen echter dat niet iedereen even financieel en 
digitaal vaardig is en daar willen ze oplossingen voor 
aanreiken. Dat doen ze onder meer door vormingen 
te geven over veilig digitaal bankieren, maar ook op 
een meer laagdrempelige manier met een spelboek-
je.

“The FinFun games” is een brochure over veilig on-
line betalen en bankieren waarmee je jouw kennis 
op een ludieke manier kan testen. Het boekje bevat 
puzzels en kruiswoordraadsels over het thema, zoals 
deze woordpuzzel. 

Wil je graag het spelboekje ontvangen om te tes-
ten hoe het met jouw kennis gesteld is? Stuur 
dan een mailtje naar info@vief.be. 

Spelboekje  
‘The FinFun games: 
test je kennis over veilig online 
bankieren en online betalen’

©
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	Wat moeten we verstaan 
onder ‘mantelzorg’?

Mantelzorgers zijn mensen die re-
gelmatig zorgtaken opnemen voor 
één of meerdere personen uit hun 
directe omgeving met wie zij een 
nauwe band hebben. Zij doen dit 
op vrijwillige basis en worden er 
dus niet voor vergoed. Toch zijn het 
geen vrijwilligers, want ze doen dit 
niet vanuit een vrijwilligersorganisa-
tie. Het zijn ook geen professionele 
zorgverleners, zoals verzorgenden 
of thuisverpleegkundigen. Bij man-
telzorgers denken we spontaan 
aan een oudere die 24 uur op 24 
en 7 dagen op 7 zorgt voor zijn of 
haar zorgbehoevende partner. Of 
een zoon of dochter die dagelijks 
of meermaals per week bij zijn of 
haar ouders op bezoek gaat en de 
boodschappen meebrengt en de 
bankverrichtingen en de adminis-
tratie overgenomen heeft omdat dit 
niet meer lukt. Echter, soms kunnen 
ook buren mantelzorg aan elkaar 
verlenen door elkaar regelmatig te 
helpen bij bepaalde taken.

	Waarom nemen mantel-
zorgers die zorgtaak op?

Uit onze bevraging uit 2020 blijkt 
dat meer dan de helft van de man-

telzorgers de zorg en ondersteuning 
opnemen uit liefde voor de zorgbe-
hoevende persoon. Meestal is het 
begonnen met kleine dingen zoals 
de boodschappen of de bankzaken 
overnemen, maar is het engage-
ment steeds groter geworden. Man-
telzorgers geven vaak aan dat ze 
geleidelijk in de zorg gerold zijn. Al 
kan het natuurlijk ook anders: als je 
een kind krijgt met een beperking of 
je partner krijgt een hersenbloeding 
en raakt hierdoor beperkt in zijn of 
haar mogelijkheden, ben je van de 
ene op de andere dag mantelzorger 
en is het geen verhaal waar je ge-
leidelijk aan inrolt. Iedereen kan dus 
vroeg of laat mantelzorger worden; 
mantelzorg is iets van alle leeftijden.

	Is mantelzorg zwaar?
Dat kan zo zijn, maar het is geluk-
kig niet altijd zo. Bij onze bevraging 
gaf 45 procent van de mantelzor-
gers aan dat ze de zorg als zwaar 
ervaren. Uit ervaring weet ik dat dit 
een onderschatting zal zijn; man-
telzorgers geven niet graag toe 
dat ze moeilijkheden ervaren bij de 
zorgtaken die ze opnemen. Het gaat 
immers over de zorg voor iemand 
die je graag ziet en dat compenseert 
wel een aantal zaken. Er zijn heel 

Liever Thuis LM, de 
mantelzorgvereniging 

van LM, heeft een vaste  
rubriek in onze Courant. Maar 

wat is nu juist mantelzorg? En 
wat doet een mantelzorgvereni-
ging? Ik vroeg het aan Mario  
Schelfhout, ervaringsdeskun-

dige en stafmedewerker bij 
‘Liever Thuis LM’.

Wat doet een  
mantelzorg vereniging?

Mantelzorgers nemen 
zorg en ondersteuning 
op uit liefde voor de 
zorgbehoevende.
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wat factoren die de zorg lastiger 
kunnen maken: zorgen voor iemand 
met gedragsproblemen of cognitieve 
problemen, de combinatie van man-
telzorg met een job of de combinatie 
met ook nog enkele dagen per week 
de zorg opnemen voor kleinkinde-
ren, de zorgbehoevende die geen 
externe hulp toelaat, familie die geen 
hulp biedt maar wel kritiek geeft op 
hoe jij de zorg opneemt,… Maar er 
zijn ook factoren die de draaglast 
verzachten. De belangrijkste factor 
is de band met de persoon voor wie 
je zorgt. Als die band goed is, kan dit 
zeker helpen om de zorg langer vol 
te houden. Ook nog wat tijd hebben 
voor jezelf is erg belangrijk. Daarom 
is het belangrijk dat je af en toe de 
zorg eens aan iemand anders kunt 
overlaten. Dat kan een familielid zijn 
of een vrijwillige oppasser. Of je kunt 
een beroep doen op een dagverzor-
gingscentrum of een centrum voor 
kortverblijf. En een luisterend oor is 
ook erg belangrijk.

	En voor dat luisterend 
oor kunnen ze bij jullie 
terecht?

Inderdaad. Onze mantelzorgvereni-
ging ‘Liever Thuis LM’ is 24 uur op 
24 en 7 dagen op 7 telefonisch be-
reikbaar voor vragen, maar ook voor 
een luisterend oor voor de mantel-
zorgers. Heel vaak begint een ge-
sprek met een concrete vraag, maar 
nadien begint de beller vaak zijn of 
haar verhaal te vertellen. Mantelzor-
gers hebben er nood aan om eens te 
kunnen spreken met iemand die hen 
begrijpt. Mijn ervaring als mantelzor-
ger voor mijn mama is hierbij een 
goede hulp. Uit een onderzoek van 
Hogeschool Gent uit 2020 blijkt im-
mers dat emotionele ondersteuning 
de grootste nood is bij mantelzorgers 
(44 %). Om die reden organiseren 
we ook een online praatgroep voor 
mantelzorgers. Al weten we ook dat 
niet alle mantelzorgers digitaal actief 
zijn of voldoende vertrouwd zijn met 
het programma ‘Teams’. Daarnaast 

is het voor sommige men-
sen ook een drempel om 
de eigen situatie te bespre-
ken met wildvreemden. 
Daarom blijven we ook 
sterk inzetten op telefoni-
sche bereikbaarheid en fy-
sieke samenkomsten rond 
specifieke onderwerpen.

	Wat doen jullie 
nog?

Liever Thuis LM heeft een ledenblad 
dat enkele keren per jaar verschijnt en 
waarin we vooral aandacht besteden 
aan informatie die belangrijk is voor 
mantelzorgers. We beperken ons 
telkens tot acht pagina’s, omdat we 
weten dat mantelzorgers doorgaans 
geen tijd hebben om veel bladzijden 
tekst te lezen. Daarnaast organise-
ren we minstens 50 vormingen per 
jaar, verspreid over heel Vlaanderen 
en Brussel en we hebben een aan-
tal brochures over thema’s die voor 
mantelzorgers belangrijk zijn. Dat is 
het informatieve luik van onze wer-
king. Maar we hebben nog een an-
dere belangrijke opdracht, namelijk 
inzetten op de belangenbehartiging 
van mantelzorgers. Zo hebben we 
regelmatig overleg met het Kabinet 
van minister Crevits om de proble-
men van mantelzorgers aan te kaar-
ten. In elke Vlaamse eerstelijnszone 
zit er ook een vertegenwoordiger 
van de mantelzorgverenigingen om 
de stem van de mantelzorgers te 
laten horen. Momenteel werken we 
mee aan de uitvoering van het nieu-
we mantelzorgplan. Ook dat kadert 
binnen de belangenbehartiging. Een 
derde opdracht van de mantelzorg-
verenigingen is het sensibiliseren 
van de samenleving over mantel-
zorg. Zo hebben we op dit moment 
een project lopen om leerlingen uit 
het secundair onderwijs te infor-
meren over mantelzorg die wordt 
opgenomen door hun leeftijdsgeno-
ten. Wist je dat maar liefst 1 op de 
5 van de Vlaamse jongeren man-
telzorg doet voor een zieke of ver-

slaafde ouder of zorgbehoevende 
grootouder, of voor een broer of zus 
met een beperking?

	Stel dat ik mij aansluit bij 
Liever Thuis LM, krijg ik 
dan ook een tegemoetko-
ming van de vereniging?

