TOESPRAAK NIEUWJAARSDINER 03/02/2018
Beste wensen voor het nieuwe jaar 2018 aan alle belangstellenden en sympathisanten van Vief
Brugge Onbegrensd! Vief staat voor actief, open en levendig. Ook wens ik degenen, die een
nieuwjaarskaartje hebben gestuurd, hartelijk te danken en het beste te wensen in dit nieuwe jaar. Ik
heet u van harte welkom op de algemene vergadering en het nieuwjaarsdiner van Vief Brugge
Onbegrensd in het feestelijk kader van De Papil!
Ik heb goed nieuws voor u: dit jaar organiseert Vief Brugge Onbegrensd weer een tombola met
welgeteld honderd leuke, waardevolle en nuttige prijzen. Voor elk lotje betaalt u € 2. Elk lotje geeft
recht op een prijs. Per aankoop van 5 lotjes krijgt u een gratis lotje. De lotjes kunt u kopen bij de
bestuursleden die af en toe langskomen tussen de gerechten door. Na de maaltijd worden de
nummers afgeroepen en dan krijgt u uw prijs overhandigd. Draag er zorg voor geen bloemstukjes van
de tafel samen met uw prijzen op te bergen in de zakken van LM die wij ter beschikking stellen.
Even een terugblik op het voorbije jaar. Het was weer druk qua aantal georganiseerde activiteiten, die
een behoorlijke opkomst kenden. Zowel trouwe bezoekers als belangstellenden kwamen kijken en
luisteren en keuvelden daarna gezellig met vrienden en kennissen bij een kop koffie of thee met taart,
wafeltjes of cakes. We startten het jaar in februari met een gezondheidsthema, een voordracht over
vitamine B12 of Cobalimine, waarvan de dagelijkse inname een voordeel vormt voor de lichamelijke
en geestelijke gezondheid, door Raph Dochy, ingenieur in de scheikunde en de voeding. In maart
bezochten wij de tentoonstelling van de indringende en tijdloze portretten van Daniëlle Van Zadelhoff in
de oude apotheek en het Memlingmuseum. In diezelfde maand bracht Julien Van Meensel, professioneel
lesgever van een autorijschool ons bij welke de 3 grootste verkeerskillers zijn in het verkeer: snelheid, het
rijden onder invloed en het niet dragen van de veiligheidsgordel. In april onthulde Willem Brandt ons de
waarheid en betekenis van mythes en verzinsels, vroeger en nu; tijdens de pauze kregen de talrijk
opgekomen deelnemers een groot paasei en kleine paaseieren met het paasfeest in het verschiet. Onder
leiding van bibliothecaris Claude Anthierens bezochten wij in mei de Cultuurbibliotheek, de
erfgoedbibliotheek van het Sint-Lodewijkscollege in Sint-Michiels, waar wij enkele uitzonderlijke en unieke
boeken mochten bekijken. In het kader van het jaarthema “meer met minder” leerde Linde Meirlaen ons
in juni een aantal waardevolle tips om duurzaam te winkelen. In september vernamen wij van diëtiste en
voedingsdeskundige Mieke Bourgois dat alle vetten onmisbaar zijn in een evenwichtige en gevarieerde
voeding en dat we alle voedingsstoffen met mate moeten gebruiken. In oktober gaf psycholoog en
psychotherapeut Marc Van den Herrewegen de mantelzorgers onder ons goede raad om conflicten in de
zorgsituatie doeltreffend en vreedzaam op te lossen. Die bijeenkomst vond plaats in samenwerking met
Liever Thuis vzw. Diezelfde maand bezochten wij 2 tentoonstellingen in Brugge, namelijk in het Xpo
Center Bruges, waar wij de ingenieuze uitvindingen van Leonardo da Vinci bewonderden, en in het
Groeningemuseum de prachtige schilderwerken van Pieter Pourbus en zijn minder bekende tijdgenoten.
Gezellig cocoonen werd het in november bij het beluisteren van kerstverhalen en het bekijken van
winterbeelden tijdens de voordracht van gestalttherapeute Mieke Verheyen. Tijdens de pauze genoten
de deelnemers van 2 heerlijke boterkoeken met koffie of thee. Kortom, hoeft het nog gezegd dat wie
telkens van de partij kon zijn, in 2017 weer heel wat kennis heeft opgestoken? Maar wie de één of
andere activiteit door omstandigheden moest missen, zullen wij graag aan de nodige informatie
helpen:
alle
verslagen
zijn
immers
raadpleegbaar
via
onze
website
Viefonbegrensd.brugseverenigingen.be voor wie over internet beschikt of je kan die opvragen bij
Ignace of bij mij.
Net zoals vorig jaar bieden wij geen lidkaart meer te koop aan. Voor elke activiteit vragen wij een
bijdrage van 5 euro - taart, cakes of wafeltjes met koffie of thee tijdens de pauze inbegrepen - of 7
euro, wanneer wij 2 boterkoeken per persoon met koffie of thee tijdens de pauze aanbieden.
Aangenaam is het voor ons als u vooraf telefonisch inschrijft bij het bestuur, zodat wij precies weten
hoeveel lekkers wij mogen bestellen of klaarmaken. Als u een lotje van 1 euro koopt bij de
maandelijkse tombola wacht u een leuk geschenk of een gratis deelname aan de volgende activiteit.
Aan de inschrijftafel krijgt u alleszins een uitnodiging voor de volgende voordracht of uitstap. Ze
brengen u nieuwe en interessante kennis bij én u leert nieuwe, fijne mensen kennen tijdens de pauze.

