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Terugblikken en
vooruitkijken
Met het jaareinde in zicht, kunnen
we met enig voorbehoud de balans
opmaken van 2021. Het hoeft geen
betoog dat COVID-19 ook dit jaar in
grote mate ons dagelijkse leven beheerst heeft. De Vief-verenigingen
moesten hun activiteiten gevoelig
terugschroeven en voor lange tijd
zelfs volledig stopzetten. Toch werd
er heel wat creativiteit en flexibiliteit
aan de dag gebracht door de vrijwilligers om de binding met en tussen
de leden te kunnen onderhouden.
Activiteiten werden op een andere
manier ingevuld door ze bijvoorbeeld
online te laten plaatsvinden. Er werden door vele vrijwilligers drempelgesprekken gehouden en kleine
attenties werden van deur tot deur
naar de leden gebracht.
Mede dankzij een succesvolle vaccinatiecampagne van onze overheid,
werd het in de tweede helft van
het jaar mogelijk om de draad van
het verenigingsleven zoals we dat
voordien kenden, terug op te pikken.
Weliswaar voorzichtig, geleidelijk en

met de nodige voorzorgmaatregelen. Eindelijk konden de verenigingen doen waarin ze zo uitmuntend
zijn: ouderen met elkaar verbinden
en op deze wijze bijdragen aan een
krachtige en sociale samenleving.
Ook in 2022 wil Vief verder inzetten
op een kwalitatief, actief en volwaardig ouder worden. Het leidt geen
twijfel dat in dit verband COVID-19
ook het komende jaar rechtstreeks
of onrechtstreeks een uitdaging zal
vormen. Zo zijn digitale vaardigheden meer dan ooit noodzakelijk
om deel te kunnen nemen aan de
samenleving. Zelfs een pintje ‘pakken’ op café is vandaag de dag niet
meer mogelijk zonder je smartphone boven te halen. Ook de impact
van het gebeuren op de mentale
gezondheid van ouderen blijft een
aandachtspunt. In dit nummer van
Courant besteden we er alvast de
nodige aandacht aan. Tenslotte willen we het komende jaar wijzen op
het sluimerende gevaar van een
tweedeling in de maatschappij op

basis van leeftijd, waarbij ouderen
dreigen verweten te worden dat zij
vanwege hun hogere vatbaarheid,
verantwoordelijk zouden zijn voor de
inperking van onze vrijheden. Een
correcte beeldvorming van ouderen
en de oudere bevolking is beslist
nodig en daar zal Vief de komende
maanden concreet werk van maken.
De jaarwisseling is traditioneel een
moment van beschouwingen, van
terugblikken en vooruitkijken. Maar
laten we bovenal genieten van het
moois wat de donkere dagen ons in
deze periode te bieden hebben: het
samenzijn met de naaste familie, de
feestelijkheden, de verenigingsactiviteiten, de gezellige warmte van het
haardvuur of een wandeling in een
winters landschap.
Namens het bestuur en de medewerkers van Vief wens ik u alvast
een prettig eindejaar en een voorspoedig 2022.
Frederik Fluyt

EDITORIAAL I VIEF

3

Psychische problemen
bij ouderen worden nog
steeds miskend
In zijn beleidsverklaring haalde premier De Croo aan dat de coronaperiode mentaal zwaar was. De premier
legde hierbij de nadruk op jongeren:
1 op 6 jongeren zou kampen met
psychische problemen. Omwille
van hen wil premier De Croo meer
inzetten op mentale gezondheid. Bij
Vief zijn we opgetogen over de extra
aandacht voor mentale gezondheid

en de aandacht voor jongeren hun
psychische problemen. Maar we
hadden ook graag enige aandacht
gekregen voor psychische problemen bij ouderen: immers kampt 1 op
5 van de 65- tot 74-jarigen met psychische problemen, voor 75-plussers is dit zelfs 1 op 3.
De pandemie is een zware periode
geweest voor iedereen, maar ouderen zijn heel zwaar getroffen
in deze crisis. De zware
isolatie die sommige ouderen opgelegd werd,
de grote verliezen in
hun omgeving en
de negatieve berichtgeving over
ouderen hebben
een nefaste impact gehad op
hun
mentaal
welzijn. Na deze
moeilijke periode
is het dus zeker
aangewezen
om
aandacht te hebben
voor de mentale gezondheid van ouderen.
Psychische problemen bij ouderen
is een onderbelichte problematiek
en dit gebrek aan aandacht is deel
van het probleem. Depressieve gevoelens en suïcidale gedachten bij
ouderen worden te vaak genormaliseerd. Alsof mentaal lijden een
normaal onderdeel zou zijn van
ouder worden. Deze onterechte normalisering heeft als gevolg
dat ouderen niet de geschikte hulp
krijgen. Dit terwijl zelfmoordpogin-
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gen bij ouderen vaker een dodelijke
afloop kennen dan bij jongere leeftijdsgroepen.
De hulp die ouderen wel krijgt, is te
vaak berust op het toedienen van
medicatie. Er is een te sterke afname
van psychotherapie als behandeling
in geval van depressie bij ouderen.
Een bijkomend probleem is dat opleidingen te weinig aandacht hebben
voor de specifieke psychologische
noden van ouderen. Ouderen kunnen een bijkomende kwetsbaarheid
hebben voor het ontwikkelen van
psychologische problemen, omdat
deze fase van het leven meer gepaard kan gaan met verlies: het verlies van een partner en/of vrienden,
verlies van autonomie en zelfstandigheid, verlies van een woning en
financieel verlies. Deze zware verliezen worden te weinig als dusdanig
gekaderd. Hierdoor krijgen ouderen
wederom niet de nodige begeleiding
bij de verwerking ervan.
Bijkomend kan het ervaren van isolatie en eenzaamheid toenemen bij
het ouder worden. Zowel sociale isolatie als eenzaamheid kunnen een
factor zijn voor het ontwikkelen van
psychologische problemen. Maar
ook ouderen die al heel hun leven
psychologische problemen hebben,
vinden minder gemakkelijk de zorg
die ze nodig hebben naarmate ze
ouder worden. Psychologische problemen bij ouderen is dus zeker een
problematiek die extra aandacht,
zorg en middelen verdient.
Karolien Favoreel

Vlaamse Ouderenraad
lanceert 22 beleidsvoorstellen
voor sterkere geestelijke
gezondheidszorg voor ouderen
“Hoe ouder je wordt, hoe meer het als normaal beschouwd wordt dat je je partner verliest. Alsof het iets
is dat je zomaar moet kunnen aanvaarden en plaatsen.” Marie-Ange (73) moest vorig jaar afscheid nemen
van haar man, Eric. Een ingrijpende levensgebeurtenis, die haar mentaal welzijn serieus op de proef stelt.
Ook Lisette (85) maakte al verschillende verlieservaringen mee die wegen op haar gemoed. Voor de campagne Kopzorgen Verdienen Zorg van de Vlaamse Ouderenraad, een campagne die aandacht vraagt voor
het psychisch welzijn van ouderen, delen beide dames hun verhaal.

© Lien Arits – Vlaamse Ouderenraad

 Praten helpt
Je partner verliezen. Het is een gebeurtenis die op welke leeftijd dan
ook, een enorme impact heeft op
je leven. Plots sta je er alleen voor.
“In het begin ben je verdoofd. Het
is alsof je onder een stolp leeft.
Het leven rondom jou gaat verder,
maar jij staat stil. Een heel vreemd
gevoel. Er zijn zo veel praktische
dingen die je in orde moet brengen.
Het overlijdensbericht moet de deur

uit, de dienst moet geregeld worden,
enzovoort. Gelukkig was ik goed
omringd. Zeker mijn kinderen waren
een enorme steun. Ik weet niet hoe
ik het anders klaargespeeld had”,
vertelt Marie-Ange.
Ook Lisette maakte al heel wat mee.
Zelf overleefde ze borstkanker, haar
man overleed aan longkanker en
haar dochter verloor het gevecht tegen eierstokkanker. Gelukkig is ook

zij goed omringd. “Ik heb een goede
vriendin bij wie ik terechtkon. Het
deed deugd dat ik op haar terug kon
vallen. En ook bij onze huisdokter
kon ik altijd terecht. Die kende mijn
situatie en heeft mij altijd heel goed
opgevolgd. Ik heb dan wel nooit een
beroep gedaan op een psycholoog,
praten helpt wel. Daar ben ik van
overtuigd.”
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 Belang van
lotgenotencontact
Maar praten over je verdriet is niet
makkelijk. En al zeker niet wanneer
je het gevoel hebt dat je verdriet onterecht is. “Hoe ouder je wordt, hoe
meer het als normaal beschouwd
wordt dat je je partner verliest. Alsof
het iets is dat je zomaar moet kunnen aanvaarden en plaatsen”, knikt
Marie-Ange. “Maar je partner verliezen doet op elke leeftijd immens veel
pijn. Bovendien heb je als oudere
geen job meer waarop je kunt terugvallen. Ook de kinderen zijn het huis
uit. Daardoor is het voor mij elke dag
opnieuw zoeken naar een goede reden om uit bed te komen.”
Gelukkig kon ze haar verhaal delen
met lotgenoten. “Bij Contempo, een
netwerk van mensen die hun partner
verloren door overlijden, heb ik geleerd dat het normaal is dat ik nog
steeds veel verdriet heb. Mocht die
lotgenotengroep er niet zijn, dan was
ik nu ongetwijfeld aan het panikeren.
‘Eric is intussen toch al een jaar

overleden, zou mijn verdriet niet minder moeten zijn?’, ‘Zou ik niet verder
moeten staan in mijn rouwproces?’.
Door met mensen te praten die hetzelfde hebben meegemaakt, besef
ik dat ik niet abnormaal ben. Dat is
een hele opluchting.”