Dat is een vraag die ik bijna weke-
lijks krijg en de laatste maanden 
zelfs meer dan vroeger. Je voelt 
duidelijk dat steeds meer mantelzor-
gers het financieel moeilijk hebben 
door de hoge energieprijzen. Helaas 
kunnen we vanuit Liever Thuis LM 
geen tegemoetkoming geven aan de 
mantelzorgers. Heel wat gemeenten 
geven wel een tussenkomst aan 
een aantal inwoners die aan mantel-
zorg doen. De voorwaarden zijn wel 
overal verschillend en in een aantal 
gemeenten behoorlijk streng. Voor 
andere tegemoetkomingen en tus-
senkomsten, vooral voor de persoon 
voor wie gezorgd wordt, verwijzen 
we door naar de Dienst Maatschap-
pelijk Werk van het ziekenfonds. We 
pleiten ervoor bij de overheid dat 
alle zorgbudgetten voor zorgbehoe-
vende personen geïndexeerd wor-
den. Ook dit is in het voordeel van 
de mantelzorgers, want het eerste 
waarop bespaard wordt als het le-
ven van zorgbehoevende personen 
duurder wordt, is vaak de zorg die 
ingeschakeld wordt om de mantel-
zorger even te ontlasten.

Wens je meer informatie?
Neem een kijkje op 
www.mantelzorgers.be 
of op www.lieverthuislm.be.

Céline Vanderlinden

Emotionele ondersteuning  
is de grootste nood  
bij mantelzorgers.



Cultuur

Theodoor 
 Rombouts,  

virtuoos van 
het Vlaamse 

 caravaggisme 
(MSK Gent)

Nog tot 23 april 2023 brengt het Museum voor Schone Kunsten 
Gent (MSK) de eerste monografische tentoonstelling ooit over 
Theodoor Rombouts (1597-1637), virtuoos van het Vlaamse ca-
ravaggisme. Rombouts was een gevestigde waarde in het Ant-
werpse kunstenaarsmilieu. Maar hoezeer zijn schilderkunst ook 
gewaardeerd werd tijdens zijn korte leven, de Antwerpse barokgo-
den Peter Paul Rubens (1577-1640) en Antoon Van Dyck (1599-
1641) zorgden ervoor dat Rombouts’ artistieke nalatenschap snel 
naar de vergetelheid werd verwezen. Hier brengt het MSK nu 
verandering in. De tentoonstelling ontsluiert Rombouts’ artistieke 
persoonlijkheid en plaatst zijn werk in een nieuw perspectief.

	Een korte maar succesvolle carrière
Na zijn opleiding migreert de jonge Antwerpenaar aan het 
begin van de 17de eeuw naar Italië, waar hij geïnspireerd 
wordt door de revolutionaire schilder Michelangelo Merisi da  
Caravaggio (1571-1610) en diens belangrijkste navolger Bartolomeo  
Manfredi (1582-1622). Terug in Antwerpen ontwikkelt Rombouts 
een geheel eigen artistieke identiteit. Hij weet invloeden uit Noord 
en Zuid subliem te versmelten, en groeit uit tot een gevestigde 
waarde in het Antwerpse kunstenaarsmilieu. Vanuit zijn atelier op 
de Meir speelt hij vernuftig in op de wensen van het publiek, en 
ontwikkelt hij zich tot specialist van het Vlaamse caravaggistische 
genrestuk. De impact van Rubens’ schilderstijl op de kopersmarkt 
zorgt dan weer voor de aanwezigheid van Rubensiaanse toetsen 
in zijn schilderijen. Rombouts’ carrière eindigt echter abrupt wan-
neer hij in 1637 sterft, amper veertig jaar oud.

	Sleutelfiguur in de genreschilderkunst met een 
unieke stijl

In Rombouts’ gevarieerde oeuvre springen vooral monumenta-
le, levendige en soms moraliserende genrevoorstellingen met © Mdina Catedral Museum

18 VIEF I CULTUUR
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elegante gezelschappen en muzikanten in het oog. 
De taferelen schildert hij volgens de Manfrediani-me-
thode, genoemd naar Bartolomeo Manfredi (1587 - ca. 
1620/1621) die voortborduurt op de schilderstijl van zijn 
grote voorbeeld Caravaggio. Ze vallen op door het zui-
derse spel van licht en donker (chiaroscuro), zijn geken-
merkt door naturalisme en een grote zin voor dramatiek 
met close-ups en half in beeld gebrachte figuren.

Rombouts versmelt hiermee zijn persoonlijke kleurenpa-
let met paarse, rode en blauwe tinten. Als zoon van een 
kleermaker heeft hij een bijzonder oog voor textiel, dat 
hij bijna tastbaar in beeld brengt. Ook muziekinstrumen-
ten zet hij op een virtuoze wijze neer. In zijn doordachte, 
haast toneelmatige composities laat hij volkse figuren 
zien die bijna verheven worden door hun elegante uit-
straling en verfijnde kostuums. Rombouts werkt graag 
met eigen modellen: typefiguren die hij keer op keer laat 
terugkomen op zijn schilderijen. Hij figureert soms ook 
zelf op zijn doeken, of laat zijn vrouw en dochter mee 
aan tafel zitten. Als geen ander weet hij zijn geraffineer-
de, toegankelijke volkse voorstellingen met muzikanten 
en vrolijke gezelschappen neer te zetten, maar ook 
monumentale, religieuze scènes en allegorieën met ver-
borgen politieke boodschappen behoren tot zijn oeuvre. 
Als Vlaamse caravaggist verenigt hij in al zijn werken 
invloeden uit de noordelijke en zuidelijke tradities. Hoe-
wel deze stijl een trend van korte duur bleek te zijn, is de 
impact van Rombouts op het bredere genrelandschap in 
de Spaanse Nederlanden niet te onderschatten.

	Een nieuw beeld op Rombouts als 
 Vlaamse caravaggist

Voor deze tentoonstelling en de bijhorende catalo-
gus – in beide gevallen de eerste maal dat Theodoor 
Rombouts helemaal centraal gesteld wordt – voerde het 
MSK een grote zoektocht naar Rombouts’ kernoeuvre. 
Werk uit privécollecties, kerken en musea in Europa en 
de Verenigde Staten werd overgebracht naar Gent, en 
verschillende schilderijen worden speciaal voor de gele-
genheid gerestaureerd met de steun van het museum.

Het resultaat is een verrassend, nieuw totaalbeeld op 
de kunstenaar. De bezoeker zal voor het eerst kunnen 
kennismaken met het kernoeuvre van de schilder, in 
dialoog met werken van belangrijke tijdgenoten zoals  
Bartolomeo Manfredi, Valentin de Boulogne (1591-
1632) en Hendrick ter Brugghen (1588-1629). Via een 
thematische opstelling focust de tentoonstelling op 
alle diverse aspecten van Rombouts’ schilderkunst. Zo 
brengt ze ons dichter bij de man achter het oeuvre: een 
intelligente kunstenaar die zich graag liet betoveren 
door het talent van zijn collega’s maar daarbij een heel 
herkenbare eigen artistieke identiteit ontwikkelde, zowel 
voor zijn toenmalige cliënteel, als voor ons, vandaag.
Kijk voor meer informatie over de tentoonstelling op 
www.mskgent.be.

Céline Vanderlinden

Met dank aan het MSK Gent mogen we 3 catalogi verloten 
onder de lezers van Courant die de tentoonstelling bezocht 
hebben. Je kan deelnemen door jouw toegangsbewijs per mail 
naar info@vief.be of per post naar Vief vzw, Livornostraat 25, 
1050 Brussel te sturen samen met jouw contact gegevens. 
 Begin mei, na afloop van de tentoonstelling, worden er 3 
 winnaars geloot die op deze manier de tentoonstelling nog 
kunnen  herbeleven. 

BEZOEKERS AAN  
DE TENTOONSTELLING 

MAKEN KANS  
OP EEN CATALOGUS

Wed-
strijd
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GensConnect staat voor genera-
ties connecteren door dialogen te 
creëren tussen jongeren en oude-
ren. Om dit te bereiken organiseert 
Vief ontmoetingsmomenten tus-
sen 65-plussers, vrijwilligers van 
Vief, en middelbare scholieren. 
Deze gesprekken vinden plaats 
in de klasgroep. Aan de hand van 
interactie en zelfreflectie wordt er 
ingegaan op de stereotypen die 
bestaan over beide generaties. 
Stereotypes zijn vereenvoudigde 
denkbeelden over de realiteit die 
vaak veralgemeend worden naar 
een hele leeftijdsgroep. Zo vin-
den uitspraken als “Alle ouderen 
zijn…” en “De jeugd van tegen-
woordig is…” hun oorsprong. 