Natuurlijk betekent het nieuwjaarsfeest met een heerlijke 4-gangenmenu en de traditionele tombola in
De Papil één van de hoogtepunten van het jaar. Vorig jaar mochten wij op 4 februari 17 gasten
verwelkomen, dit jaar bent u met 14. Organisatorisch is het voor ons heel erg belangrijk dat u tijdig
de bijdrage voor de feestmaaltijd stort.
In 2018 hebben wij opnieuw gezorgd voor een veelzijdige jaarkalender en boeiende onderwerpen, die
uw nieuwsgierigheid zullen wekken en bevredigen! Wij promoten ook de 3 provinciale activiteiten, die
zeker de moeite waard zijn: de romantische komedie "Verborgen verlangen" op 22 februari in de
Kinepolis in Brugge, de travestieshow "Les Folles de Gand" op 5 april in het Cultuurcentrum De Spil in
Roeselare en de Vief Happening "65 jaar TV" op 18 oktober in het Kursaal van Oostende. Het
programma van Vief Brugge Onbegrensd start op 15 februari met een voorstelling van het bloemenen plantenbedrijf de Nachtwaker door zijn zaakvoerder Geert Bonte. Op 3 maart bezoeken wij de
tijdelijke tentoonstelling in het Arentshuis over Gruuthuse in galant gezelfschap, over de leefcultuur in
het 18e eeuwse Brugge. Lieve de Faudeur, voorzitter van CIB-Liga vzw en ervaringsdeskundige,
brengt ons op 15 maart bij hoe reuma alle organen kan aantasten en dat er 200 soorten reumatische
aandoeningen bestaan. Op 19 april spijkeren wij onze kennis bij over de terminologie van de digitale
wereld, dankzij Vief-medewerkster Linde Meirlaen. Op 17 mei brengen wij een bezoek aan het
Canadees oorlogsmuseum in Adegem. Op 21 juni vertelt diëtiste en voedingsdeskundige Mieke
Bourgois ons dat bewegen een topmedicijn is. Psycholoog Michaël Portzky verdiept zich voor ons in de
problematiek van de burn-out op 20 september, een activiteit die wij kunnen organiseren dankzij de
steun van Liever Thuis vzw. Op 18 oktober vertelt Marleen Bossuyt ons honderduit over haar ervaring
met sekten. Journalist Nico Bijnens tot slot dompelt ons op 15 november onder in het oude China,
zodat wij die moderne economische grootmacht beter zouden begrijpen. Als afsluiter van die
ontspannende namiddag bieden wij 2 heerlijke boterkoeken per persoon met koffie of thee aan! Op
6 december tot slot stelt Vief Travel zijn meerdaagse reisprogramma's van 2019 voor.
In 2018 vragen de meeste voordrachtgevers een vergoeding, gaande van minimum 25 tot maximum
130 euro. In de pauze zorgen wij telkens voor een natje en een droogje: voor de koffie betalen wij
telkens 12,50 euro aan LM, ongeacht het aantal deelnemers; de taarten, cakes, wafeltjes of
boterkoeken kosten ons van 25 tot 40 euro, uitgaande van een 20-tal deelnemers. De provinciale
subsidies, die sterk gedaald zijn door besparingen, de stedelijke subsidies, de tombola's en uw
bijdrage per activiteit helpen die kosten dekken.
Dit jaar voeren wij het thema "Creatief met Vief" in het vaandel: we trachten u voor een zachte prijs
heel wat boeiende namiddagen aan te bieden. Kom zo talrijk mogelijk naar de komende activiteiten!
Wij zien u graag terug! En u leert heel wat bij!
Dankzij de waardevolle bijdrage van Georges, Geert, Chris, Noël, Jef, Lieve, Martine, François en
Ignace kan ik als voorzitter de organisatie van de activiteiten bolwerken. Martine Van Steenkiste staat
ons met goede raad bij, bij de opmaak van een nieuwe kalender, boordevol activiteiten, en zoekt
sponsors voor de tombola's. Martine kan jammer genoeg de algemene vergadering en het feestmaal
niet bijwonen. Ignace Pintelon, penningmeester, leidt onze financiën deskundig in goede banen en hij
werkt vlijtig onze nieuwe website bij. Dank ook aan onze Nestor, François Herman en zijn Lieve, voor
hun morele steun en aanwezigheid. Jef Vanwynsberghe, secretaris, bekommert zich om leesbare
verslagen over elke voordracht en uitstap. Ondervoorzitter Noël Rommelaere inventariseert wat ons te
doen staat tijdens de bestuursvergaderingen. Georges Ackaert laat zich evenmin onbetuigd, want hij
versterkt de inwendige mens met fruitgebak of boterkoeken tijdens elke voordracht. Wij doen ook
graag een beroep op keukenprinses Lieve Vanwynsberghe om de deelnemers aan de activiteiten te
verwennen met zelfgebakken cakejes of wafeltjes. Chris, die er vandaag helaas niet bij kan zijn, en
Geert Ackaert ten slotte zorgen voor een perfect gedekte tafel tijdens de pauze en ruimen weer af na
het smakelijke intermezzo.
Tot slot wil ik onze medewerkers voor hun engagement in 2017 bedanken, alsook u als deelnemers
aan de activiteiten van vorig jaar en de nieuwe deelnemers voor hun opkomst en belangstelling.
Ik wens u smakelijk eten en een heel aangename namiddag in uw vriendenkring!