 Lichtpuntjes

“

Het lotgenotencontact
is voor Marie-Ange een
Hoe ouder je wordt, hoe meer
bron van veerkracht.
als normaal beschouwd wordt
En dat bronnen van
dat je je partner verliest.
veerkracht belangrijk
zijn om terug te veren
als je welzijn uit balans raakt, weet
ook Lisette. Haar kleinkind is haar
lichtpuntje. Voor hem blijft ze doorzetten. “Aan zijn bezoekjes trek ik mij
enorm op. Hij is de reden waarom ik
blij ben dat ik er nog ben. Ik zeg hem
ook vaak hoe belangrijk hij is voor
mij. Hij is alles wat ik nog heb. Ik
hoop dat ik hem nog een beetje mee
kan opvoeden, ook al woon ik nu in
het woonzorgcentrum.”

het

Tekst: Vlaamse Ouderenraad

22 VOORSTELLEN
VOOR HET BELEID

Bronnen van veerkracht kunnen kopzorgen dus verlichten, maar er zijn nog
tal van andere zaken waar beleidsmakers op
kunnen inzetten opdat ouderen met kopzorgen
gehoord én geholpen worden. De Vlaamse Ouderenraad ging voor de campagne Kopzorgen Verdienen
Zorg een jaar lang in gesprek met ouderen, praktijkmedewerkers en deskundigen. Op basis daarvan heeft de
Ouderenraad vandaag, een jaar na de lancering van de
campagne, 22 concrete beleidsvoorstellen klaar. Die moeten beleidsmakers aanzetten tot actie om de geestelijke
gezondheidszorg voor ouderen sterker uit te bouwen.
Benieuwd naar het volledige plaatje? Ontdek
alle verhalen en de 22 beleidsaanbevelingen
op www.kopzorgen.be of op de
Facebookpagina van de Vlaamse
Ouderenraad.
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Awel, hoe luister ik
naar mijn kleinkinderen?
Een anoniem interview
met awel medewerkers,
die ook grootouder zijn
Awel, de luisterlijn voor kinderen en
jongeren, wordt gedragen door vrijwillige beantwoorders. Mensen van alle slag zitten aan de
lijn of achter het scherm: studenten die hun talenten
volop ontdekken, ouders die de liefde voor hun kinderen
willen vermenigvuldigen, mensen op zoek naar meerwaarde. Er zijn psychologen onder de intussen meer dan vierhonderd vrijwilligers, maar ook bankbedienden, leerkrachten,
magazijniers. Ze verbreden elkaars kijk op de wereld en zorgen
zo voor een heerlijke ruimdenkendheid binnen de organisatie,
zodat elk kind, elke jongere zich in al zijn diversiteit welkom
mag voelen bij Awel. Iedere unieke invalshoek is het delen
waard. In dit artikel die van… grootouders! Want hoe mooi
is het dat ook een pakweg zestigplusser en een kind samen
een helpend gesprek kunnen voeren? Bij Awel kan het, en
liefst ook daarbuiten. Want een generatiekloof hoeft niet
negatief te zijn. Sterker nog: wanneer je actief naar
elkaar luistert, ontstaan er de mooiste bruggen.
Dan geven kleinkind en grootouder elkaar
geschenken voor het leven.

 Wanneer praat jij met je
kleinkinderen?
(Beantwoorder) Als we samen in
de auto zitten, bijvoorbeeld. Je kijkt
elkaar niet rechtstreeks aan en dat
maakt het praten soms makkelijker.
We praten over dagelijkse gebeurtenissen, over het journaal, over
Karrewiet. Soms heeft mijn klein
zoon vragen bij het nieuws. Dan
vraag ik wat hij al weet en probeer
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ik aan te vullen met mijn kennis over
het topic. Ik hou het eenvoudig en
vertel niet meer dan de informatie
die hij vraagt. Daar is hij dan tevreden mee.
(Beantwoorder) Ook voor mij is de
wagen een echte babbelplek. Ik rijd
bijna dagelijks met een van de kleinkinderen naar of van school of een
hobby. Tijdens zulke ritjes beginnen
ze vaak spontaan te vertellen, soms
hun beklag te doen of vragen te stellen. Spontaan ben ik dan vooral een
luisterend oor. Soms vraag ik eens
iets, om wat dieper te graven. Is het
verhaal pittig en boos, dan gebruik ik
regelmatig humor om een beetje te
temperen.

 Hoe begin je een babbel
met je kleinkind?
(Beantwoorder) Ik maak geregeld
gebruik van een actueel thema om
een gewoon gesprek met mijn kleinkinderen (vijftien en dertien jaar) te
voeren. Ik stel dan een vraag over
de actualiteit en wat ze ervan vinden. Ik kies een onderwerp dat in
hun leefwereld zeker aan bod komt.
Door open vragen te stellen kan ik
inschatten wat hun mening is, als
ze er een hebben. Zo komen we op
thema’s uit zoals sociale media en
kan ik inschatten hoe ze ermee omgaan. Ik leer hen en meteen ook het
thema beter kennen!

pen uit, inspecteur bij de politie of
iets met sport. Omdat hij een empathische jongen is en heel sociaal,
zei ik dat hij goed zou passen in een
job bij de politie maar dat ik hem ook
wel zie als leerkracht, lichamelijke
opvoeding bijvoorbeeld .’Oh, ja,’ zei
hij, ‘maar dan in het lager onderwijs’.
Door wat extra bevraging kwam hij
tot het besluit dat hij toch nog een
aantal jaren zijn best moet doen,
want dat diploma secundair zou wel
nodig zijn. Ik sloot af met een compliment en met de geruststelling dat
hij zeker zijn weg zal vinden. Dat hij
alvast over z’n toekomst mag na
denken, maar nog heel veel tijd heeft
om keuzes te maken. Het was een
mooi voorbeeld van samen dromen
en redeneren.

 Wat is jouw gouden tip
voor grootouders die een
gesprek met hun kleinkinderen willen aanknopen?
(Beantwoorder) Een regeltje dat wij
onszelf hebben opgelegd: wij praten
met onze kleinkinderen zo veel mogelijk in een volwassen taal en over
om het even welk onderwerp dat ze
willen aankaarten. Eigenlijk is praten
met hen vaker luisteren dan spreken.

 Welke houding neem je
aan tijdens een gesprek?

(Beantwoorder) Ik vind dat kleinkinderen bij grootouders plezier moeten
kunnen maken. Daarom doorspek ik
vaak mijn gesprekjes met hen met
grappen en grollen. Vaak heel ontwapenend wanneer ze niet goed in
hun vel zitten.

(Beantwoorder) Ik ga mee in het verhaal van mijn kleinkinderen. Zo had
ik vorige week nog een gesprek met
mijn kleinzoon van dertien. Hij was
op zoek naar zijn talenten en welk
beroep hij er later mee zou kunnen
doen. Ik liet hem eerst vertellen wat
hij graag doet, waar hij goed in is.
Ik stuurde nergens op aan, stelde
louter open vragen. Hij studeert niet
graag en zou later zeker niet gaan
doen wat mama doet, de hele dag
aan haar computer werken (IT-job).
Zo kwamen we op ‘actieve’ beroe-

(Beantwoorder) Ken je plaats in elk
verhaal. Grootouders zijn in de eerste plaats ouders van de ouders. Het
zijn de ouders die de zorg van hun
kinderen op zich nemen, daarvoor
keuzes maken en navenant handelen. Dat is niet altijd wat je als grootouder zou verwachten of zou doen.
Als grootouder kan je er dan vooral
over waken dat de kleinkinderen mee
zijn met het verhaal van hun ouders.
Dan is je plaats die van bevoorrechte en volgende toeschouwer. Dat is
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mijn motto geweest, vanaf de eerste dag dat we het geluk van een
eerste kleinkind mochten proeven:
geniet van dat geluk, maar vanop je
plaats in het verhaal, als grootouder,
niet als bijna-ouder. Dat is niet altijd
gemakkelijk, hoor. Je mening af en
toe eens meegeven aan je zoon of
dochter, kan. Maar ik zal het nooit
doen in het bijzijn van de kleinkinderen. Laat de loyaliteit van kinderen
aan hun ouders, die vaak ontzettend
groot is, bestaan.
(Beantwoorder) Tijd maken om te
luisteren is voor mij het belangrijkste.
Ouders hebben die tijd niet altijd,
grootouders leven vaak wat rustiger
en kunnen met geduld en levens
ervaring ruimte maken voor heerlijke
gesprekjes.
Ze zijn nu nog klein, maar ik vraag
me voortdurend af wat er in hun
hoofdje omgaat. Ik luister geboeid
naar hun soms verrassende vragen,
probeer hun verdrietjes en twijfels te
begrijpen. Zo probeer ik dat ook te
doen bij de jongeren die Awel contacteren. De kinderen van Awel en
de kleinkinderen, beide leren ze me
goed luisteren en meevoelen. Het is
een mooie en leerrijke wisselwerking.
Tekst: Awel vzw

Dit artikel verscheen in de
nieuwsbrief van Awel. Schrijf
je gratis in om meer zoals dit
te lezen.

Tuinieren, als het
kan liefst samen!

Een grijze baard, grijze haren? Trek
het je niet aan. Je vingers blijven
groen. Hou ze in beweging, net als de
rest van je lijf en leden. Tuinier dat het
een lieve lust is. Mogelijkheden te over,
thuis en op een ander én met de mogelijkheid om tussen andere mensen te zijn.

Meestal bepaalt hoe je woont, hoe en waar je tuiniert.
Woon je nog zelfstandig dan ben je het rijk heer en
meester. Zeker als er een stukje tuin bij de woning hoort.
Achtertuin, zijtuin of voortuin het maakt niet uit. Elke
lapje grond vraagt om bewerkt te worden, opgefleurd
door bloemen en/of basis te zijn voor lekkere groenten,
kruiden en fruit.

 Deel je tuin
Soms is het lapje grond bij je tuin echter groter dan je
aan kunt. En dat hoeft zeker niet lichamelijk te zijn. Ieder
van ons weet ondertussen dat er meer is in het leven
dan aan huis gebonden zijn. We willen samen met vrienden/vriendinnen op tijd en stond een terrasje doen, gaan
mee op uitstap met de Vief-afdeling, volgen cursussen
en trekken meer dan eens naar de zon en gaan als het
kan zelfs wekenlang op cruise. Een (te) grote tuin is op

zo’n momenten meer dan eens een blok aan het been.
Het dwingt tot thuisblijven of zadelt op met veel werk
voor vertrek en na thuiskomst. Toch hoeft dat niet zo te
zijn. Zelfs zonder dat je een van de kinderen of kleinkinderen inschakelt als helper tijdens afwezigheid. Deel je
tuin!
Laat weten aan je lokale Tuinhier- of Veltvereniging,
eventueel zelfs de milieudienst van je gemeente dat de
tuin voor jou wat kleiner mag en je iemand zoekt die
geen tuin heeft maar wel wil tuinieren. Lees: jouw tuin
wordt een deeltuin. Belangrijk is dat jullie beiden zich
goed voelen in de situatie. Maak dus goede afspraken.
Zowel over wat mag, als wat moet. Mag je toekomstige
tuinmaat alle dagen van de week langskomen of alleen
op welbepaalde dagen of na een voorafgaand telefoontje? En wat met spade, hak en schoffel? Moet hij dat

TUINRUBRIEK I VIEF
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Nog een stapje verder in samenwonen is co-wonen of
co-housing. Bij de eerste formule woont iedereen in zijn
eigen woning of appartement en worden een aantal
delen zoals garage, fietsenberging en de buitenruimte
gedeeld, meestal met uitzondering voor een privé terrasje en bloemen-of groentenhoekje aan de achtergevel.
Co-housing gaat voor nog meer samengebruik. Elk gezin, elke bewoner behoud zijn privé woonkamer, keuken
en slaapkamers, terwijl logeerkamer, fietsenberging en
zeker tuin ‘gemeengoed’ zijn. Ze worden door iedereen
gebruikt. In beide gevallen zijn er opportuniteiten voor
jouw groene vingers. Zij het dat hier best goede afspraken worden gemaakt over wie wat wanneer mag oogsten en gebruiken, maar ook over wie mee instaat voor
onderhoud, vegen en wieden.

“

Bovendien scoor je tijdens het
tuinieren gezelschap en vrienden,
die zich graag laten bijpraten
door jouw ervaring.

meebrengen, kan hij het bij jou veilig opbergen of moet
het steeds weer meegenomen? Dat op jouw grond geen
pesticides worden gebruikt is logisch. Dat doe je tenslotte zelf ook niet uit veiligheid voor de kleinkinderen en je
huisdieren.
Huur vragen voor het gebruik van je tuin kan, maar wordt
zelden gedaan. Je krijgt er tenslotte zoveel andere dingen voor terug. Je tuin ligt er altijd mooi verzorgd bij en
groeit en bloeit zonder dat het jou ook maar inspanning
kost. Bovendien krijg je (gegarandeerd) af en toe lekkere groenten uit eigen tuin toegeschoven. En nog dit: je
hebt extra bezoek over de vloer, iemand waar je gegarandeerd tal van tuinervaringen mee kunt delen, maar
ook met boeiende verhalen komt van zijn/haar familie en
entourage en die ineens jouw planten water geeft als je
enkele dagen van huis bent.