Tussen november 2022 en fe-
bruari 2023 hebben 5 ontmoe-
tingsmomenten plaatsgevonden in 
volgende middelbare scholen: VIA 
Tienen, GIB Brasschaat, X-Plus 
Lommel, Sint-Paulusinstituut Gent 
en Kunstkaai Antwerpen. Tijdens 

deze ontmoetingen kregen jong en 
oud de kans om hun ervaringen te 
delen met elkaar. Uit die gesprek-
ken komt een enorme diversiteit 
naar voren. Dé oudere bestaat 
niet, evenmin als dé jongere. 

Bij de jongeren heerst het beeld 
dat ouderen hele dagen koffie drin-
ken en tv kijken, maar dit wordt 
al snel weerlegd. De jongeren 
konden alleen maar con-
cluderen dat ouderen best 
nog wel actief zijn en een 
positiever beeld hebben 
over hun generatie dan ze 
dachten. Ook de Vief-leden 
waren nadien enthousiast. 
Een van hen stelt vast dat de 
scholieren zeer lief waren te-
genover hen en dat ze het goed 
met elkaar konden vinden. “De 
eerlijke babbel met de jeugd vond 
ik het allerleukste” vult een andere 
deelnemer aan. Kortom, het was 
een leerrijke en positieve ervaring 
voor jong en oud.

Workshop bij 
vrouwenklap 
van FMDO 
Oostende

Elke maandag heeft het pro-
ject Vrouwenklap van FMDO 
plaats in hun ontmoetings-
ruimte Marcelline. Vrouwen 
met een migratieachter-
grond komen hier weke-
lijks samen. Het initiatief 
is gericht op ontmoeting 

en het versterken van net-
werken, maar soms gaat het 

er ook wat meer ontspannen 
aan toe. Tijdens een van deze 

samenkomsten ging onze leer-
coach Emily er langs, samen met 
twee Oostendse Vief-vrijwilligers. 
Emily begeleidde er een workshop 
verzorgingsproducten. De vrouwen 
werkten samen om een handcrème, 
bodyscrub, lippenbalsem en cho-
colademasker te maken. Iedereen 
ging tevreden naar huis met hun 
gemaakte productjes.

Vief bouwt  
bruggen tussen 
generaties met 
nieuw project 
GensConnect
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Open brief van Vief 
en het middenveld 
aan de regering: laat 
kwetsbare ouderen 
niet in de kou staan
Begin december ondertekende Vief samen met an-
dere ouderenorganisaties, betrokken middenveldor-
ganisaties en academische deskundigen een open 
brief die eist dat de regering snel een einde maakt aan 
de discriminatie van ouderen in woonzorgcentra bij 
het toekennen van de energiepremie. Om een snelle 
premieregeling te kunnen doorvoeren, werd er voor 
gekozen om de premies door de elektriciteitsleveran-
ciers en gasmaatschappijen te laten uitbetalen. Dit 
zorgde er echter voor dat bepaalde groepen door de 
mazen van het net vielen, zoals ouderen in woonzorg-
centra en mensen die enkel elektrisch verwarmen. De 

volledige brief is te lezen op 
de Vief-website. 

Kom je in de krant een artikel tegen waarin vooroor-
delen over ouderen staan? Speelt er een reclame-
spot op tv of radio waarin een oudere clichématig 
geschetst wordt? Ben je getuige van een gebeurtenis 
waarin stereotiep over of tegen ouderen gesproken 
wordt? Meld het ons. Dat kan via ons online formulier 
(www.vief.be/meldpunt), via info@vief.be of per post 
t.a.v. Sara Motoi, Vief vzw, Livornostraat 25, 1050 
Brussel. Stuur zeker ook je reactie mee op wat je te 
melden hebt. 

De inzendingen worden gebruikt om een stand van 
zaken te geven over de negatieve weergave van ou-
deren. Op die manier zetten we een grote stap in de 
richting van een leeftijdsvriendelijke maatschappij.         

Ben je een ongepaste 
 weergave van een oudere 
 tegengekomen?  
Meld het ons

“Ongehoord en ongezien”Studie-
dag Het initiatief dat ijvert voor een 

ouderenrechtencommissaris 
organiseert op 30 maart 2023 
een studiedag in het Vlaams 
Parlement met als titel “Onge-
hoord en ongezien”. 

Veel meer mensen dan vroeger 
worden ouder. En zij blijven ook 
langer gezond, ondanks de grote 
sociale verschillen. Die ongezie-
ne situatie roept nieuwe uitdagin-
gen op: voor beleidsmakers, voor 
het middenveld en niet het minst 
voor ouderen zelf. Waar en hoe 
wonen? Hoe voorzieningen be-
reiken? Een inkomen garanderen 
en armoede voorkomen? Langer 
aan het werk blijven? Gepaste 
zorg organiseren? En vooral: hoe 
maatschappelijke participatie ver-
sterken en mensenrechten van 
ouderen garanderen?  Slagen 

we er als samenleving in om 
inclusief om te gaan met haar 
veroudering? 

Meer dan dertig wetenschappers 
en veldwerkers verzamelden es-
sentiële inzichten voor iedereen 
die niet om de vergrijzing heen 
kan: voor beleidsmensen op de 
verschillende niveaus en actieve 
middenvelders, maar ook voor 
de media of opleidingen in onder 
meer de zorg of de ruimtelijke 
ordening. Deze inzichten zijn ge-
bundeld in een boek dat op 30 
maart 2023 in het Vlaams Parle-
ment wordt voorgesteld. 

Kijk op www.vief.be/onge-
hoord-ongezien voor het 
volledige programma en 
alle praktische informatie. 

21
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	Vief Mechelen ontvangt studenten  
van Thomas Moore Hogeschool

Op 9 januari kreeg Vief Mechelen bezoek van enkele 
studenten van de Thomas Moore Hogeschool – afde-
ling film. Voor een toekomstig project (het maken van 
een film over gezelschapsspelen) kwamen ze inspiratie 
opdoen bij Vief Mechelen die op deze dag een bingo 
organiseerden. Er was blijkbaar heel veel ambiance met 
die jeugd erbij!

Nieuws

knoop-
punten

uit de

Hieronder een overzicht van de diverse 
 activiteiten die de voorbije maanden hebben 
plaatsgevonden en een blik op de werking 
van de afdelingen.

	Vief Wommelgem Centrum krijgt les  
van eigen lid

Dat ze bij Vief Wommelgem Centrum graag lijndansen, 
is al langer geweten. Ze hebben immers enkele jaren 
geleden tijdens een nationale verwendag voor bestuurs-
vrijwilligers te Gent opgetreden.
Maar dat al die danspasjes worden aangeleerd door een 
eigen lid, is niet gekend. Mevrouw Immens Rita, lid van 
Vief Wommelgem Centrum geeft elke week 2 uur les 
lijndansen aan een 40-tal deelnemers! Dat verdient wel 
eens een publicatie in Courant.

	Opnames Blokken bijgewoond  
door Vief Antwerpen in Beweging

Begin dit jaar trokken enkele leden van Vief Antwerpen 
in beweging naar de opnamestudio’s van Blokken te Vil-
voorde. De studio’s zijn op wandelafstand van het stati-
on Vilvoorde, dus ideaal om er met de trein naartoe te 
gaan. Daar aangekomen werd er eerst een middagmaal 
genuttigd. Daarna kon men 2 opnames van deze traditi-
onele Een-quiz bijwonen. Als afsluiter ging quiz-master 
Ben Crabbé nog even mee op de foto. 

	Gezellige bijeenkomst bij Vief  
Steenokkerzeel

Elke maand komen de leden van Vief Steenokkerzeel 
samen voor een gezellige namiddag, leuke babbel, 
kaartje leggen,... De vrijwilligers geven telkens weer het 
beste van zichzelf, zij koken en serveren een lekkere 
maaltijd. 
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	50ste verjaardag van Vief Zaventem
Vief Zaventem bestaat 50 jaar en dat hebben ze op ge-
paste manier gevierd! Proficiat aan de bestuursleden en 
vrijwilligers voor hun inzet!

	Een nieuwe wind bij Vief Meise- 
Wolvertem-Kapelle-op-den-bos

Met een nieuwe wind zorgen de bestuursleden van Vief 
Meise-Wolvertem-Kapelle-op-den-Bos er elke maand 

voor dat er leuke activiteiten worden georganiseerd, van 
een gezellig samenzijn tot een uitstap, voor elk wat wils.

	Vief Diest stelt een goed gevuld 
 programma voor

Tijdens de eerste bijeenkomst van het jaar kondigde 
het bestuur van Vief Diest een heel rijk gevuld program-
ma aan: een vorming, een bedrijfsbezoek, een gezellig 
etentje, een filmvoorstelling,… de keuze is groot en werd 
door de aanwezige leden gesmaakt. 

