TOESPRAAK NIEUWJAARSDINER 04/02/2017
Beste wensen voor het nieuwe jaar aan alle belangstellenden en sympathisanten van Vief Brugge
Onbegrensd, de nieuwe naam voor LVSW Brugge sinds 1 januari 2017! 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 tal
van 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 leden 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
antioxidanten en vrije radicalen, die vele gezondheidsproblemen helpen voorkomen, door Raph
Dochy, ingenieur in de scheikunde en de voeding. In maart leerde Katrien Janssen, eutoniepedagoog,
ons een harmonieuze spierspanning in elke situatie aan te nemen. Lotte Dierkens, educatief
medewerker van Vief Vlaanderen, bracht ons in april met beeld en klank naar de belangrijke
gebeurtenissen in de jaren '50 tot '75. Begin mei bezochten wij in het Hospitaalmuseum de prachtige,
tijdelijke tentoonstelling over de Heksen van Bruegel. Op een zonovergoten dag halverwege mei,
maakten wij kennis met de werking van het OCMW van Brugge en kregen er een rondleiding in het
kleurrijke gebouwen met de bijhorende kinderdagverblijven. Heel wat nieuwe deelnemers kwamen in
juni opdagen om wichelroedeloper Patrick Vandendriessche aan het werk te zien over hoe wateraders
en aardstralingen op te sporen. Op een zaterdagnamiddag, begin september, bezochten wij
4 tentoonstellingen op de site van het Oud Sint-Jan: het bewonderen van de werken van Nunziante,
Miró en Picasso en de prachtige natuurfoto's van over heel de wereld nam ettelijke uren in beslag!
Begin oktober onderhield psycholoog Koen Ringoot ons over de factoren die de motivatie of de
goesting bij senioren beïnvloeden. Over het turbulente, maar boeiende leven van Coco Chanel in de
modewereld van de eerste helft van de 20e eeuw vernamen wij eind oktober alles, dankzij de
reportage van kleur- en stijlconsulente Rebecca Lessaffer. Begin november bracht streek- en
fruittuingids Willem Brandt ons heel wat bij over de ontstaansgeschiedenis van een aantal gerechten
en hapjes. Op een ludieke manier leerde Joeri Cortens, medewerker bij Natuurpunt Educatie, ons veel
over allerlei vormen van communicatie bij mensen, dieren en planten. We besloten het jaar 2016 met
een humoristische Franse film "qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu?" over allerlei problemen en
conflicten die om het hoekje komen kijken in een multiculturele samenleving. Tijdens de pauze
genoten de deelnemers van 3 heerlijke boterkoeken met koffie of thee. Kortom, hoeft het nog gezegd
dat wie telkens van de partij kon zijn, in 2016 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.
Vanaf dit jaar hebben wij de lidkaart afgeschaft. Bij 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 6 februari 20 gasten
verwelkomen, dit jaar bent u met 17. Organisatorisch is het voor ons heel erg belangrijk dat u tijdig
de bijdrage voor de feestmaaltijd stort.
In 2017 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 "Allemaal familie" op 23 februari in de Kinepolis
in Brugge, het muzikaal evenement "De valse teefjes" op 24 april in het Cultuurcentrum De Spil in
Roeselare en de Vief Happening "Vive l'amour" op 19 oktober in het Kursaal van Oostende. Het
programma van Vief Brugge Onbegrensd start op 16 februari met een leerrijke voordracht door Raph
Dochy, ingenieur in de scheikunde en voeding, over de noodzakelijke opname van vitamine B12 om
gezond te blijven. Een maand later, op 16 maart, staan wij even stil met een professionele lesgever
van de rijschool bij de 3 grootste doodsoorzaken in het verkeer. Op 6 april ontmaskert streekgids
Willem Brandt voor ons vertelsels, verzinsels en mythes van vroeger en nu. Op 18 mei 2017 leidt een
deskundig medewerker van de cultuurbibliotheek Brugge langs de Magdalenastraat ons binnen in de
wondere wereld van studiemateriaal en vooral -boeken. Wanneer de zomer begint, op 22 juni, krijgen
wij tips van een medewerker van Vief Vlaanderen over hoe duurzaam winkelen. Myriam Van San,
diëtiste en voedingsdeskundige, leert ons op de eerste herfstdag dat vetten onmisbaar zijn in onze
voeding, omdat ze essentieel zijn voor de werking van ons organisme. Als mantelzorger zorg dragen
voor een behoeftig persoon is niet gemakkelijk: er treden al eens conflictisituaties op. Op 19 oktober
informeert Marc Van den Herrewegen, psycholoog en psychotherapeut, ons over hoe daarmee om te
gaan. We besluiten het jaar 2017 op 16 november met een gezellig kerstprogramma vol inspirerend
mooie beelden, diepzinnige spreuken en dito teksten. Als afsluiter van die ontspannende namiddag
bieden wij 2 heerlijke boterkoeken per persoon met koffie of thee aan! Op 12 december 2017 stelt
Vief Travel zijn meerdaagse reisprogramma's van 2018 voor in het Revillpark 1.
In 2017 vragen de meeste voordrachtgevers een vergoeding, gaande van minimum 25 tot maximum
120 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 "Meer met minder" in het vaandel: we trachten u voor een zachte prijs
heel wat leuke 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. Onze Nestor, François Herman, kon het niet laten: hij heeft zich
nog maar eens ingezet om een aantal tombolaprijzen voor ons te verzamelen. 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. Jef en Lieve kunnen er vandaag niet bij zijn, wegens een familiefeest. Chris 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 2016 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!