 Zet tijd en ervaring in
Plan je de overstap naar een kangoeroewoning, een woning die je deelt met een jonger gezin of alleenstaande
dan ben je wellicht spontaan toe aan tuindelen. Vooral
jongere mensen zijn maar wat blij dat jij, die (dat denken
ze althans) meer tijd hebt dan hen en zorg draagt voor
(een deel) van het buitengebeuren. Als je daarbij ook
nog eens gaat voor het telen van lekkere groenten en
fruit waarvan je af en toe de opbrengst met hen deelt,
zullen ze helemaal in de ban zijn van je groene kunnen.
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 Tuinieren in groep,
maar wel alleen
Verhuisd naar een flat, en dus vanaf nu zonder tuin?
Vooral in en rond grotere centra is er altijd wel een
Volkstuinpark of een Samentuin in de buurt. U kent de
volkstuintjes nog wel: perceeltjes van soms 25 m² groot,
ooit zelfs 200 m² en dat als deel van een groter geheel.
Voor enkele euro’s per jaar kan zo’n tuintje het jouwe
zijn. Soms gelden er beperkingen zoals het niet mogen
bouwen van een tuinhuis of serre.
Daartegenover staat dat het project wellicht een centrale
berging van tuinmateriaal voorziet, zorgt voor gietwater,
de paadjes kort maait en mogelijk zelfs af en toe een
tuinfeestje organiseert. De lokale verantwoordelijken
zorgen ervoor dat jij mag doen wat je graag doet: tuinieren! Bovendien scoor je hier gezelschap en vrienden.
De gemiddelde leeftijd is er om en bij de veertig jaar.
Zeg maar de leeftijdsklasse die zich graag laat bijpraten vanuit jouw ervaring! Er is maar één moeilijkheid: de
vraag naar volkstuinen en samentuinen swingt de pan
uit. Op veel plaatsen zijn er zelfs heuse en lange wachtlijsten! Gelukkig komen er steeds nieuwe initiatieven bij,

PROBEER
EENS
GEMBER!
Herinner je nog dat Chinese potje met gemberballen in siroop waarmee je grootmoeder
trots uitpakte. Ik wel. We hielden wedstrijdjes
om de bal zo lang mogelijk in de mond te houden, hoewel erg pittig! Vandaag staat er wellicht
een potje gekonfijte gember, stemgember, in je
voorraadkast om een opkomende kriebelhoest
te onderdrukken en gebruiken we gemberwortel als smaakmaker in de keuken. Nog niet of
is er alleen nog een restje? Schrijf bij op het
boodschappenlijstje en zoek een zo vers
mogelijk (lees niet verdroogd) exemplaar
in de bioafdeling van jouw favoriete
winkel. Biogember is namelijk ideaal
voor ons experiment: het k weken
van een eigen bijzonder
kamer- of terrasplant.

Elke wortelstok heeft meerdere
groeipunten. Breek dus in stukjes
van ongeveer drie centimeter, laat
eventueel enkele uren in water weken
en stop ze apart in aarde. Een bloempot
doormeter 20 cm is ideaal! Dek af met
heldere kunststoffolie en zet warm weg. Zo
krijgt de wortel een serreklimaat rond zich
dat overeenstemt met die in zijn thuisland, de
subtropische gebieden van onder andere India.
Geef twee keer per week water. Na twee tot vier
weken zie je scheutjes die erg veel weg hebben
van bamboe, maar het dus niet zijn. Blijf water
geven en warm houden.
Tegen volgende zomer zijn de scheuten gemakkelijk een halve meter en meer hoog en zit in
de pot een nieuwe, zachtroze wortelstok. Oogst
hem in het najaar én gebruik hem. Zeker doen,
want verse gember is lekker in thee, in oosterse gerechten, wokschotels en noem maar op.
Bovendien is gember goed voor zowel hersenactiviteit als libido, met dank aan het stimuleren
van een goede doorbloeding, naast nog heel
wat andere dingen zodat het wel een apotheek
op zich lijkt.

soms kleine projecten met slechts een tiental tuinen, terwijl gevestigde waarden zoals
het Volkstuinpark in Gent-Brugge meer dan
200 tuintjes groepeert! Informatie over deze
volkstuinparken en samentuinen kan je opvragen bij je gemeentebestuur, via tuinhier.be
of velt.nu. Kijk zeker ook eens naar de lokale
woonzorgcentra. Zij geven steeds vaker kans
aan tuinverenigingen om op hun gronden een
volkstuinpark te starten. Het is meerwaarde
voor hun bewoners, want levend decor met
bovendien steeds activiteit van mensen zoals
u en ik. Bovendien creëert het de mogelijkheid om hun bewoners een luchtje te laten
scheppen en een praatje te slaan in eigen
achtertuin.
Tekst en Foto’s: Marc Verachtert
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Vief in
gesprek
Chris
met
Lomme
Chris Lomme is voor de eeuwigheid. Keek je destijds als kind ook naar
‘Schipper naast Mathilde’ op de BRT? Die reeks speelde in de beginperiode van de Vlaamse Televisie met Chris in de rol van het steeds vrolijke Marieke. Ze was toen, naast Nand Buyl -haar latere man- een jonge
spring-in-het-veld. Een onwaarschijnlijk aantal films en series later is
ze 82 jaar. “Vraag me niets over mijn leeftijd. Ik spreek daar niet graag
over. Ik heb géén leeftijd. De dag dat ze zeggen hoe oud je bent, ligt ge
in uw graf”, zegt ze en het klinkt kordaat.

Ze is 82, maar dat zie je niet en ze
is nog steeds erg actief als actrice.
Met hart en ziel, zoals al heel haar
leven. “Ik bereid op dit moment een
film voor die ze in januari beginnen
draaien. Ik kijk er enorm naar uit.
Jan Verheyen is de regisseur. De film
vertelt het verhaal van de brand in
de Brusselse Innovation zoveel jaar
geleden. Normaal zouden de opnames al zijn bezig geweest, maar
corona stak er een stokje voor. Na
Nieuwjaar gaan ze eraan beginnen.
Er staat dan ook nog een toneelstuk
op stapel.”
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Chris Lomme is, zoals haar carrière,
eindeloos. Het aantal films waarin
ze acteerde of het aantal toneelstukken waarin ze optrad zijn niet
te tellen, maar ook zij onderging,
zoals wij a
llemaal corona. “Ik beleefde het 
zoals iedereen,
het was moeilijk en zwaar.
Ik kon er zelf gelukkig aan
ontsnappen, maar die ellenIk heb géén leeftijd.
de zorgde ervoor dat ik mijn
ding niet meer kon doen.
De dag dat ze zeggen
Ik voelde me niet goed bij
hoe oud je bent,
al dat thuiszitten. Ik kookte
ligt ge in uw graf.
wel mijn eigen potje, maar
als het klaar was, liet ik het

“

staan. Zo alleen zijn is maar niets.
Ben ik blij dat we ondertussen weer
naar buiten kunnen.”

 We weten allemaal dat
corona dubbel lastig was
voor artiesten. Optredens
konden niet meer. Hoe heb
jij dat ervaren?
“Hetzelfde. Ik deed op het moment
van de uitbraak een poëzieprogramma, ik las gedichten op muziek, maar
dat werd on hold gezet en uitgesteld.
Jammer, want ik vond het erg leuk.
Ik houd enorm veel van poëzie
en gedichten. Ik kan er u een hele
reeks van buiten opzeggen. Ik doe
dat trouwens regelmatig om alert te
blijven, eentje ’s morgens, eentje ’s
avonds.”

 Acteren was er dus niet
bij het voorbije anderhalf
jaar.
“Neen. Ik heb het enorm gemist.
Acteren is mijn leven. Het is voor een
deel ook mijn geluk.”

 Je lijkt altijd vrolijk, altijd
goedgemutst.
“Een beetje toneel he. (lacht) Wie is
altijd gelukkig? Ik ben passioneel,
maar geen optimist. Ik ben een fatalist met veel humor. Het ouder worden draagt daar zijn steentje toe bij.”

 Je woont tegenwoordig in
Anderlecht, Chris, maar
je bent West-Vlaamse van
afkomst.
“Ik kom uit Kortrijk.”

 Is het waar dat je in het
Frans bent opgegroeid?
“In het West-Vlaams en in het Frans.
In het francofone bourgoismilieu
spraken we Frans, sowieso. Bovendien was vanaf mijn negen jaar op
internaat in Doornik in Wallonië.
Heel veel Frans dus. Ik kan erin
denken, ook schrijven. Zelfs over de
meest persoonlijke dingen. ”

“

 Wat vind je van
ouder worden?

De liefde die wij hadden
zal altijd blijven. Die slijt
nooit, maar je berust er
wel in. Ik ben sereen
geworden in zijn dood.

 Terwijl je een super actrice
bent in het Nederlands.
“En toch ben ik pas later op het Nederlands overgeschakeld. Poëzie
zou ik in Nederlands niet kunnen
schrijven, daar is mijn taal niet sterk
genoeg voor. Die achterstand haal je
niet meer in.”

 Hoe ben je in die wereld
van theater terecht gekomen?
“Door mijn ouders die allebei in het
amateurtheater zaten. Mijn moeder
zong bovendien, ze was sopraan. Ze
wou operazangeres worden, maar
dat kon toen niet. Ze was een heel
mooie vrouw met heel veel talenten.
Ik keek op naar die dingen.”

 Steunden ze je onmiddellijk in je plannen?
“Niet in het begin. Als hobby zagen
ze toneel en zo wel zitten, maar als
beroep, oei. Ikzelf wilde niets anders.
Ik was 15 jaar toen ik in Kortrijk naar
het conservatorium ging. Ik volgde er
voordracht en muziek. Ik heb samen
met mijn vader Antigone gespeeld
op mijn 16de. Op mijn 18de ging ik
naar het conservatorium in Brussel.
In de twee landstalen.”

“Er zijn leukere dingen,
maar het is de enige manier om lang te leven.
(lacht)”



Leef je gezond?

“Niet altijd, maar ik probeer
het toch. Ik eet veel vis,
super
weinig vlees en nooit b
oter.
Maar ik kan zondigen he, zoals
iedereen, maar de kilo’s die er dan
bijkomen, moeten er steeds weer af.
Te dik is niet mooi en ook niet goed
voor lijf en leden.”

 Beweeg je veel? Doe je
aan sport?
“Ik probeer goed voor mezelf te
zorgen. Laat me zeggen dat ik een
drie keer per week op de hometrainer fiets. Ik doe ook aan stretching.
Ik doe ook aan gymnastiek. Je moet
blijven bewegen. Ik train mijn spieren
en mijn geheugen. Dat laatste is nodig, want het is keihard werken om
een tekst in te studeren. Ik heb daar
tijd voor nodig, ik doe dat niet snel.
Het is een moeizaam proces. Het
is herhalen, herhalen en nog eens
herhalen.”

