
Vrijdag 16 november
Wat als we straks 100 worden ? 

Dirk Schyvinck (1958) kennen we van 
zijn marketingwerkzaamheden bij onder 
meer Dexia/Belfius en bij The Ppress. 
Maar hij is socioloog van opleiding. De 
voorbije tijd vond hij tijd om na te denken 
en om te schrijven. In “Wat als we straks 
100 worden” toont hij zich een 
pleitbezorger van dringende sociale 
innovatie naast de vernieuwingen op 
technologisch vlak.  Als fan van innova-
tieve projecten wou hij eigenlijk nooit oud 
worden, maar eeuwig jong blijven. Na 
een jaar vol gesprekken met 
ondernemers, jonge wolven en uiteraard 

met zijn netwerk van generatiegenoten, groeide het besef dat onze 
leeftijd er straks – in een leven van honderd jaar – helemaal anders zal 
uitzien. 

Wat als we straks 100 worden? Soms klinkt het als een 
vloek. Terwijl we er net een zegen van moeten maken. 
Schyvinck beschrijft in zijn boek een andere visie op jong 
en oud. Hij pleit voor een jonge kijk op vergrijzing en een 
vernieuwende blik op de toekomst van het langere leven.  

U kan zich hiervoor inschrijven tegen uiterlijk 13 
november via bijgevoegde drukknop.  
Prijs :  55 € ( aperitief – voorgerecht – hoofdgerecht – dessert – 
koffie en wijnen inbegrepen ) 

Vrij 21/12/2018: Ivan Wulffaert: Eeklonaar Ivan resideert al jaren in 
Rwanda, waar hij al vijf jaar lang General Manager (zeg maar grote baas) is 
van het internationaal bekende biermerk “Skol”, en verantwoordelijk voor 
4 brouwerijen in Afrika.  Ivan vertelt ons zijn boeiend levensverhaal 

Vrij 15/02/2019: Joost Van Hyfte: Joost is een Vlaamse stand-upcomedian. 
Hij is kok van opleiding, studeerde aan de gerenommeerde Hotel-school Ter 
duinen in Koksijde.Via de Belgische Improvisatie Liga kreeg hij de smaak van 
het podium te pakken. Na een workshop bij Nigel Williams werd hij 
Comedian. Na 15 jaar restauranthouder is hij nu professioneel met comedy 
bezig.  Benieuwd naar zijn verhaal, mis dan deze avond niet! 
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Programma: 

Vanaf 19:30 u 
ontvangst met 

aperitief en hapjes 
- 

20:20 lunch 
- 

21:30   
voordracht Dirk 

Schyvinck

Adres 
Hostellerie Ter Heide 

Tragelstraat 2 
9971 Lembeke

Benieuwd naar onze volgende sprekers ?
 

https://goo.gl/forms/Ig9eMuiCltr837Qe2