	Muzikale namiddag bij Vief Dilbeek

Het jaarprogramma van Vief Dilbeek is ook goed gevuld, 
tijdens hun bijeenkomsten is er altijd wel iets te beleven. 
Het jaar werd ingezet met een muzikale namiddag. Elke 
2de dinsdag van de maand kunnen de leden genieten 
van een gezellig samenzijn.

Vief Aib Blokken
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	Vief Sint-Pieters-Leeuw viert Valentijn
Valentijn ging niet onopgemerkt voorbij bij Vief Sint-Pie-
ters-Leeuw. Ze organiseerden juist hun maandelijks ge-
zellig samenzijn op de dag der geliefden. Het bestuur zorg-
de voor een aangepast menu en de nodige aankleding. 

	De sportieve tour op met Vief Herent

Eén van de meest sportieve Vief afdelingen in Brabant 
is Vief Herent. Naast de wekelijkse wandelingen gaan zij 
ook regelmatig petanquen of bowlingen. 

	Vief Brabant organiseert gezellige 
 namiddag bowlen

Een geslaagde bowlingnamiddag, zowel voor de ge-
oefende speler als voor degene die dit de eerste keer 
deed. Niet alleen ontmoeting maar evenzeer het spel-

plezier zorgde voor de nodige ambiance tijdens deze 
provinciale activiteit. 

	Vief Gentbrugge organiseert infosessie 
valpreventie en wandeling

Op donderdag 19 januari gaf Vief-medewerker en ergo-
therapeut Pé Heyman een interessante infosessie vol 
tips om vallen zoveel mogelijk te vermijden. Na afloop 
werden er ook spierversterkende oefeningen ingeoe-
fend, die thuis vanuit de zetel of naast een tafel kunnen 
herhaald worden. Om af te sluiten verkenden de deel-
nemers al wandelend Gentbrugge, en zij die het rustiger 
wilden houden, genoten van een gezellig kaartmoment. 

	Vief Oost-Vlaanderen wenst bestuurs-
leden een mooi nieuw jaar

Op 27 januari zette Vief Oost-Vlaanderen het nieuwe 
jaar in met een contactvergadering voor alle bestuurs-
leden in de regio. De activiteitenprogrammatie van het 
voorjaar van 2023 werd voorgesteld. Ook de nieuwe 
medewerkers van Vief Oost-Vlaanderen stelden zichzelf 
voor en na deze uiteenzetting was er een receptie met 
een hapje en een drankje.

	Vief Gent op pad naar het industrie-
museum

Op 12 januari ging Vief regio Gent naar het Industrie-
museum in Gent voor de tentoonstelling: Burn-out. Een 
gids bracht iedereen door de tijd, van vroeger tot nu. 
Werkomstandigheden en veiligheid vormden de rode 
draad in de tentoonstelling. De fotoreeks over werkom-
standigheden werd gevolgd door een vakkundige uitleg 
over veiligheidsvoorschriften. 

Vief Sint-Pieters-Leeuw
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	Vief Gent viert het nieuwe jaar

Op 24 januari heeft Vief regio Gent het nieuwe jaar inge-
zet met een glaasje cava en Franse chansons. Daarna 
werd er gezellig bijgepraat, met sandwiches en warme 
koffie in de hand.

	De koepel “Vief Regio Gent” in de kijker

Vrijwilligers versturen de activiteitenkalender.

In het Gentse vind je naast verschillende lokale afde-
lingen ook een koepelorganisatie, Vief Regio Gent vzw,  
die een 15-tal Vief-afdelingen ondersteunt. Voorheen 
heten zij “Bond der Gepensioneerden De Voorzorg”. 
Vief Regio Gent positioneert zich dus tussen de lokale 
afdelingen in en rond Gent en de provinciale structuur 
van Vief Oost-Vlaanderen. 
De koepel biedt nog extra diensten aan bovenop de 
ondersteuning en het aanbod van de landelijke en de 
provinciale structuur. De koepel coördineert voor de 
aangesloten afdelingen het ruime aanbod en de idee-
en van het provinciaal en landelijk secretariaat. Verder 
werkt ze een lokaal programma uit voor haar afdelingen 
en brengt ze dat administratief en boekhoudkundig in 
orde. Ze werkt een maandelijks aanbod uit van lokale, 

regionale en landelijke activiteiten en communiceert die 
ook naar de leden per mail of per brief. 
De koepel beschikt ook over een open huis (Hoogpoort 
37, 9000 Gent) voor vergaderingen en activiteiten van 
de afdelingen. Ze ondersteunt ook de vertegenwoordi-
gers in de lokale seniorenraden en wil een extra impuls 
geven aan moeilijke thema’s en vernieuwende program-
ma’s die niet zo vanzelfsprekend lijken voor een senio-
renpubliek. 
Zo vormt Vief Regio Gent een toegevoegde waarde voor 
de bestuursvrijwilligers van de lokale afdelingen. 
In de afgelopen maanden heeft Vief Regio Gent ook 
in grote mate bijgedragen aan de continuïteit van de 
Vief-werking in Oost-Vlaanderen. Dit in het bijzonder 
dankzij de grote inzet en de ondersteuning vanuit de 
vele vrijwilligers.

	De nieuwe medewerkers van Vief 
Oost-Vlaanderen. 

Maak kennis met de nieuwe medewerkers van Vief 
Oost-Vlaanderen: Elias, Pé en Stefanie (foto van 
links naar rechts). Zij zullen de provinciale activitei-
ten organiseren en opvolgen. Je kan hen bereiken via  
vief.ov@lm.be. Kathleen D’Herde is verantwoordelijk 
voor de begeleiding van de Oost-Vlaamse afdelingen. 
Haar kan je bereiken via kathleen.dherde@vief.be.

	Een DJ en de Kerstman kwamen langs  
bij Vief Kluisbergen
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Jaarlijks houdt Vief Kluisbergen (Kaart & Sjoel vereni-
ging) een kerstfeest. Iedereen werd ontvangen met kof-
fie en een taartje om daarna de hele middag te kunnen 
dansen op de muziek van DJ Studio Pink Panther. De 
Kerstman kwam langs met snoep en ambiance!

	Vief Merelbeke organiseert voordracht 
over Extremadura met wijnproeverij

Op vrijdag 2 december 2022 kreeg Vief Merelbeke een 
interessante voordracht over de natuur en infrastructuur 
van Extremadura, een autonome regio in het Zuid-Wes-
ten van Spanje. In de regio worden ook verschillende 
rode wijnen geproduceerd en die moesten natuurlijk ook 
geproefd worden, vergezeld van enkele lekkere hapjes. 
Het leerrijke werd aan het aangename gekoppeld tot ie-
ders tevredenheid. 

	Vief Groot Kortrijk schenkt  
elektrische fiets aan de Korenbloem

Tijdens het kerstfeest werd er een elektrische fiets ge-
schonken aan de Korenbloem woon en zorg. Deze kan 
gebruikt worden door het personeel, de bewoners en/of 

mantelzorgers. Om de zorg een hart onder de riem te 
steken kreeg elke medewerker ook een fles champagne 
aangeboden.

	Geslaagde Blankenbergse spelnamiddag 
tegen kanker

Vief Blankenberge Petanque organiseerde in oktober 
een dag tegen Kanker. In de namiddag was er eerst een 
petanquetornooi gevolgd door een kaasavond ten voor-
dele van Kom op tegen Kanker en De Doorzetters. De 
belangstelling was groot en er werd € 2 527 verzameld. 

	Vief Deerlijk bezoekt Focus/WTV
De vereniging ging op visite bij Focus/WTV voor een 
kijkje achter de schermen. De deelnemers maakten 
kennis met de dagelijkse werking en vernamen hoe het 
nieuws tot stand komt. Ook de werking van de redactie 
en de technische aspecten kwamen aan bod. 

	Een hilarische, geslaagde namiddag  
voor Vief Groot-Oostkamp
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In september organiseerde deze vereniging een leuk, 
humoristisch optreden van Jean-Pierre Opbrouck in 
LDC De Stip. Iedereen genoot volop van het muzikaal 
spektakel en de komische sketches. De deelnemers ver-
trokken voldaan en met lachende gezichten naar huis!

	Diverse Vief-verenigingen flirten  
met de Schreve

Verspreid over 8 data genoten ongeveer 343 Vief-leden 
van een boeiende uitstap in de Westhoek. Eerst bracht 
men een bezoek aan ’t Hoppecruyt te Proven waar men 
alles leerde over de hop. Na een heerlijke lunch maak-
ten de deelnemers een busrit doorheen Frans-Vlaan-
deren, gevuld met leuke weetjes. De dag werd afge-
sloten met een verfrissend drankje op het terras van de  
Sint-Bernardusbrouwerij.