 Je bent 82. Zijn er ongemakjes?
“Ik heb wat last van artrose en ik
sukkel met mijn been. Twee jaar en
half geleden ben ik op de scène van
mijn monoloog ‘Reverence’ gevallen.
Ik lag een tijdje in de plaaster, maar
zoveel tijd later doet het nog steeds
pijn. Maar daar bijt ik doorheen, ik
ben hard voor mezelf.”

 Speelde je in het Frans?
“Ja. Mijn eerste theaterstuk was
in het Frans. Maar ik had altijd de
indruk dat ik me niet helemaal kon
geven, in het Nederlands wél. In die
eerste periode had ik wél een beetje een Frans accent. Ik heb dat er
moeten uitwerken. Maar eens dat
een feit was, ben ik erg veel van het
Nederlands beginnen houden.”

 Het is geweten dat je erg
zorgend bent. Je bent vrijwilligster in de palliatieve
begeleiding.
“Ja, één keer per week ga ik naar het
palliatief centrum in Wemmel. Ik volgde er vooraf een cursus voor. Ik doe
dat echt graag. Ik zou het zelfs vaker
willen, maar ik heb het nog te druk.”
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 Vanwaar de zin om dat te
doen?
“Als reactie op de fijne manier dat
mijn eigen mama tijdens haar terminaal ziek zijn is begeleid door
die bepaalde verpleegster. Zoveel
warmte en liefde, zoveel geduld dat
die vrouw doorgaf, was aanstekelijk
mooi. Mijn mama hield van klassieke
muziek, awel die dame zorgde ervoor dat er zoveel mogelijk klassieke
muziek opstond. Om maar één voorbeeld te geven. Toen ik jong was,
had ik eerder een kille relatie met
mijn moeder, maar dat is met haar
ziek zijn totaal veranderd. Mama
had terminale kanker. Ze had heel
veel pijn.”

 Je had in de zorg moeten
gaan.
“Er zit iets van een verpleegster in
mij, zeker. Dat ik het niet ben, beperkt
me nu in mijn bezigheid als vrijwilligster. Ik mag enkel begeleiden, voor
de zorgen is altijd een gediplomeerd
iemand nodig. Weet je wat ik wilde
worden toen ik twaalf jaar oud was?
Missionaris. Niet zozeer voor de zieltjes, maar wel om in het buitenland
mensen te gaan verzorgen.”

 Chris Lomme verpleegster…
“Ik denk soms dat dat mijn andere
bestemming zou kunnen geweest
zijn. Het sluit meer aan bij wie ik
ben. In het dagcentrum zorg ik voor
twaalf mensen. Ik kan niet veel meer
doen dan ze wat moed geven. Dat
lukt me. Dat heeft niets met acteren te maken. Het is kijken naar de
mensen en glimlachen. Ik doe wat
animatie met hen. Ik zing liedjes, ik
vertel moppen.”

 Je moest je ouders afgeven, maar ook je man
Nand Buyl.
“Nand was mijn grote liefde. Hij was
86 toen hij overleed. We waren bijna
50 jaar samen. Hij was 16 jaar ouder
dan ik. We leerden elkaar kennen op
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de set van Schipper Naast Mathilde,
Nand was de schipper. Hij was zelf
een onwaarschijnlijk goed acteur die
mij inspireerde en aanporde. De eerste stand-upcomedian van ons land,
zeg ik vaak. Hij kon improviseren dat
je het niet voor mogelijk hield. De
liefde die wij hadden zal altijd blijven.
Die slijt nooit, maar je berust er wel
in. Ik ben sereen geworden in zijn
dood. Hij wilde niet verder aftakelen,
dat is ook niet gebeurd. Ik ben heel
blij dat ik lang een fantastische man
had, hoewel het niet altijd simpel
was. (lacht)”

 Hoe kijk je terug naar die
rol van Marieke?
“Dat was een overpopulaire rol. Het
zorgde ervoor dat ik in Vlaanderen
niet meer werd gevraagd als actrice.
Ik was Marieke, ik kon niets anders
zijn. Die bekendheid was heel zwaar.
Pas op, ik ben graag bekend, maar
toen was het erover. (lacht) Hoeveel
huwelijksaanzoeken ik toen kreeg.
Zakken vol brieven ook. Ik kon nergens komen of ik moest een uur
handtekeningen zetten. Ik ben toen
bij manier van spreken naar Nederland gevlucht om te herbronnen
wat perfect is gelukt. Op twee jaar
tijd draaide ik in Nederland 20 films,
Dokter Vlimmen o.a.”

 Begreep je de impact van
‘Schipper Naast Mathilde?
“Er was toen maar één programma.
En TV werd nog als een wonder
beschouwd. Alles zat in een eerste
fase. Ik weet nog dat de eerste afleveringen live werden uitgezonden.
De pionierstijd die indruk maakte op
de mensen.”

 We zijn nu zestig jaar
later. Denk je aan stoppen met acteren?
“Neen, zolang ik kan, wil ik het
blijven doen. Ik besef evenwel
dat ooit de dag komt dat toneel
en film niet meer zullen kunnen,
maar ik zal er klaar voor zijn. Ik

bereid me nu al voor op die dag. Ik
denk niet dat ik in een zwart gat zal
belanden.”

 Hoe zie jij je oude dag?
“Ik heb zelf geen kinderen, maar ik
heb een super familie en veel vrienden, maar ik wil niet dat die voor mij
moeten zorgen. Dat hoeft niemand
te doen. Ik wil hen dat niet aandoen.
Ik ben daar te ijdel voor. Ik zie me
samen met mijn zus in een seniorie
belanden waar we ons laten verzorgen. Ik heb ook al mijn begrafenis
geregeld. Ik vond dat ik daar niet
moest mee wachten.”

 Vind je het erg dat je geen
kinderen hebt?
“Ik betreur het niet. Het leven is nu
zo.”

 Je hebt in veel interviews
verteld dat je ooit een
abortus liet uitvoeren.
“Ik had toen geen keuze. Ik was
19 jaar. Ik speelde op dat moment
Marieke. Ik zou die rol zijn kwijt

geraakt moest ik zwanger zijn
gebleven. De vorige actrice van

Marieke was op straat gezet omdat
ze in verwachting was. Hoewel het
toen verboden was, liet ik het kindje
wegnemen. Ik had op dat moment te
veel passie voor mijn werk. Ik leidde
ook een heel onregelmatig leven. Ik
zou het kindje nooit
zelf hebben kunnen opvoeden,
terwijl ik dat
wel zou hebben gewild...”
Noël Truyers

“

Eén keer per week ga ik
naar het palliatief centrum
in Wemmel. Ik volgde er
vooraf een cursus voor.
Ik doe dat echt graag.

Elke stap telt!
Breng jouw buurt
in beweging
Heel wat mensen bewegen te weinig.
De coronacrisis heeft daar ook geen
goed aan gedaan. Nochtans levert
voldoende bewegen een heel pak
voordelen op. Stap voor stap bereik
je niet alleen een goede gezondheid,
je voelt je ook beter in je vel, je slaapt
beter, je hebt meer sociaal contact,
je zorgt voor minder vervuiling en
lawaai van auto’s en maakt zo de
buurten en straten leefbaarder.

 ‘10.000 stappen: elke stap
telt’
Een eenvoudige manier om dag in
dag uit meer te bewegen is meer
stappen zetten. 10.000 per dag is
ideaal, maar elke stap of beweging
telt. Klein beginnen en geleidelijk
opbouwen geeft meer kans op
succes.
Daarom zetten 218 Vlaamse steden
en gemeenten hun beste beentje
voor en stappen ze mee in de campagne ’10.000 stappen: elke stap
telt!’. Zo zullen ze de komende
4 jaar beweegvriendelijke buurten
uitbouwen. Het Vlaams Instituut
Gezond Leven vzw, Sport Vlaanderen, Agentschap Zorg en Gezondheid en de Vlaamse Logos zullen
de lokale besturen inspireren en
ondersteunen.
In het eerste jaar zal de boodschap
‘ELKE STAP TELT’ zichtbaar
worden in het straatbeeld.

 De eerste stap begint bij
jouw voordeur!
Heb je de stappensignalisaties al
gezien in onze Vlaamse steden en

gemeenten? Hiermee ontdek je dat
kleine afstanden tussen locaties in
je buurt ook extra stappen opleveren. Van jouw voordeur tot aan het
gemeentehuis of tussen de bakker
en de slager. Want elke stap telt!

 Ook jij kan meedoen
Ook jij kan met deze campagne meer
aandacht vragen voor een
b eweegvri end el ijke
buurt.
Hoe? Door één van
de leuke raam
affiches van ‘Elke
stap telt!’ op te
hangen. Zo laat je
zien waarom elke
stap telt voor jou
of jouw buurt. Ze
zijn te verkrijgen
via je stad of gemeente en ook op
www.10000Stappen.be.
Doe mee samen met je buren, je
straat of zelfs de hele buurt. Neem
meerdere affiches mee: hang
één affiche achter je raam aan de
straatkant en spoor je buren aan
om h
etzelfde te doen. Hoe meer
affiches, hoe meer we elkaar kunnen
motiveren!
Volg ook de Facebook
pagina van
jouw stad of gemeente
en van Gezond L
 even
op de voet voor leuke
info en wedstrijden.
10.000
stappen
beloont de leukste
inzendingen!

Karen Eerdekens
Centrum voor Gezondsheids
promotie (dienst GVO)
Landsbond van
Liberale Mutualiteiten
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Negatieve
beeldvorming
van ouderen
schaadt meer
dan alleen
gevoelens
Beeldvorming over ouderen in de media verloopt niet altijd zoals
we dat zouden willen bij Vief. Soms springen er specifieke krantenkoppen in het oog, andere keren is het de cumulatieve rapportering over een specifiek onderwerp. Vergrijzing is zo’n onderwerp. De
toenemende vergrijzing wordt steeds vaker voorgesteld als een groeiend
probleem in plaats van een verwezenlijking van onze samenleving. We willen
allemaal graag oud worden, waarom wordt er dan zo’n negatieve connotatie aan vergrijzing gebonden? De negatieve berichtgeving wordt gekoppeld aan de kostprijs die vergrijzing met zich
zou meebrengen, maar ook ageisme speelt een rol.

Door vergrijzing steeds voor te stellen als een kost of
een last voor de samenleving, die deze niet gaat kunnen
dragen, kunnen we spreken over ageisme. Want een
hele diverse groep mensen wordt op deze manier enkel
op basis van hun leeftijd en hun productiviteit beoordeeld. Op deze wijze worden verschillende lagen van de
bevolking herleid tot getallen die al dan niet opbrengen.
In dit soort kaders is er geen plaats voor de waardering
van ouderen hun voorgaande bijdragen aan de samenleving, een samenleving die zij opgebouwd hebben.
Alleen een huidige of een toekomstige bijdrage aan het
marktwezen wordt gevaloriseerd.

hun leven bijgedragen hebben aan belastingen. Maar zij
hebben niet enkel een financiële bijdrage geleverd, zij
hebben ook hun tijd en zorg gestoken in het opbreng
en van die jongere generatie. Dat de samenleving blijft
draaien is deels hun verdienste. Ook al wordt hun rol te
vaak geminimaliseerd of herleid tot een economische
som. Deze bijdrage stopt voor vele mensen niet wanneer
zij een bepaalde leeftijd bereiken. Talloze grootouders
zetten zich in voor de zorg van hun kleinkinderen. Deze
sociale bijdragen worden niet opgenomen in een productiviteitsberekening. Terwijl dit voor de samenleving zeer
waardevolle rollen zijn die niet geminimaliseerd mogen
worden.