	Senioren roeren in de potten  
met Albanese asielzoekers

Vief Wingene organiseerde op woensdag 23 november 
2022 voor het eerst de kookworkshop ‘Flavours of the 
world’. Vief-sympathisanten en asielzoekers van OC 
Wingene maakten kennis met elkaar en kookten samen 
enkele typische gerechten uit de Vlaamse en Albanese 
keuken. Er werd onder andere gekozen voor tomaten-
soep met balletjes, börek (deeggerecht gevuld met spi-
nazie en gehakt) en chocolademousse. Een ideale acti-
viteit voor de Week van de Smaak en de Ouderenweek 
2022.

Vief Deerlijk - WTV
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	Vief Bredene in de kijker met  
hun jonge voorzitter

Vief Bredene is actief, fit en volledig klaar voor 2023. 
Zeker met Kris Costenoble, de 52-jarige Vief- voorzitter. 
Hij stimuleert Vief Bredene iedere dag opnieuw om hun 
impact te vergroten. Hij is reeds actief bij Vief sinds 
2009. Kris werd eerst benoemd tot penningmeester tot 
hij in 2021 de functie van voorzitter overnam. Hij vindt 
inspraak heel belangrijk en daarom wenst hij ook voor 
senioren op te komen die van overheden of instanties 
geen gehoor krijgen. 

	Vief Bredene doet actie rond mobiliteit  
en vlotte bereikbaarheid van  
het openbaar vervoer

Een voorbeeld van een proactief optreden is een petitie 
omtrent de buslijnen te Bredene. De vervoerregio Oos-
tende heeft in november 2020 het nieuwe vervoersplan 
voor de regio definitief goedgekeurd. Dit heeft aanzienlij-
ke gevolgen voor de inwoners van Bredene. De huidige 
lijnen 4 en 9 worden losgekoppeld van elkaar waardoor 
er geen rechtstreekse verplaatsing meer mogelijk is met 
de bus tussen de Vuurtorenwijk en Bredene.
Met de petitie vragen de Bredense seniorenafdelingen 
(initiatiefnemer Kris Costenoble, voorzitter Vief Brede-
ne, in samenwerking met voorzitter OKRA Bredene en 
voorzitter VLAS Bredene) aan de vervoersmaatschappij 
De Lijn en het gemeentebestuur Bredene om toch een 
overstap te voorzien zodat er een connectie is tussen de 
Vuurtorenwijk en Bredene. 

	Valentijnsbrunch van Vief Temse een 
schot in de roos

Op 13 februari 2023 organiseerde Vief Temse een 
valentijnsbrunch gevolgd door een muzikale quiz. Het 
eten viel in de smaak en de quiz zorgde voor heel wat 
ambiance en meezingmomenten. Het was een schot 
in de roos. 

VIEF I NIEUWS UIT DE KNOOPPUNTEN
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Activiteitenkalender

 Antwerpen
Museum  

Red Star Line

Antwerpen

Dinsdag 4 april 2023 

Het Red Star Line Museum in Ant-
werpen is een reis naar het verleden 
en een ontmoeting met het heden. 
Migratie mag ondertussen een ander 
gezicht hebben gekregen, de men-
selijke kant van migratie is tijdloos en 
universeel.
De rondleiding brengt je naar ver-
schillende bestemmingen. Je treedt in 
de voetsporen van landverhuizers en 
ervaart hun enthousiasme en angst, 
hun spanning en onzekerheid. Je 
beleeft het afscheid en de obstakels, 
maar ook het avontuur, de ontdekkin-
gen en de hoop op een nieuw leven 
aan de andere kant van de oceaan.

Tijdstip: 14 uur
Bijeenkomst: aan de ingang van 
het museum, Montevideostraat 3 – 
Antwerpen
Prijs: € 16
Inschrijven of informatie: 
03 206 36 54 
info@viefantwerpen.be 
www.viefantwerpen.be

Workshop  
Veilig online winkelen

Antwerpen en Mechelen

Maandag 17 april en  
dinsdag 25 april 2023 

Een nieuwe rugzak of jas bestellen 
vanuit je zetel? Het kan dankzij het 
grote aanbod aan online winkels 
vandaag de dag. Echter schuilen er 
hierin ook een aantal gevaren. 
Tijdens deze workshop zullen we 
stilstaan bij concrete tips inzake 
veiligheid tijdens online winkelen. 
Neem je smartphone of tablet 
(Android of Apple) mee zodat je ook 
zelf na het theoretische luik meteen 
aan de slag kan met enkele oefe-
ningen.
De workshop gaat door op 17 april 
te Antwerpen en op 25 april te 
Mechelen.

Tijdstip: 14 uur (17/04) - 9 uur (25/04)
Locatie: LM Plus Antwerpen,  
Lange Nieuwstraat 109,  
2000 Antwerpen
LM Plus Mechelen,  
Fr. De Merodestraat 78,  
2800 Mechelen
Prijs: € 7 
Inschrijven of informatie:  
03 206 36 54 
info@viefantwerpen.be  
www.viefantwerpen.be

Workshop  
Aan de slag  

met Facebook

Antwerpen en Hemiksem

Maandag 17 april en  
donderdag 15 juni 2023

Facebook is het grootste sociale 
netwerk. Maar eens je een Face-
book-account hebt aangemaakt, 
wat kan je er dan allemaal mee 
doen? Hoe maak je vrienden? Wat 
kan je allemaal online zetten van 
tekst, foto’s en video’s? En hoe zorg 
je ervoor dat niet heel de wereld 
jouw persoonlijke informatie te zien 
krijgt?
Deze workshop biedt je een kennis-
making met Facebook zodat je er 
zelf verder mee aan de slag kunt. 
De workshop gaat door op 17 
april te Antwerpen en op 15 juni te 
Hemiksem.

Tijdstip: 9 uur 
Locatie: LM Plus Antwerpen,  
Lange Nieuwstraat 109,  
2000 Antwerpen
LM Plus Hemiksem,  
Heuvelstraat 59/1, 2620 Hemiksem
Prijs: € 7
Inschrijven of informatie:  
03 206 36 54 
info@viefantwerpen.be  
www.viefantwerpen.be

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. 
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Cursus  
Handige applicaties  
op je smartphone

Hemiksem en Antwerpen

20, 27 april en 4 mei 2023 &  
5, 12 en 19 juni 2023

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, woor-
den vertalen… en zo veel meer.
Breng je eigen smartphone (Android 
of Apple) mee zodat je zelf alles ter 
plekke kan uitproberen en je de no-
dige vragen kan stellen. De cursus 
gaat door in april te Hemiksem en in 
juni te Antwerpen.

Tijdstip: 3 sessies van 3 uur, aan-
vang om 9 uur 
Locatie: LM Plus Hemiksem,  
Heuvelstraat 59/1, 2620 Hemiksem 
LM Plus Antwerpen,  
Lange Nieuwstraat 109,  
2000 Antwerpen
Prijs: € 15 / 3-daagse cursus
Inschrijven of informatie:  
03 206 36 54 
info@viefantwerpen.be 
www.viefantwerpen.be

Vief-Fotozoektocht 

Antwerpen

Van 1 juni 2023 tot  
30 september 2023

Na het grote succes van onze 
vorige twee edities, richt onze 
provinciale organisatie Vief Antwer-
pen vzw, een 3de editie in van deze 
zoektocht.
Er zijn weer 50 foto’s te zoeken 
over een parcours van zo’n 5 km in 
de binnenstad van Antwerpen en er 
is weer een mooie prijs te winnen! 
Vraag tijdig uw boekje aan bij het 
provinciaal Vief-secretariaat of een 
plaatselijks LM Plus kantoor in de 
provincie Antwerpen.

Tijdstip: Van 1 juni 2023 tot 30 
september 2023 
Locatie: Grote Markt te Antwerpen
Prijs: Gratis
Inschrijven of informatie:  
03 206 36 54 
info@viefantwerpen.be 
www.viefantwerpen.be

Verwendag voor  
bestuursvrijwilligers 

Vief Antwerpen

Strépy-Thieu

Zondag 4 juni 2023 

Voor onze provinciale verwendag 
gaan we aan boord bij de grote 
scheepslift van Strépy-Thieu. Kort 
voor het middaguur houden we 
halte te Houdeng-Goegnies voor 
een wandeling tot aan de hydrau-
lische scheepslift op het historisch 
centrumkanaal.
’s Namiddags bereiken we het Hel-
lend Vlak van Ronquières. Vervol-
gens varen we verder op het kanaal 
Charleroi-Brussel en maken we 2 
versassingen mee. We ontschepen 
te Halle.