 Generatiesolidariteit
Berichtgeving over de pensioenen volgt dezelfde tendens als het onderwerp vergrijzing. De omkadering van
ouderen als kost zet aan tot conflictueus denken. De
oudere laag van de bevolking wordt uitgespeeld tegen
de jongere laag, die zou moeten betalen voor de toenemende pensioenkosten. Er lijkt geen aandacht meer
te zijn voor het gegeven dat gepensioneerden vaak heel
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Feiten hoeven niet aan de kant geschoven te worden in
berichtgeving over vergrijzing of over pensioenen, maar
er dient genuanceerd en met enige voorzichtigheid over
bericht te worden. De manier waarop er gecommuniceerd wordt over ouderen heeft impact op hun zelfbeeld
en over hoe zij in deze samenleving staan. Indien er
enkel over hen gecommuniceerd wordt als een toene-

mend probleem, kunnen zij dit beeld internaliseren. Dat
betekent dat een hele groep mensen de boodschap

begint te geloven dat zij daadwerkelijk een ‘last’ zijn.
Omdat niemand een last of probleem wil zijn, kan dit tot
gevolg hebben dat oudere individuen zich terugtrekken
uit de samenleving. Hierbij verliest de samenleving een
potentieel kostbare participant. Maar ook de impact
op 
persoonlijk niveau mag niet onderschat worden.
Negatieve beeldvorming heeft een negatief effect op het
zelfbeeld van de gerepresenteerde groep en vervolgens
een negatief effect op hun gezondheid. Een vertraagd
herstel, een versnelling van cognitieve aftakeling en een
negatieve impact op hartziekten en diabetes zijn maar
enkele van de vele mogelijke impacts op de mentale en
fysieke gezondheid van ouderen. Zelf een korte blootstelling aan negatieve beeldvorming in de media kan al
een klein doch schadelijk effect hebben op de mentale
prestaties van ouderen. Elke vorm van representatie
van ouderen is dus belangrijk. Al deze kleine momentjes
tellen namelijk op en de som is evenzeer een rekening.

VOELDE JE JE OOIT
ONFATSOENLIJK
BEHANDELD OF NAM
JE AANSTOOT AAN EEN
VOORSTELLING VAN
OUDEREN IN DE MEDIA?
MELD HET ONS
Vief zet zich graag in voor de belangen van ouderen. Eén van de grote obstakels in een gelijke
behandeling van ouderen is het beeld dat over
ouderen wordt opgehangen in diverse media.
Want hoe iemand gezien wordt, is hoe hij of zij
behandeld zal worden. Daarom is het van groot
belang dat ouderen op een correcte manier gerepresenteerd worden in de media.

 Financiële last
In het globale rapport over ageisme van de WHO-
organisatie, wordt de kostprijs van gezondheidskosten
ten gevolge van leeftijdsdiscriminatie aangehaald. Hun
conclusie is dat leeftijdsdiscriminatie de samenleving
geld kost, veel geld. De Verenigde Staten zouden jaarlijks 136,3 miljard verliezen door gevolgen ervan, een
soortgelijke studie voor Europa zou interessant zijn.
Hun conclusie is dat ageisme een zware last is voor de
samenleving en dus niet de ouderen.
Het belang van berichtgeving over vergrijzing en over
de pensioenen mag dus niet onderschat worden. Een
negatieve beeldvorming heeft immers een negatief

effect op mensen hun gezondheid en dit negatieve effect
heeft evenzeer een hoge kostprijs, zowel op persoonlijk
als op maatschappelijk vlak.
Gezien de nadelige effecten van een negatieve beeldvorming op het welzijn en op de gezondheid van ouderen, pleit Vief voor meer aandacht aan correcte beeldvorming. Vief als ouderenvereniging zet zich blijvend in
voor de belangen van ouderen, zowel voor ouderen als
groep als voor elk individu.

Dagelijks houden we onze ogen open om negatieve beeldvorming over ouderen op te sporen.
Maar hoe meer ogen we hebben, hoe meer we
kunnen zien. Daarom hebben we jou nodig!
Wanneer je een krant of tijdschrift leest, een radioprogramma beluistert of televisie kijkt en je
merkt ouderen in een negatief daglicht op: bel
(02/538 5905) of mail (info@vief.be) dan naar
Vief. Alleen zo kunnen we deze negatieve beeldvorming aanklagen!
Typische voorbeelden zijn:
• Woorden als: bejaarden, oudjes, ventje, madammeke, enz.
• Naar ouderen verwijzen als eenzaam,
aseksueel, zwak, seniel, schattig, onbekwaam, enz.
• Foto’s van ouderen als passief, spottend,
moe, enz.
Ben je zelf onheus behandeld omwille van jouw
leeftijd, bel of mail ons ook. Wij verzamelen getuigenissen om dit onrecht aan te kaarten in onze
opkomende beeldcampagne.
Wil je als eerste meer nieuws ontvangen over
(de lancering van) deze beeldcampagne? Schrijf
je dan in op onze elektronische nieuwsbrief via
info@vief.be.

Karolien Favoreel
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Hoe jouw
Covid Safe
Ticket aan
te vragen?

Gezien de stijgende coronacijfers dringen er zich n
 ieuwe maatregelen op. Het is vanaf 1 november dan
ook verplicht om een Covid Safe Ticket (CST), ook wel een Coronapas of -certificaat genoemd, voor te
leggen in de horeca, fitness en bepaalde publieke evenementen.
de App Store (Apple) of de
Google Play Store (Android).
Zorg ervoor dat je de
Belgische variant downloadt.
• Na de app te openen
zal de gewenste taal
gevraagd worden. Duid

Nederlands aan indien je
de app in het Nederlands
wenst te gebruiken.
• Duid vervolgens aan via
‘ja’ of ‘nee’ of je wil meewerken aan
de verbetering van de app. Indien je ‘ja’ aanduidt
stuurt de app anoniem prestatiegegevens naar
de ontwikkelaar. Dit is geheel vrijblijvend en jouw
keuze heeft geen invloed op de prestaties en
functionaliteit van de app.
• Je zal informatie krijgen over het gebruik van de
app. Druk steeds op ‘volgende’ totdat je g
 evraagd
wordt om in te loggen.

Wat is een Covid Safe Ticket nu juist? Een Coronapas is
een document dat zowel digitaal als op papier te raadplegen is en waarop een QR-code (streepjescode in de
vorm van een vierkant) staat. Aan de hand van deze
code toon je aan dat je of volledig gevaccineerd bent of
hersteld bent van het virus of recentelijk een negatieve
Covid-19-test hebt ondergaan. Indien er naar jouw Covid
Safe Ticket gevraagd wordt, dien je deze QR-code en
samen met jouw identiteitskaart te tonen.

 Hoe aanvragen?
Je kan op drie manieren een Covid Safe Ticket aanvragen: via de CovidSafeBE-app, via een overheidswebsite
of telefonisch. We bespreken hieronder de verschillende
mogelijkheden.
1. CovidSafeBE-app
Om via de gratis CovidSafeBE-app het Covid Safe
Ticket aan te vragen dienen je drie stappen te volgen: de
app downloaden, jouw identiteit koppelen aan de app en
het certificaat raadplegen. Indien je de app reeds eerder
hebt gebruikt, dien je enkel stap drie te uit te voeren.
-
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Stap 1: De app downloaden
Om de app te downloaden dien je je te wenden tot
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-

Stap 2: Identiteit koppelen aan de app
• Een eerste mogelijkheid is via de eHealth-
website van de overheid. Dit kan op verschillende manieren:
- Via een digitale sleutel met eID zoals een eID

•

•

-

kaartlezer (werkt enkel via de computer, dus
niet te gebruiken via de app) of de Itsme-app
(zie ook onder puntje ‘derde mogelijkheid’).
- Via een digitale sleutel met een beveiligingscode welke je ontvangt per mail of via een
app op jouw smartphone. Deze mogelijkheid
dien je echter eerst te activeren op de website
van ‘Mijn Digitale Sleutels’ met behulp van
een eID kaartlezer (waarvoor je een computer nodig hebt).
- Via Helena, de online gezondheidsomgeving.
Wanneer je dit platform reeds eerder hebt
gebruikt, dien je enkel jouw e-mailadres of
gsm-nummer en jouw zelfgekozen pincode in
te geven om in te loggen.
Indien je jouw testresultaat wil raadplegen is er
een tweede mogelijkheid, namelijk via de optie
‘Certificaat ophalen via CTPC’. Je geeft hierna de code in die je ontving wanneer je de test
liet afnemen en de laatste vier cijfers van jouw
gsm-nummer.
Een derde mogelijkheid, die bovendien het meest
gebruikt wordt, is (rechtstreeks) via de Itsmeapp. Wanneer je deze toepassing wil gebruiken,
dien je eerst Itsme te downloaden en installeren
alvorens aan te
melden bij de CovidSafeBE-app.
Een
instructiefilmpje omtrent de
installatie
van
Itsme vind je terug op ons Youtube-kanaal (www.
vief.be/youtube).

Stap 3: Certificaat raadplegen
Wanneer vorige twee stappen zijn gelukt kan je jouw
certificaat raadplegen. Afhankelijk van het type certificaat vind je dit terug onder de rubriek
• ‘Vaccinaties’ indien je gevaccineerd bent.
• ‘Testen’ welke de resultaten bevat van jouw testen waarvoor je een CTPC-code hebt gekregen.
• ‘Herstel’ indien je ooit besmet bent geweest met
Covid-19.

Vervolgens dien je op het
certificaat te klikken om bijkomende informatie en de
QR-code terug te vinden.
Het is deze QR-code die je
moet tonen indien gevraagd
wordt naar jouw Covid Safe
Ticket.
Indien gewenst kan je ook
ons instructiefilmpje omtrent
de app raadplegen op ons
Youtube-kanaal (www.vief.be/youtube).
2. Website
Als je geen smartphone, maar wel een computer ter
beschikking hebt, kan je gebruik maken van een overheidswebsite. Deze websites zijn terug te vinden op
www.covidsafe.be. Het is mogelijk jouw certificaat te
downloaden en af te drukken via die website. Of je kan
het certificaat ook laten opsturen naar jouw thuisadres,
maar houd hierbij rekening met een verzendtermijn van
een week.
Voor deze toepassing koppel je jouw identiteit aan de
website. Dit is mogelijk met een identiteitskaart en een
eID-kaartlezer, de Itsme-app (hiervoor heb je echter een
smartphone nodig) of een beveiligingscode die je ontvangt per mail of sms.
3. Telefonisch
Indien je minder vertrouwd bent met de smartphone of
computer kan je telefonisch via jouw rijksregisternummer een papieren document aanvragen. Dit kan via een
helpdesk welke 24/24 bereikbaar is. Voor Brusselaars
kan dit op het nummer 02 214 19 19, Vlamingen bellen
naar 078 78 78 50. Het document wordt nadien per post
naar het thuisadres verstuurd, houd hierbij echter rekening met een verzendtermijn van een week.

 Hulp nodig
Ingeval het verkrijgen van het Covid Safe Ticket moeilijk
verloopt vraag dan om hulp bij familie, vrienden, buren
of lokale overheden (jouw gemeente of stad). Uiteraard
kan je bij vragen of problemen ook steeds terecht bij
Vief op het mailadres: info@vief.be.
Veel succes!

Charlotte De Spiegeleer
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KNAL!: het stadsfestival
vol verwondering over het
ontstaan van de kosmos
Nog tot 30 januari 2022 kan je in Leuven terecht voor KNAL! Stadsfestival van de Big Bang. De universiteitsstad is momenteel het decor van verschillende voorstellingen, concerten, wandelingen,… Daarnaast
zijn er ook toptentoonstellingen te bezoeken in M Leuven, de Universiteitsbibliotheek en PARCUM. Sommige activiteiten lopen over een langere periode, anderen vinden slechts eenmalig plaats. Het festival is een
initiatief van KU[N]ST Leuven, het samenwerkingsverband van stad Leuven en KU Leuven, en telt meer
dan 120 partners.

 Georges Lemaître en de
bigbangtheorie
De rode draad in het programma is
de verwondering van de mens over
de kosmos en het ontstaan ervan.
De keuze voor dit thema is ingegeven door een blinde vlek is ons collectieve geheugen: bijna niemand
weet namelijk dat de bigbangtheorie
in de vorige eeuw in Leuven is geschreven, door professor Georges
Lemaître. Georges Lemaître was de
grondlegger van de moderne kosmologie. Sinds 1925 was hij verbonden aan de KU Leuven, maar hij verbleef in de jaren ’20 ook vaak in het
buitenland. Tijdens zijn verblijf in de
20
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Verenigde Staten had hij contact met
onder meer Edwin Hubble en Albert
Einstein. Geïnspireerd door de nieuwe inzichten en theorieën schrijft
hij het artikel over de oerknal dat in
1931 gepubliceerd is in Nature.

locaties op te bouwen en door de
inbreng van jonge makers en kunstenaars. Iedereen, zowel jong als
oud, kan hier kunst en wetenschap
beleven. Het volledige programma
kan je bekijken op www.knalfestival.
be.

 Stadsfestival
Met KNAL! willen de organisatoren
een culturele big bang ontketenen.
Het stadsfestival laat zien, horen en
voelen hoe de big bang tot op de dag
van vandaag kunst en wetenschap
inspireert en hoe beide met elkaar
verbonden zijn. Vernieuwing en innovatie staan hierin ook centraal,
onder meer door bijzondere event-

©UC Louvain, Archief Georges Lemaître

Vief bedankt
alle o
 uderen die
zich tijdens deze
moeilijke tijden
hebben ingezet
voor anderen
De coronacrisis is voor vele een uitdagende periode geweest, niet in het minst voor
ouderen. Toch hebben veel ouderen zich
tijdens deze periode ingezet voor anderen
(of zijn ze zich blijven inzetten). Naar aanleiding van de Dag van de Ouderen wou
Vief deze vrijwilligers graag bedanken.
Helaas was het niet mogelijk om iedereen
een echt bloemetje te bezorgen, daarom
hebben we een symbolische actie georganiseerd. Per provincie is één oudere in de
bloemetjes gezet, zij staat symbool voor
iedere vrijwilliger in haar provincie.

Courant
in een nieuw jasje
De digitalisatie zet zich aan een sneltreinvaart door en
Vief springt mee op die trein. Voor de jaargang 2022 zal
het concept van de Courant herdacht worden. Wat dat voor
de inhoud betekent, zal je volgend jaar zelf mogen ontdekken. Wat vast staat is dat we het tijdschrift digitaal zullen
aanbieden. We hopen daarmee onze ecologische voetafdruk ook wat te verlagen. Maar geen paniek, zij die dit
wensen, zullen nog steeds een gedrukt exemplaar kunnen krijgen en dit zelfs gratis. Alle informatie om jouw
abonnement te vernieuwen vind je in het eerste
nummer van de nieuwe jaargang. De trouwe
abonnees krijgen dit nummer sowieso
toegestuurd in maart 2022.

Vief leent zijn
leercoaches uit
Jaarlijks stelt Vief een divers aanbod aan activiteiten samen voor zijn verenigingen. Die activiteiten
stellen we ook graag ter beschikking van andere
ouderenorganisaties,
dienstencentra, zorgin20
stellingen, etc. Interes22
se in een cursus rond
smar tphonegebr uik,
een digitale wandeling
of een muziekquiz?
Neem dan zeker eens
een kijkje op de website of neem contact
ACTIVITEITENBOEKJE
op via info@vief.be.

Nationale verwendag
voor bestuursvrijwilligers

VOOR VIEF-AFDELINGEN
& KNOOPPUNTEN

212.055 ACTIVITEITENBOEKJE

2022.indd 1
20/08/2021 08:31

Door de coronapandemie is de verwendag niet doorgegaan dit jaar, dus gaan we jullie in 2022 dubbel zo
hard verwennen! Jullie mogen alvast donderdag 5
mei 2022 in jullie agenda noteren, dan zakken we af
naar De Montil in Affligem. Meer informatie volgt binnenkort. Stuur een mailtje naar info@vief.be als je als
eerste op de hoogte gebracht wil worden!
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Maak kennis met onze
nieuwe medewerkers
Charlotte, Céline en Lise
1. Mijn naam is Charlotte
en ik ben eind oktober gestart
als 
nieuwe leercoach voor de regio’s Brabant,
Antwerpen en Limburg. Gezien mijn opleiding Gezondheids
bevordering liggen thema’s als slaap, beweging en mentale
gezondheid me nauw aan het hart. Ik vind het dan ook een hele eer
dat ik onder andere rond deze thema`s mag werken via het geven van
vormingen, webinars enz. Om mijn eigen mentale gezondheid optimaal te
houden, speel ik na een drukke dag regelmatig piano of trek ik er op uit met
mijn hond Pippa. Bij vragen of problemen kan je me steeds bereiken via het
e-mailadres: charlotte.despiegeleer@vief.be. Daarnaast hoop ik jullie talrijk te
ontmoeten tijdens een workshop, voordracht of cursus.
2. Ik ben Lise en ik ben als 23-jarige de jongste van het team. Ik ben pas afgestudeerd als master gender en diversiteit en heb ook een diploma sociologie op zak. Ik
ben zelf heel actief geweest in het verenigingsleven. Zo ben ik jarenlang leiding geweest bij de KLJ en heb ik in een studentenverening gezeten. Vanuit deze ervaring
ben ik bij Vief aan het werk als stafmedewerker verenigingsbeleid. Meer bepaald
volg ik de sociaal-culturele sector op en vertaal dit naar onze organisatie. Ik hoop
jullie snel te kunnen ontmoeten op een van onze activiteiten, maar jullie mogen me
ook altijd een mailtje sturen op lise.reniers@vief.be.
3. Ik ben Céline en ik ben sinds kort aan het werk bij Vief als medewerker
communicatie en administratie. Ik ben, zoals velen, na mijn studies in Leuven blijven
plakken. Ik ben er in 2014 afgestudeerd als literatuurhistorica met vroegmoderne
Nederlandse literatuur als specialiteit. Ik heb dus al enkele werkervaringen achter
de rug en ik ben in 2020 zelf met enkele vrienden een vzw gestart. Veel van mijn
vrije tijd gaat dus naar mijn vrijwilligerswerk. Verder ga ik graag cultuur opsnuiven
en eens lekker uit eten of met vrienden op café of naar het voetbal. Als je een
administratief probleem hebt of een leuke suggestie voor een artikel kan
je mij steeds bereiken via celine.vanderlinden@vief.be.
1
2
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Breng de letters
uit de genummerde
vakjes over naar de
Zweedse puzzel gelijkgenummerde
vakjes
deoplossingsbalk.
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde
vakjes van
van de
Zweedse puzzel oplossingsbalk.

Zweedse puzzel

Zweedse puzzel

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk.
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplo
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Nieuws
uit de

knooppunten
De voorbije maanden werden de coronamaatregelen versoepeld en waren fysieke activiteiten en bijeenkomsten meer mogelijk. Daar
hebben de Vief-verenigingen duidelijk van genoten. Leer hier meer over de vele activiteiten
die georganiseerd zijn.

 Vief Brugge gaat op ontdekking
in hun eigen stad
Eind juni verzamelden 21 leden van Vief Brugge voor
een ontdekkingstocht doorheen Brugge zelf met als
thema ‘Van de Bonifaciusbrug tot Groenerei, van

monniken, kleermakers en katten’. Het was een leer
zame en vooral aangename gidsbeurt naar wat is en
wat was. De gids slaagde erin om steeds de aandacht
te behouden en zeer interessante aspecten te vertellen
over deze historische stad met af en toe een grapje of
een leuke anekdote. Zeker voor herhaling vatbaar!

 Vief Oostende Blauwe Diamanten
gaat voor vernieuwing!
Vief Oostende Blauwe Diamanten is een zoektocht gestart naar nieuwe medewerkers. Voorzitter Ivan Vereecke en ondervoorzitter Reginald Mollet nemen afscheid
van het bestuur en geven de fakkel door aan een nieuwe
bestuursploeg. Waarnemend voorzitter Ingrid Busselen
wordt tijdens deze uitdaging tijdelijk bijgestaan door
Dannick Minne, de peter van de vereniging, en Nadine
Fiems, coördinator Vief West-Vlaanderen vzw. We danken Ivan en Reginald voor hun jarenlange inzet.

 Een zilver jubileum voor Vief
Blankenberge Petanque
Op woensdag 1 september 2021 was er niet enkel de
start van een nieuw schooljaar maar ook een zilver jubileum voor Vief Blankenberge Petanque. Reeds 25 jaar
entertaint deze Vief-vereniging hun leden. De vereniging
groeide en heeft ondertussen een mooi parcours afgelegd. Een welgemeende proficiat aan het bestuur bestaande uit Laurette Duhayon, Ronald Plovie, Monique
Vandenbussche en Roland Comyn.

 Jubileum voor Vief Groot-Oostkamp
Vief Groot-Oostkamp kleurde volledig zilver voor hun
jubileum. Christiane De Grande, Liliane Deschacht,
Marck Geneyn, Robert Roose en Jacqueline Uyttenhove
ontvingen een medaille voor hun inzet en verdiensten.
Ook Aurel Debel en Kathleen Cremmery werden in de
bloemetjes geplaatst voor hun toewijding als bestuurslid.
Het werd een mooi en geslaagd feest.
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Jubileum voor Vief Groot-Oostkamp

 Geslaagde bedrijfsbezoeken
voor Vief Ieper

 Een geweldige verwendag
voor Vief West-Vlaanderen vzw

In september bezocht Vief Ieper met succes de bedrijven
“Handzame Foie Gras” en “Tabak-sigarenfabriek Neos”
te Handzame (Kortemark). Over de middag genoten de
deelnemers tevens van een heerlijke lunch. Het werd een
zonnige, geslaagde dag en een deugddoend s amenzijn
voor iedereen.

Eind september was er, na lang wachten, de verwendag
voor de Vief-vrijwilligers/medewerkers van West-Vlaanderen. Wat werd het een bijzondere verwendag. Ingevolge COVID-19 kon dit lang niet doorgaan maar eindelijk
kon men dubbel & dik genieten van drank, spijs en gezelligheid. Het werd een geweldige dag voor iedereen.