Tijdstip: wordt later medegedeeld 
samen met de opstapplaats 
Prijs: € 32
Inschrijven of informatie:  
03 206 36 54 
info@viefantwerpen.be 
www.viefantwerpen.be
Opgelet: deze verwendag staat 
enkel open voor Vief-bestuursvrijwil-
ligers van Antwerpen
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 Brabant
Cursus  

Handige applicaties  
op je tablet

Antwerpen

5 – 

5, 12 en 19 juni 2023

Je weet al hoe de basis van je 
tablet werkt. Maar wat kan je tablet 
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, woor-
den vertalen… en zo veel meer.
Heb je een eigen tablet (Android 
of Apple)? Neem deze dan zeker 
mee! Geen tablet? Vief heeft enkele 
Android-tablets die tijdens de les 
kunnen worden gebruikt indien 
nodig. Contacteer hiervoor het 
provinciaal Vief-secretariaat  
(03/206 36 54).

Tijdstip: 3 sessies van 3 uur, 
 aanvang om 13u30 
Locatie: LM Plus Antwerpen,  
Lange Nieuwstraat 109,  
2000 Antwerpen
Prijs: € 15 / 3-daagse cursus
Inschrijven of informatie:  
03 206 36 54 
info@viefantwerpen.be  
www.viefantwerpen.be

Provinciale ledendag 
Pairi Daiza

Brugelette

Dinsdag 13 juni 2023

Onze provinciale Vief-ledendag 
gaat dit jaar door in Pairi Daiza, 
dat meermaals werd uitgeroe-
pen tot “Beste Zoo van Europa”. 
Reuzenpanda’s, olifanten, ijsberen, 
neushoorns, walrussen, gorilla’s, 
orang-oetans, vissen, zeldzame 
vogels, ... Meer dan 700 buitenge-
wone diersoorten wachten op u in 
unieke en authentieke leefgebieden. 
Tijdens onze ledendag bent u de 
hele dag vrij om het park op uw 
eigen tempo te bezoeken. Busver-
voer wordt ingelegd met verschillen-
de opstapplaatsen in de provincie 
Antwerpen. 

Vertrekuur en opstapplaats:  
wordt later medegedeeld 
Locatie: Pairi Daiza,  
Domaine de Cambron 1,  
7940 Brugelette 
Prijs: € 48
Inschrijven of informatie:  
03 206 36 54 
info@viefantwerpen.be 
www.viefantwerpen.be
Opgelet: deze ledendag staat enkel 
open voor Vief-leden.

Lenteshow

Parike

Dinsdag 28 maart 2023

Genieten van een dagvullende len-
teshow met optredens van Jo Val-
ley, Micha Marah en de Popkoning 
& Special guest. Gezellig tafelen 
met vrienden, optreden meepikken 
van Vlaamse artiesten en een dans-
je plaatsen is niet verboden. 
We voorzien busvervoer met 
verschillende opstapplaatsen in de 
provincie.

Tijdstip: 11u30
Locatie: Europacomplex te Parike
Prijs: € 51,50 (busvervoer 
 inbegrepen)
Inschrijven of informatie:  
0493/37 80 12 
kathleen.dherde@vief.be 
www.viefbrabant.be
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 Limburg
Verblijf in de Liberty  

in Blankenberge

Blankenberge

Van 17 tot en met 21 april 2023

Genieten van de eerste streepjes 
zon op een terrasje, een wandelin-
getje op de dijk, de frisse zeelucht 
aan de waterlijn, ... kortom de 
lente opsnuiven aan zee tijdens 
een verblijf in hotel Liberty in hartje 
Blankenberge. De mooie badstad 
biedt een ruim aanbod aan activi-
teiten: wandelen langs de zeedijk, 
de jachthaven en de Pier, shoppen 
in de winkelstraat, bezoek aan de 
wekelijkse markt met lokale produc-
ten, ... en nog zoveel meer. 
We voorzien een verblijf op basis 
van volpension van maandag 17 
(lunch ‘s middags inbegrepen) tot 
vrijdag 21 april 2023 (na het ontbijt). 

Locatie: Hotel Liberty in 
 Blankenberge
Prijs: 
€ 360 voor LM-leden
€ 405 voor niet-LM-leden
€ 60 single toeslag
Inschrijven of informatie:  
0493/37 80 12 
kathleen.dherde@vief.be 
www.viefbrabant.be

Bezoek aan het  
 parlement in Brussel

Brussel

Donderdag 25 mei 2023

Wil jij ook even zien hoe het achter 
de schermen van het parlement aan 
toegaat, ga dan mee op verkenning 
in de senaat. 
We gaan op bezoek naar het 
Federaal Parlement dat huist in 
het historische Paleis der Natie. 
Leer meer over de werking van de 
Belgische democratie, de institutio-
nele organisatie van onze Staat en 
de rol van de Senaat en de Kamer 
van volksvertegenwoordigers. 
Ontdek het prachtige gebouw, 
zijn kunstwerken en zijn bewogen 
geschiedenis. Wandel door de zalen 
waar parlementsleden debatteren 
en stemmen over de Grondwet en 
andere wetten.
En wie weet welke parlementsleden 
we tegen het lijf lopen? Wij zorgen 
alvast voor enkele ontmoetingen.

Tijdstip: 14 uur (we verzamelen om 
13u45 aan de ingang)
Locatie: Leuvenseweg 13 te  
1000 Brussel
Prijs: rondleiding is gratis maar 
inschrijven is verplicht!
Inschrijven of informatie:  
0493/37 80 12 
kathleen.dherde@vief.be 
www.viefbrabant.be

Pluk je boeket

Hasselt

8 april en 5 augustus 2023

In de prachtige bloemenpluktuin van 
de bloemencowboy creëer je jouw 
eigen zelfplukboeket! De bloemen 
worden geteeld op een ecologische 
wijze, met als doel om lokale, (h)
eerlijke bloemen aan te bieden. 
Laat je uitnodigen om in verwonde-
ring te komen, om terug in contact 
te komen met de pure schoonheid 
van een bloem. 

Tijdstip: 10u00 – 11u30
Locatie: De bloemencowboy - 
Wijerstraat 31, 3510 Spalbeek 
(Hasselt)
Prijs: gratis
Inschrijven of informatie:  
011/70 53 37 
info.limburg@vief.be 
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Gezondheidswandeling 
in teken van  
darmkanker

Borgloon

Vrijdag 21 april 2023

Samen maken we een korte wan-
deling in het prachtige Borgloon. 
Tijdens de wandeling komt het 
thema darmkanker aan bod.

Tijdstip: 10u00 – 11u30
Locatie: De klappoel -  
Kortestraat – 3840 Borgloon
Prijs: gratis
Inschrijven of informatie:  
011/70 53 37 
info.limburg@vief.be 

Tot toen swingt

Lummen

Woensdag 17 mei 2023

Goesting om te dansen op retro-
muziek? Een workshop strollen 
of een heerlijke choreo met solo 
jazz steps zorgen voor een zalige 
vintage vibe! (Strollen??? = een-
voudige herhaalbare danspassen 
om alleen of in groep te dansen op 
verschillende deuntjes). Gun jezelf 
dat sprankeltje swing! De lesgever 
ontvangt je alvast volledig gekleed 
in (retro-) stijl. Iedereen is welkom: 
geen voorkennis, speciale kledij of 
schoeisel nodig… alleen een ferme 
dosis “goesting” !
Remember: We don’t make mista-
kes … we do variations. Are you “In 
the mood”?

Tijdstip: 14u00 – 16u00
Locatie: CC Oosterhof -  
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 
3560 Lummen
Prijs: gratis voor leden van Vief of 
LM, € 5 niet-leden
Inschrijven of informatie:  
011/70 53 37 | info.limburg@vief.be 

Bezoek Liberation  
garden

Leopoldsburg

Zaterdag 20 mei 2023

Bevrijdingsmuseum Leopoldsburg. 
Het nieuwe museum ‘Liberation 
Garden’ neemt je mee in een span-
nend en meeslepend verhaal.”
In het sfeervol ‘Chinees Paviljoen’, 
een gerenoveerde officiersvilla uit 
1869, kom je alles te weten over de 
plek waar je je bevindt: de histori-
sche garnizoensstad Leopoldsburg. 
Daarna word je in het gloednieuwe 
museum ondergedompeld in het 
dramatische hoofdstuk over de 
Tweede Wereldoorlog. Daar houdt 
het natuurlijk niet mee op. Libe-
ration Garden ligt in een groene, 
erfgoedrijke omgeving van zalige 
rust. Nadat je het museum bezocht 
hebt word je uitgenodigd om je 
ontdekkingstocht verder te zetten in 
het elegante koninklijke Park, met 
o.a. het Britse Commonwealth War 
Cemetery en de Belgische oorlogs-
begraafplaats.

Tijdstip: 13u00 – 15u30
Locatie: Liberation Garden -  
Koniging Louisa-Marialaan 2,  
3970 Leopoldsburg
Prijs: € 10 p.p.
Inschrijven of informatie:  
011/70 53 37 
info.limburg@vief.be 
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 Oost-
 Vlaanderen

Bezoek  
Dossin Kazerne

Mechelen

Vrijdag 2 juni 2023

Geen twijfel mogelijk de Dossin 
Kazerne in Mechelen maakt indruk! 
Vanuit de Dossin kazerne werden 
tussen 1942 en 1944 25.490 Joden 
en 353 Roma met 28 treintrans-
porten gedeporteerd naar Ausch-
witz-Birkenau. Slechts een klein 
aantal onder hen overleefde.
De gids loodst ons door de ge-
schiedenis van de kazerne tijdens 
de Tweede Wereldoorlog aan de 
hand van persoonlijke verhalen van 
gedeporteerden en unieke foto’s. 
Uitstap met de trein. 

Tijdstip: 11u00 – 13u00
Locatie: Dossin Kazerne -  
Goswin de Stassortstraat 153,  
2800 Mechelen
Prijs: € 10 p.p. ticket en gids
Inschrijven of informatie:  
011/70 53 37 | info.limburg@vief.be 

Reis Blankenberge

Blankenberge

Datum 19 juni – 26 juni 2023

Traditiegetrouw trekken we opnieuw 
met de bus naar Blankenberge, 
waar we all-inclusive verblijven in 
het mooie hotel Liberty, gelegen op 
wandelafstand van de zeedijk en 
het casino. Bij aankomst genieten 
we meteen van de middaglunch tot 
het ontbijt op de dag van vertrek. 
Prijzen zijn inclusief busvervoer.

Tijdstip: 11u00 – 13u00
Locatie: Liberty Hotel -  
Langestraat 55, 8370 Blankenberge
Prijs: Double room € 639 p.p. leden 
LM, € 716 p.p. niet-leden
Single room € 85 supplement 
Inschrijven of informatie:  
011/70 53 37 | info.limburg@vief.be 

Shalom! Daguitstap

Antwerpen

14 en 15 juni 2023

Nergens in België is de joodse 
gemeenschap in al haar diversi-
teit zo opvallend aanwezig als in 
Antwerpen. Een gids neemt ons 
mee op stap door de joodse wijk 
richting synagoge. Daar krijg je door 
een joodse gastvrouw of gastheer 
uitleg over geloofsbeleving. Nadien 
wandelen we richting restaurant 
waar er een uitgebreide koosjere 
lunch op je wacht, en als kers op de 
taart, krijg je een uitgebreide uitleg 
wat koosjer juist betekent. Na de 
lunch is er tijd voor een wandeling 
door het Diamantkwartier en het 
Stadspark, samenhangend met een 
verhaal over joodse feesten en hun 
betekenis.

Tijdstip: 10 uur
Locatie: Aanvang om 10 uur aan 
het onthaal in Antwerpen-Centraal
Prijs: € 60/persoon exclusief ver-
voer (inclusief koffie, bezoek syna-
goge, koosjere lunch en frisdrank)
Inschrijven of informatie:  
vief.ov@lm.be (inschrijven t.e.m.  
31 mei)
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 Oost-
 Vlaanderen

Villa Ooievaar:  
Sociaal en lokaal

Gent

19 april 2023

We nuttigen een lekkere lunch en 
koffie in Villa Ooievaar. Een restau-
rant dat bijdraagt aan verschillende 
sociale projecten zoals: tewerk-
stelling, betaalbare voeding en het 
verkleinen van de afvalberg. Na de 
lunch trekken we eropuit met een 
gegidste parkenwandeling door-
heen Wondelgem. 

Tijdstip: 12 uur
Locatie: Villa Ooievaar,  
Botestraat 131-133,  
9032 Wondelgem (Gent)
Prijs: € 20/persoon
Inschrijven of informatie:  
vief.ov@lm.be (inschrijven t.e.m.  
10 april)

Beleef gastronomie – 
Trapegeer 

De Panne

Dinsdag 18 april 2023

We staan stil bij jongeren en hun 
opleiding, hun talenten en hoe ze 
deze opleiding leren. U maakt ken-
nis met de hotelschool en – indien 
mogelijk - met een rondleiding. 
Vervolgens wordt u verwend door 
jong talent van eigen bodem. U kan 
kiezen voor een rondleiding/intro-
ductie gevolgd door een lunch of 
enkel de lunch. Gelieve vooraf uw 
keuze door te geven.

Tijdstip: 11u30
Locatie: Didactisch Restaurant 
‘Trapegeer’, Sint-Elisabethlaan 4, 
8660 De Panne
Prijs: €60
Inschrijven of informatie:  
info.west@vief.be 
www.viefwest.be

Kadervorming  
voor Vief-bestuurs-

vrijwilligers

Ieper

Dinsdag 18 april 2023

Programma: 
9.30 uur: Onthaal met koffie/thee en 
koffiekoek. 
10 uur: Voordracht ‘Eenvoudiger in 
het leven staan, hou het simpel’ met 
Geert Vantournhout, lifecoach (€ 8)
12 uur: Apero, lunch en drank (€ 28)
14.30 uur: 
Keuze 1: Begeleid bezoek aan het 
stadhuis van Ieper door schepen 
Diego Desmadryl (Gratis)
Keuze 2: Begeleid bezoek aan 
brouwerij Kazenmatten met 3 
degustaties (€ 15)

Tijdstip: vanaf 9u30
Locatie: Flanders Lodge Hotel,  
A. Dehemlaan 19, 8900 Ieper
Prijs: zie dagdelen
Inschrijven of informatie:  
info.west@vief.be 
www.viefwest.be
Opgelet: deze activiteit staat enkel 
open voor Vief-bestuursvrijwilligers 
van West-Vlaanderen.

 West-
 Vlaanderen
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Beleef gastronomie –  
Hotelschool Spermalie

Brugge

Donderdag 20 april 2023

We staan stil bij jongeren en hun 
opleiding, hun talenten en hoe ze 
deze opleiding leren. U maakt ken-
nis met de hotelschool en – indien 
mogelijk - met een rondleiding. 
Vervolgens wordt u verwend door 
jong talent van eigen bodem. U kan 
kiezen voor een rondleiding/intro-
ductie gevolgd door een lunch of 
enkel de lunch. Gelieve vooraf uw 
keuze door te geven.

Tijdstip: 11u30
Locatie: Hotelschool Spermalie, 
Hoeve Cortvriendt, Oliebaan 4, 
8000 Brugge 
Prijs: €60
Inschrijven of informatie:  
info.west@vief.be l www.viefwest.be

Workshop aan de slag 
met Facebook

Nieuwpoort

Donderdag 20 april 2023

Facebook is het grootste sociale 
netwerk ter wereld en heeft meer 
dan 1,79 miljard actieve gebruikers 
wereldwijd, waarvan 8 miljoen in 
België. Maar eens je een Face-
book-account hebt aangemaakt, 
wat kan je er dan allemaal mee 
doen? Hoe maak je vrienden? Wat 
kan je allemaal online zetten van 
tekst, foto’s en video’s? En hoe zorg 
je ervoor dat niet heel de wereld 
jouw persoonlijke informatie te zien 
krijgt?
Deze workshop biedt je een kennis-
making met Facebook zodat je er 
zelf verder mee aan de slag kunt. 
Het is nl. belangrijk dat je met een 
veilig gevoel kan beginnen ‘Face-
booken’.

Tijdstip: 14u30
Locatie: Centrum Ysara,  
Dienstweg Havengeul 14,  
8620 Nieuwpoort
Inschrijven of informatie:  
056 25 72 61 | info.west@vief.be 
www.viefwest.be

Workshop  
veilig online winkelen

Oudenburg

Woensdag 26 april 2023

Een nieuwe rugzak of jas bestellen 
vanuit je zetel? Het kan dankzij het 
grote aanbod aan online winkels 
vandaag de dag. Tijdens de 
verschillende lockdowns van het 
alombekende virus maakte je hier 
misschien zelf weleens gebruik van. 
Echter schuilen er hierin ook een 
aantal gevaren. Tijdens deze work-
shop zullen we stilstaan bij concrete 
tips inzake veiligheid waar je best 
rekening mee houdt tijdens online 
winkelen. Neem je smartphone of 
tablet (Android of Apple) mee zodat 
je ook zelf na het theoretische luik 
meteen aan de slag kan met enkele 
oefeningen.