 Vief Anzegem komt samen voor een
eerste geslaagde activiteit
Eind september organiseerde Vief Anzegem hun eerste activiteit na COVID-19.
Na een hartelijke verwelkoming door voorzitter Renaat
Van Simaey genoten de
deelnemers van een kopje
koffie en een smakelijk stukje taart. Als entertainment
zongen Frieda Tomme en Jean-Pierre Opbrouck Vlaamse schlagers, internationale hits en meezingers. Tussendoor bracht cabaretier Jean-Pierre het publiek aan het
lachen met enkele moppen en sketches. Het werd een
bonte namiddag met zang en humor.
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 Vief Wommelgem start met ontbijtbrunch
Na iets meer dan
anderhalf jaar gedwongen inactiviteit, kon Vief Wommelgem eindelijk
op donderdag 7
oktober terug van
start gaan.

 Vief Edegem nodigt uit
September is doorgaans het begin van een nieuw
schooljaar. Dit geldt ook voor Vief Edegem. Begin september is deze vereniging ook terug opgestart. Aan de
opkomst zal het niet gelegen hebben. 96 leden schoven
de benen onder tafel voor een lekker dinertje.

240 enthousiaste
leden schreven in
voor een heerlijke ontbijtbrunch in het gloednieuwe gemeentelijke cultuur en ontmoetingscentrum Brieleke.
Na de maaltijd was het tijd voor een dansje en konden de
aanwezigen gezellig bijpraten tussen pot en pint.

 Iedereen op de BBQ bij Vief Lier
De leden van Vief Lier keken uit naar de eerste bijeenkomst die terug werd ingericht. Op 23 september stond
er een lekkere BBQ op het programma. Een mooie opkomst zorgde ervoor dat iedereen de kans kreeg om bij
te praten.

 Opening Brieleke met de 3
Wommelgemse Vief-verenigingen
Eind september vond de opening plaats van het nieuwe
gemeentelijk ontmoetingscentrum Brieleke in Wommelgem. Wommelgemse verenigingen mochten er hun werking voorstellen met een standje.
Uiteraard konden de 3 Wommelgemse Vief-verenigingen hierop niet ontbreken. Dikke pluim voor de bestuursvrijwilligers!
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 Winnaar fotozoektocht ‘Wandelend
op zoek naar 50 foto’s‘ bekend

 Vief Herent op stap in Herenthout
De Dinsdagstappers hebben het Schipkespad te Herenthout overwonnen.
Na een tocht van 11 km door de prachtige bossen aldaar
moesten we toch even in een plaatselijke herberg in de
omgeving tot rust te komen.

 Vief Stapt op pad tussen de Gallo- Romeinse Tumuli.
De afdeling ‘Vief Stapt’ maakte een mooie wandeling
tussen de Gallo-Romeinse Tumuli.
Het resultaat? Een frisse deugddoende wandeling weliswaar met modderbotten doorheen de regio Gingelom!

Van 1 april t.e.m. 30 september 2021 ging de eerste fotozoektocht van Vief Antwerpen vzw door. Omdat we in
het begin van dit jaar nog geen Vief-activiteiten konden
inrichten, hadden we besloten om aan zowel Vief-leden
als niet-leden, iets aan te bieden wat men individueel
kon doen.
Een zoektocht dus. En omdat er in Antwerpen heel wat
verborgen pareltjes te ontdekken zijn, is het dan ook een
fotozoektocht geworden.
50 foto’s moesten in de juiste volgorde gevonden worden. Voor de ene was dit wat moeilijker, voor de andere
ging dit vlot.
Voor mevrouw Lydia Seghers uit Hemiksem was het
blijkbaar een gemakkelijke zoektocht. Zij had, net als
nog een heleboel anderen, geen enkele fout. Maar er
kan maar 1 winnaar zijn.
Het antwoord op de schiftingsvraag was beslissend. Van
de bijna 500 boekjes die verdeeld waren, zijn er 105 antwoordformulieren toegekomen op het secretariaat. Dit
was tevens het antwoord op onze schiftingsvraag. Mevrouw Seghers heeft hierop 106 geantwoord en was er
dus het dichtste bij. Van harte gefeliciteerd!

 Bezoek achter de schermen van de para’s
in Schaffen
2 dagen op rij bracht Vief
Limburg een bezoek achter
de schermen van de para’s
te Schaffen. Stap voor stap
kreeg men meer zicht op de
voorbereiding van de eerste
sprong tot het herstellen van
valschermen en het gebruik
van de heliumballon. Tot
slot, om nog meer ondergedompeld te worden in de
sfeer van heel het gebeuren,
werd er samen geluncht in
de eetzaal van de para ‘s.
Een boeiend en interessant
bezoek!
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 Bezoek aan het Kamp Beverlo
De gids, historisch gekleed als haar oudmoeder Octavie,
een echte marketenster van in het Kamp van Beverlo,
onthulde wat haar beroep nu eigenlijk was. Al wandelend
treden we in haar voetsporen en verkenden het Kamp
met Kampse proevertjes! Een echte aanrader.

 Inspiratiedag voor Limburgse
bestuursvrijwilligers
Alleen lachende gezichten
te bespeuren tijdens de
jaarlijkse inspiratiedag! Het
recept? Top muzikanten
en een lekkere lunch voor
de bestuursleden als dank
voor hun inzet. Daarnaast
werd het landelijk programma uit te doeken gedaan.
Een heerlijk topdagje.

 Vief Hasseltse vergeet-me-nietjes:
het 1ste bloemstuk is opnieuw een feit
Gezellig in groep maakten de viefers er opnieuw een
prachtig bloemstuk van.

 Vief Limburg gaat golfen
Vief Limburg organiseerde in juni een golfinitiatie. Een
ideale activiteit voor iedereen die altijd al eens wou kennismaken met de golfsport, maar nooit de stap durfden
te zetten. De deelnemers zijn trots op hun aangeleerde
basistechnieken. Het was een leuke sportieve namiddag
vol pret en plezier!

Iedereen is dolgelukkig om opnieuw creatief aan de slag
te kunnen gaan.

 Lekkerbekkenfietstocht
van Vief Dilsen - Stokkem
 Knelpuntenwandeling door Bilzen
met Vief Limburg
Het doel van een knelpuntenwandeling is om de
fysieke en openbare toegankelijkheid van de stad en/
of gemeente kritisch in beeld te brengen. De eerste
knelpuntenwandeling ging van start in de stad Bilzen.
De 
toegankelijkheid van de stad werd onder de loep
genomen. Onderweg werden er enkele moeilijkheden
voor personen in een rolstoel vastgesteld. Er is een
beschutting voorzien aan de bushalte maar omwille

van deze drempel moeilijk tot niet toegankelijk. Ook
de brievenbussen staan te hoog en zijn bijgevolg niet
toegankelijk. Verder is de score prima.
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Een daguitstap met de fiets waar lekker eten centraal
staat. Fietsen door het Maasland en Kempen, genaamd
“de Lekkerbekkentocht “ voorzien van een eigen knapzak.
Tijdens de middagpauze genoot iedereen in het “Hagerhof” van een kop heerlijke goulashsoep waarna de tocht
verder ging door de velden naar “Het Engelenveld” voor
een dessertje. Om af te sluiten in “Het Hepperhuys “met
een subliem avondmaal.
Een fijne en lekkere uitstap, zeker voor herhaling vatbaar!

Lekkerbekkenfietstocht
van Vief Dilsen - Stokkem

 Vief Oudenaarde komt samen
voor pannenkoeken en Bingo

Vief Oudenaarde komt samen
voor pannenkoeken en Bingo

Op stap naar de plantentuin

Op 7 september kwamen de leden van Vief Oudenaarde
nog eens samen voor een deugddoende activiteit. In de
Bezaer te Wortegem-Petegem werd men verwend met
een lekkere pannenkoek. Daarnaast konden deelnemers kiezen om mee te doen aan de bingo-activiteit of
om gewoon gezellig bij te praten.

 Op stap naar de Plantentuin
Op een hete woensdagnamiddag, 8 september, trok Vief
UZ en Mensen met onze wensen naar de Plantentuin te
Meise. Daar kregen de deelnemers een rondleiding over
planten van uit de hele wereld. De gids gaf een heel
duidelijke uitleg. Nadien was er een vrij moment waar de
andere delen van de grote plantentuin konden ontdekt
worden.

 Bestuursleden van Vief Oost-Vlaanderen
verzamelen voor inspiratiedag en algemene vergadering
Door de pandemie was het lang niet mogelijk provinciale activiteiten te organiseren. Op 14 september 2021
was het eindelijk zo ver, de bestuursleden van Vief
Oost-Vlaanderen kwamen samen in Ladeuze te Maarkedal voor een zeer geslaagde bijeenkomst.

Bestuursleden van
Vief Oost-Vlaanderen verzamelen
voor inspiratiedag en algemene vergadering
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 Vief Wetteren houdt de sfeer er in.

 Herfstdiner van Vief Diest

Op maandag 4 oktober werd er voor het eerst in lange
tijd nog eens gedanst in Wetteren. Noël Fack zorgde
voor de sfeer en het bestuur voor een goede omkadering. De leden kregen op het einde van deze deugddoende activiteit een heel praktische boodschappentas
vol met lekkers.

Vief Diest organiseerde hun jaarlijks herfstdiner. Het was
een aangename namiddag waarbij ze nog eens samen
konden zijn en genieten van een heerlijke maaltijd. Alle
aanwezigen kregen ook nog een cadeautje mee, een
mok met het logo op gedrukt.

 Vief Berlare gaat op stap in eigen streek
Op 12 oktober organiseerde Vief Berlare een deugddoende herfstwandeling rond de Donk. Er werd eerst
verzameld in restaurant Regina voor een pannenkoek.
Na de wandeling kwamen de deelnemers terug voor een
deugddoende boterham met hesp. Een geslaagde activiteit
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Activiteitenkalender
Bij de opmaak van de Courant waren activiteiten en bijeenkomsten nog steeds toegelaten. We hopen dat
dit zo zal blijven en kijken uit naar een goedgevulde agenda voor 2022. Maar corona woedt nog steeds en
de toekomst blijft onzeker. Raadpleeg daarom de Vief-website (www.vief.be/activiteiten) of contacteer jouw
lokale afdeling voor een actueel overzicht.

Antwerpen
Cursus Slow
& Gentle Yoga

Operette
‘De Tsarewitsch’

Toneel ‘Zwijg kleine’

Lier

Heist-op-den-Berg

Antwerpen

Woe 12/19/26 jan – 2/16 febr ‘22

Zaterdag 5 februari 2022

Zondag 20 maart 2022

De Slow & Gentle Yoga is een
geweldige manier om wekelijks een
uurtje yoga in te plannen.
De lessen zijn geschikt voor
iedereen, ook als je blessures of
beperkingen hebt.
Speciale nadruk wordt gelegd op
het verbeteren van balans, kracht
en bewegingsbereik voor dagelijkse
activiteiten. Het is een perfecte les
voor vermoeide of pijnlijke spieren,
ideaal voor beginners, senioren of
mensen die balans willen brengen
in de drukte van elke dag.