Tijdstip: 14 uur
Locatie: LDC Biezenbilk,  
Ettelgemsestraat 24,  
8460 Oudenburg
Inschrijven of informatie:  
056 25 72 61 | info.west@vief.be 
www.viefwest.be
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Beleef gastronomie –  
Hotelschool  

Ter Groene Poorte

Brugge

Donderdag 27 april of 11 mei 
2023

We staan stil bij jongeren en hun 
opleiding, hun talenten en hoe ze 
deze opleiding leren. U maakt ken-
nis met de hotelschool en – indien 
mogelijk - met een rondleiding. 
Vervolgens wordt u verwend door 
jong talent van eigen bodem. U kan 
kiezen voor een rondleiding/intro-
ductie gevolgd door een lunch of 
enkel de lunch. Gelieve vooraf uw 
keuze door te geven.

Tijdstip: 10 uur
Locatie: Hotelschool Ter Groene 
Poorte, Bistro Ter Groene Poorte, 
Ingang 3A, Spoorwegstraat 14, 
8200 Brugge
Prijs: € 59 (koffie/thee, versnaperin-
gen, rondleiding en lunch inclusief), 
€ 54 (enkel lunch, afspraak om  
12 uur)
Inschrijven of informatie:  
Tel. 056 25 72 61 
info.west@vief.be l www.viefwest.be

Kadervorming  
voor Vief-bestuurs-

vrijwilligers

Brugge

Maandag 22 mei 2023

Programma:
9.30 uur: Onthaal met koffie/thee en 
koffiekoek.
10.30 uur: Voordracht ‘Drugs en 
herkenning’ met Christiaan Styns, 
politiechef. (€ 5)
12 uur: Apero, lunch en drank.  
(€ 25)
14.30 uur: Begeleid bezoek achter 
de schermen van het Europa-
college. (Gratis)

Tijdstip: vanaf 9u30
Locatie: LM Plus, Revillpark 1, 
8000 Brugge
Prijs: zie dagdelen
Inschrijven of informatie:  
Tel. 056 25 72 61 
info.west@vief.be l www.viefwest.be
Opgelet: deze activiteit staat enkel 
open voor Vief-bestuursvrijwilligers 
van West-Vlaanderen.

Bourgondisch genieten, 
van matten tot lambiek

Vlaamse Ardennen  
en Pajottenland

Verschillende data  
in juni en juli 2023

We gaan op ontdekking naar parel-
tjes in de eigen omgeving. De dag 
start met een bezoek aan een mat-
tentaartenbedrijf in het mooie Grim-
minge, Geraardsbergen. Na een 
ritje over de bekende Muur gaat de 
trip verder naar Halle voor de lunch. 
In het Pajottenland moet je een 
van de streekproducten geproefd 
hebben, nl. de Lambiekbieren. We 
gaan daarvoor naar de brouwerij 
van Lindemans. Na het brouwerijbe-
zoek zoeken we de buitenlucht op 
in het Colomapark in het hart van 
Sint-Pieters-Leeuw, waar een van 
de grootste rozentuinen van Europa 
te vinden is. De opstapplaatsen en 
het volledige programma van deze 
uitstap kan u consulteren op www.
viefwest.be, bij de rubriek ‘Activitei-
ten in de provincie’.

Tijdstip: het vertrekuur moet nog 
bepaald worden
Locatie: vertrek met autocar 
vanuit diverse opstapplaatsen in de 
provincie
Prijs: € 70
Inschrijven of informatie: 
Tel. 056 25 72 61 
info.west@vief.be 
www.viefwest.be 
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Daguitstap  
naar Walcheren

Walcheren (Nederland)

Verschillende data

Nederland, zo dichtbij en toch zo 
anders… Het land van klompen, 
molens en tulpen heeft heel wat 
meer te bieden. Daarom een ande-
re kennismaking met onze noorder-
buren. De dag begint met een be-
zoek aan Boonman’s Wijnmakerij in 
Nieuwdorp. Voor de lunch reizen we 
verder naar Middelburg waar in het 
Van der Valk restaurant een uitge-
breid buffet zal klaarstaan. Nadien 
gaat de tocht verder naar Veere, 
het meest unieke (historisch) stadje 
van Zeeland, waar we op rondvaart 
gaan over het Veerse meer. Nadien 
is er nog tijd over om zelf de stad te 
verkennen. De opstapplaatsen en 
het volledige programma van deze 
uitstap kan u consulteren op www.
viefwest.be, bij de rubriek ‘Activitei-
ten in de provincie’.

Tijdstip: het vertrekuur moet nog 
bepaald worden
Locatie: vertrek met autocar 
vanuit diverse opstapplaatsen in de 
provincie
Prijs: € 70
Inschrijven of informatie:  
Tel. 056 25 72 61 
info.west@vief.be 
www.viefwest.be

Cursus smartphone 
voor beginners

Oostduinkerke,  
Langemark-Poelkapelle of 

Blankenberge

Verschillende data

We kunnen het digitale 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 2023 laagdrempelige 
cursussen. De lessen smartphone 
vinden plaats in Oostduinkerke op 
3, 17 en 24 april 2023, in Lange-
mark-Poelkapelle op 11, 18 en 25 
april en in Blankenberge op 27, 29 
en 30 juni 2023.

Tijdstip: 3 sessies van 3u, startuur 
afhankelijk van de locatie
Locatie: Verschillende locaties 
verspreid over de provincie
Inschrijven of informatie:  
056 25 72 61 
info.west@vief.be 
www.viefwest.be

Visfestijn  
aan de Opaalkust

Frankrijk

7, 21 of 28 september 2023

Even helemaal weg en toch zo dicht 
bij huis: prachtige kliffen, leuke 
dorpjes, brede stranden, prachtige 
natuur en vooral gekend om zijn 
heerlijke verse vis… De Opaalkust 
in het Franse Pas-de-Calais is een 
topbestemming. Als eerste is er een 
stop voor koffie/thee en een heerlij-
ke croissant. Daarna bezoeken we 
het Museum van de Keramiek in 
Desvres. De vele vissers brengen 
dagelijks een rijkdom van vis aan 
land, tijdens de lunch gaan we 
van zo’n visfestijn genieten. Een 
smaakbom voor de kenners. Nadien 
verkennen we verder de streek met 
de autocar. De opstapplaatsen en 
het volledige programma van deze 
uitstap kan u consulteren op www.
viefwest.be, bij de rubriek ‘Activitei-
ten in de provincie’.

Tijdstip: het vertrekuur moet nog 
bepaald worden
Locatie: vertrek met autocar 
vanuit diverse opstapplaatsen in de 
provincie
Prijs: € 77
Inschrijven of informatie: 
Tel. 056 25 72 61 
info.west@vief.be 
www.viefwest.be
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Ontdek de Franse Jura

Juragebergte

27 augustus tem  
1 september 2023

Het Franse Juragebergte, gelegen 
bij de Zwitserse grens, moet niet 
onderdoen voor andere streken. 
Bossen, meren, schilderachtige 
uitzichten, wijngaarden en mooie, 
oude dorpjes wisselen elkaar af. 
De Franche-Comté, zo wordt deze 
streek ook genoemd, houdt zijn tra-
dities in eer met onder andere enke-
le van de beste kazen van Frankrijk. 
U verblijft tijdens deze reis in het 
Hotel Le Lac***, aan de oevers van 
het gelijknamige meer Lac-St. Point 
in Malbuisson. De opstapplaatsen 
en het volledige programma van 
deze uitstap kan u consulteren op 
www.vief.be/jura2023, bij de rubriek 
‘Activiteiten in de provincie’.

Tijdstip: het vertrekuur moet nog 
bepaald worden
Locatie: opstap in Brugge, Kortrijk, 
Lichtervelde en Oostende
Prijs: € 999 per persoon, € 185 
single toeslag 
Inschrijven of informatie: 
Tel. 056 25 72 61 
info.west@vief.be 
www.viefwest.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@viefantwerpen.be
www.viefantwerpen.be

Vief Brabant vzw
Livornostraat 25 - 1050 Brussel
tel.: 0493/37 80 12 - info.brabant@vief.be
www.viefbrabant.be

Vief Limburg vzw
Geraetsstraat 20 - 3500 Hasselt
tel.: 011/70 53 37 - info.limburg@vief.be
www.vieflimburg.be

Vief Oost-Vlaanderen vzw
Brabantdam 109 - 9000 Gent
tel.: 09/235 72 90 - 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