Naar jaarlijkse gewoonte woont Vief
een operette bij van het Vlaams
Muziektheater. In 2022 wordt de
operette ‘De Tsarewitsch’ van Franz
Lehár gebracht: een operette met
werkelijk alles erop en eraan, meeslepende muziek, een wervelend
ballet en meezingaria’s in een setting aan het hof van de Russische
tsaren ergens eind 19de eeuw.
Parterre-plaatsen zijn voorbehouden voor Vief-leden. Busvervoer
wordt ingelegd.

Het stuk speelt zich af in 1974, in
een klein dorp in Vlaanderen. Het
is tijd voor cadeaus want Eddieke
doet zijn plechtige communie. De
hele familie schuift samen met de
communicant aan de feesttafel. Er
wordt veel gegeten en vooral veel
gedronken maar de gemoederen
laaien ook hoog op. Er wordt
gelachen, geweend, gekibbeld en
bijgelegd. Maar al bij al was het
toch ‘een héél schoon feest’. Dus
volkstheater met een prachtige kijk
op de jaren zeventig en één brok
pure nostalgie.

Tijdstip: 10.45 uur – 11.45 uur
Bijeenkomst: Pure Essence Yoga
Studio, Kesselsesteenweg 6, 2500
Lier
Prijs: € 70 voor 5 lessen
Inschrijven: 03 206 36 54
info.antwerpen@vief.be

Tijdstip: 15 uur
Locatie: Cultuurcentrum
Zwaneberg, Bergstraat
te 2220 Heist-op-den-berg
Prijs: € 27 - € 40 (met busvervoer)
Inschrijven: 03 206 36 54
info.antwerpen@vief.be

Tijdstip: 15 uur
Locatie: Fakkeltheater
Rode Zaal, Hoogstraat 12
te Antwerpen
Prijs:
- € 22 (leden Vief)
- € 26 (niet leden)
Inschrijven: 03 206 36 54 –
info.antwerpen@vief.be
ACTIVITEITENKALENDER I VIEF
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Brabant
Plezante wandeling
en brouwerijbezoek
Het Anker

Voordracht –
Voor ik het vergeet:
over wilsverklaring
en zorgvolmachten

Digitale wandeling
in Antwerpen

Mechelen

Vilvoorde

Antwerpen

Donderdag 31 maart 2022

10 maart 2022

28 april 2022

Ferre en Rudi nemen ons mee door
de Dijlestad en brengen Mechelen
tot leven met foto’s, een gedicht,
een lied, een sketch en dat alles in
onvervalst Mechels! De wandeling
eindigt aan brouwerij Het Anker
voor een lekkere dagschotel. Na de
middag volgt nog een geleid bezoek
aan brouwerij Het Anker. Het Anker
is één van de oudste brouwerijen
van het land dat de authenticiteit
van lang vervlogen tijden doet
heropleven.

Als persoon en als patiënt kan je
vooraf veel zaken regelen voor
het geval je om de één of andere
reden wilsonbekwaam wordt. Er
zijn heel wat mogelijkheden, maar
er bestaan ook veel misverstanden.
In deze voordracht wordt dit verder
toegelicht, mede aan de hand van
praktijkvoorbeelden om het duidelijker te maken.

Vief Vilvoorde organiseert een
digitale wandeling in Antwerpen.
Een gids loodst je door de stad en
ondertussen leer je omgaan met
een smartphone of tablet. Plezier
en beweging worden dus gecombineerd met digitale kennis.

Tijdstip: 9.50 uur
Bijeenkomst: vóór het stadhuis,
Grote Markt te Mechelen
Prijs:
- € 11 pp wandeling
€ 13 pp dagschotel
€ 11 pp brouwerij
Inschrijven: 03 206 36 54
info.antwerpen@vief.be

Tijdstip: 14u – 16u
Locatie: Liberale Mutualiteit,
Lange Molensstraat 54
1800 Vilvoorde
Inschrijven:
Inschrijven kan per mail naar
liliane.vannieuwenborgh@telenet.be

Tijdstip: 14u – 16u
Locatie: Nog te bevestigen
Inschrijven:
Inschrijven kan per mail naar
liliane.vannieuwenborgh@telenet.be
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West-Vlaanderen
Workshop
Digitaal communiceren

Mis de digitale trein
niet: cursus Smart
phone voor beginners
(Android)

Mis de digitale trein
niet: cursus
Smartphone –
ontspanning

Nieuwpoort

Verschillende locaties
in de provincie

Aartrijke of Zedelgem

Donderdag 14 april 2022

Verschillende data

25 jan, 1 febr en 8 febr 2022

Digitale communicatie is stilaan
onmisbaar geworden in onze
samenleving. Maar welke tools heb
je hiervoor nodig en hoe ga je hier
het best mee aan de slag? Dit wordt
toegelicht tijdens deze workshop, de
deelnemers krijgen meer informatie
en tips over eenvoudige digitale
communicatiemogelijkheden.

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

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

Tijdstip: 14 uur tot 17 uur
Locatie: Centrum Ysara,
Dienstweg Havengeul 14,
8620 Nieuwpoort
Inschrijven: Contacteer de lokale
vereniging (info terug te vinden
via www.viefwest.be) of
het provinciale Vief secretariaat
via tel. 056/ 25 72 61 of
info.west@vief.be

Tijdstip: 3 sessies van 3 uur,
startuur afhankelijk van de locatie
Locatie: verschillende locaties in
West-Vlaanderen
Informatie of inschrijven:
Contacteer de lokale vereniging
(info terug te vinden via
www.viefwest.be) of
het provinciale Vief secretariaat
via tel. 056/25 72 61 of
info.west@vief.be.

Tijdstip: 3 sessies van 3 uur,
startuur afhankelijk van de locatie
Locatie: Aartrijke of Zedelgem
Informatie of inschrijven:
Contacteer de lokale vereniging
(info terug te vinden via
www.viefwest.be) of
het provinciale Vief secretariaat
via tel. 056/25 72 61 of
info.west@vief.be.
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Mis de digitale trein
niet: cursus Tablet –
ontspanning

Mis de digitale trein
niet: Workshop
Facebook

Voordracht –
Kritisch omgaan
met het internet

Wenduine

Brugge

Verschillende locaties
in de provincie

10, 17 en 24 maart 2022

11 februari 2022

Verschillende data

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

We kunnen de computer niet meer
wegdenken uit ons dagelijkse
leven. Sociale netwerksites (Twitter, Facebook, Skype, Instagram),
tablet, apps, smartphone, digitale
fotografie… Kan u nog volgen? Om
iedereen de kans te geven dit medium beter te leren kennen, organiseren we ook in 2022 laagdrempelige
cursussen. In deze workshop staat
Facebook centraal.
Het aantal deelnemers is beperkt,
dus wees er snel bij.

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

Tijdstip: 14u tot 17u
Locatie: Seniorcity Wenduine,
Brugsesteenweg 80 A001,
8420 Wenduine
Informatie of inschrijven:
Vief Wenduine Seniorcity
050 64 13 92
info.wenduine.seniorcity@vief.be
of Vief West-Vlaanderen vzw
056 25 72 61 | info.west@vief.be

Tijdstip: 14u tot 17u
Locatie: LM Plus, Revillpark 1,
8000 Brugge
Informatie of inschrijven:
Vief West-Vlaanderen vzw
056 25 72 61 | info.west@vief.be

Tijdstip: Het startuur is afhankelijk
van de locatie.
Locatie:
De voordracht gaat door in
De Panne, Oudenburg, Brugge,
Bredene en Nieuwpoort.
Informatie of inschrijven:
Contacteer de lokale vereniging
(info terug te vinden via
www.viefwest.be) of
het provinciale Vief secretariaat
via tel. 056/25 72 61 of
info.west@vief.be.
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Mediacafé

Vakantie –
Belgische kust:
relaxen dicht bij huis

Langemark-Poelkapelle

Blankenberge

22 februari 2022

3 t.e.m. 10 oktober 2022

We kunnen de computer niet meer
wegdenken uit ons dagelijkse
leven. Sociale netwerksites (Twitter, Facebook, Skype, Instagram),
tablet, apps, smartphone, digitale
fotografie… Kan u nog volgen?
Tijdens dit mediacafé kan je op een
eerder informele manier antwoord
krijgen op jouw multimediavragen,
van de Vief-leercoach of de andere
cafégangers. Neem dus jouw laptop
of smartphone mee en vraag maar
raak!

U verblijft in het mooie, eigentijdse
vakantiecentrum Liberty te Blankenberge, op basis van volpension.
Alle kamers zijn voorzien van een
badkamer, haardroger, TV, telefoon,
mini frigo en kluis. Ontbijt, lunch en
diner zijn gevarieerd. De Liberty is
rolstoeltoegankelijk en er is – indien
gewenst – een badkamer op maat
beschikbaar voor personen met een
handicap.
Het vakantiecentrum is gelegen op
wandelafstand van de winkelstraten
in het centrum van de stad, ook het
treinstation en de tram- en bushalte
zijn heel dichtbij.

Tijdstip: 14u tot 16u
Locatie: ’t Klasje, Nieuwplaats 14,
8920 Langemark-Poelkapelle
Informatie of inschrijven:
Vief Langemark-Poelkapelle
051 62 67 32
info.langemark.poelkapelle@vief.be
of Vief West-Vlaanderen vzw
056 25 72 61 | info.west@vief.be

Locatie: Hotel Liberty,
Langestraat 55, 8370 Blankenberge
Prijs:
- € 390 per persoon
- € 40 korting voor leden
Liberale Mutualiteit
- € 60 toeslag single
Inschrijven: Vief Travel
Tel. 056 25 72 61
info.west@vief.be | www.viefwest.be
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Meer weten over Vief?
Vief is de liberale vereniging van en voor 50-plussers en
gepensioneerden. Via een netwerk van aangesloten verenigingen nemen leden deel aan allerhande vrijetijds- en
vormingsactiviteiten. Leden van Vief vinden het fijn om
elkaar te ontmoeten, om samen van een snuifje cultuur te
genieten en om nieuwe leerervaringen op te doen.
Bestuursleden en vrijwilligers benutten bovendien de kans
om hun jarenlange ervaring, kennis en vaardigheden in te
zetten binnen of namens de vereniging.
Meer info: www.vief.be

Lid worden?
Wil je een activiteit bijwonen of lid worden van één van
onze verenigingen? Neem dan contact op met het Vief-secretariaat in jouw provincie.
Landelijk secretariaat Vief vzw
Livornostraat 25 – 1050 Brussel
tel.:02/538.59.05 – info@vief.be
www.vief.be
Vief Provincie Antwerpen vzw
Lange Nieuwstraat 109 - 2000 Antwerpen
tel.: 03/206 36 54 - info.antwerpen@vief.be
www.viefantwerpen.be
Vief Brabant vzw
Koninginneplein 51/52 - 1030 Brussel
tel.: 02/209.49.30 - info.brabant@vief.be
www.viefbrabant.be
Vief Limburg vzw
Geraetstraat 20 - 3500 Hasselt
tel.: 011/70.53.37 - info.limburg@vief.be
www.vieflimburg.be
Vief Oost-Vlaanderen vzw
Brabantdam 101 - 9000 Gent
tel.: 09/269.70.37 - vief.ov@lm.be
www.viefoost.be
Vief West-Vlaanderen vzw
Groeningelaan 40 - 8500 Kortrijk
tel.: 056/25.72.61 - info.west@vief.be
www.viefwest.be

