TOESPRAAK NIEUWJAARSDINER 08/02/2020
Beste wensen voor het nieuwe jaar 2020 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!
Dit jaar organiseert Vief Brugge Onbegrensd weer een tombola met tientallen leuke, waardevolle en
nuttige prijzen. Voor elk lotje betaalt u € 2. 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 mag u zelf uw prijs komen kiezen. Draag er zorg voor geen
bloemstukjes van de tafel samen met uw prijzen op te bergen in de duurzame zakken van de
Provincie West-Vlaanderen, die wij ter beschikking stellen. Die mag u uiteraard behouden voor een
volgende gelegenheid.
Even een terugblik op het voorbije jaar. Het was weer druk qua aantal georganiseerde activiteiten, die
een behoorlijke opkomst van trouwe bezoekers en belangstellenden kenden. Talrijk waren ook de
studenten Toegepaste Psychologie, Gezondheidswetenschappen en Health Care van Howest in
Brugge, die de voordrachten bijwoonden in het kader van hun opleiding. We beten vorig jaar de spits
af met een voordracht over het vernieuwde erfrecht door notaris De Kesel. We staken ook nieuwe
kennis op over onderwerpen die onze gezondheid aanbelangen, zoals “zin en onzin van
antidepressiva”, “rugvriendelijk bewegen”, “de kracht van positiviteit” en “wat doet licht met lichaam
en welzijn?”. We brachten een bezoek aan de kaasboerderij Baliehof in Jabbeke en proefden van de
lekkere kaassoorten. We deden ook ons cultureel erfgoed alle eer aan door een bezoek te brengen
aan de tentoonstelling over “Meesters van de Spaanse barok” in het Hospitaalmuseum en het
hernieuwde Gruuthusemuseum, onder leiding van een gidse. We scherpten ook onze kennis bij op
digitaal vlak met een voordrachten over “Waarom heb ik nieuwe media nodig?”, veilig online
bankieren met de banking-app en de cursussen smartphone voor beginners en gevorderden
(ontspanning). We sloten het jaar af met een leerzame filmvoorstelling “Samen gelukkig” over een
Iraakse vluchteling en zijn ongelukkige ontmoeting met 3 senioren in ons land, die uiteindelijk
uitmondt in een hechte vriendschap.
Kortom, hoeft het nog gezegd dat wie telkens van de partij kon zijn, in 2019 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.
Voor elke activiteit vragen wij een bijdrage van 5 euro, taart, 2 boterkoeken, cakes of wafeltjes met
koffie of thee tijdens de pauze inbegrepen. In september zetten wij een gratis activiteit op touw,
dankzij de steun van Liever Thuis en ook eind april, dankzij de steun van de firma Dormina. Bij een
uitstap krijgt u steevast een versnapering toegestopt. Aangenaam is het voor ons als u vooraf
telefonisch of via mail inschrijft bij het bestuur, zodat wij precies weten hoeveel lekkers wij mogen
bestellen of klaarmaken. Als u lotjes koopt bij de maandelijkse tombola, dan hebt u steevast prijs u en
u steunt meteen de vereniging. Aan de inschrijftafel krijgt u alleszins een uitnodiging voor de
volgende activiteit. 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 9 februari 18 gasten
verwelkomen, dit jaar bent u met 21. Organisatorisch is het voor ons heel belangrijk dat u tijdig de
bijdrage voor de feestmaaltijd stort.

In 2020 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. Informatie over rookmelders en de digitale meter komt nog deze maand
aan bod. We brengen ook gezondheidsthema’s onder de aandacht, zoals “wegwijzers naar duurzaam
geluk”, “beter praten met uw dokter”, “omgaan met rouw en verdriet”, “gezond slapen” en een
demonstratie verschaft uitleg over slaapcomfort. Ook dit jaar schaven wij onze digitale kennis bij door
opnieuw de vernieuwde cursus smartphone voor gevorderden (ontspanning) te organiseren. We
plannen ook diverse bezoeken, zoals aan het asielcentrum van het Rode Kruis in Wingene, het IVBO in
Brugge en de tentoonstelling 150 jaar Stadsschouwburg in het Arentshuis in Brugge. Via de
diamontage over Corsica maken wij een virtuele reis naar dit prachtige eiland in de Middellandse Zee.
Tot slot genieten wij in november van een beklijvende filmvoorstelling “Sprakeloos”. Naar het
jaareinde toe stelt Vief Travel zijn meerdaagse reisprogramma's van 2021 voor.
In 2020 vragen de meeste voordrachtgevers een vergoeding, gaande van minimum 25 tot meer dan
100 euro. In de pauze zorgen wij telkens voor een natje en een droogje: voor de koffie betalen wij
telkens 12,50 euro aan LM Plus, ongeacht het aantal deelnemers; de taarten, cakes, wafeltjes of
boterkoeken kosten ons van 25 tot 40 euro, uitgaande van een 20-tal deelnemers. De beperkte
provinciale subsidies, de stedelijke subsidies, de sponsors Belfius, BPost en KBC, de tombola's en uw
gewaardeerde bijdrage per activiteit helpen die kosten dragen.
Dit jaar voeren wij het thema "Sensi Vief, Ontdek je zintuigen" in het vaandel: het is onze betrachting
om u voor een zachte prijs heel wat zinprikkelende namiddagen aan te bieden. Kom zo talrijk mogelijk
naar de komende activiteiten! Want u leert heel wat bij!
Dankzij de waardevolle bijdrage van Georges, Geert, Chris, Noël, Jef, Lieve, de 2 Martine’s en Ignace
kan ik als voorzitter de organisatie van de activiteiten bolwerken en ik wens hen dan ook uitdrukkelijk
te bedanken daarvoor. Ten slotte gaat ook mijn dank uit naar de deelnemers aan de activiteiten van
vorig jaar en de nieuwe deelnemers voor hun opkomst en belangstelling.
U kunt tot slot bij mij terecht voor informatie over de speciale promotie voor de cursus smartphone
voor gevorderden (ontspanning) die wij op 4, 11 en 18 maart 2020 aanbieden:
• Wie zich voor één lessenreeks inschrijft, betaalt 15 euro in plaats van 20 euro, als de storting
op onze rekening staat uiterlijk op 24 februari 2020.
• Wie iemand aanbrengt om zich in te schrijven voor de cursussen, krijgt nog eens 5 euro
korting en betaalt dus maar 10 euro. De aangebrachte deelnemer geniet de promotie van 15
euro voor de lessenreeks.
• Wie al vorig jaar een lessenreeks heeft gevolgd, betaalt slechts 10 euro; als die iemand
aanbrengt om zich in te schrijven, betaalt hij of zij slechts 5 euro! De aangebrachte deelnemer
geniet de promotie van 15 euro voor de lessenreeks.
• Wie iemand aanbrengt om de lessenreeks te volgen, maar zelf niet wenst deel te nemen aan
de cursus, krijgt een vrijkaart voor deelname aan een activiteit naar keuze van Vief Brugge
Onbegrensd in 2020 of 2021. De aangebrachte deelnemer geniet de promotie van 15 euro
voor de lessenreeks.
Als er minder dan 5 deelnemers ingeschreven zijn, moeten wij die lessen helaas annuleren. U krijgt
dan uiteraard het inschrijvingsgeld teruggestort. Er zijn maximum 10 deelnemers per lessenreeks
toegelaten. Niet aarzelen, gewoon doen, zodat u alle nuttige weetjes over deze zakcomputer onder de
knie leert krijgen!
Er rest mij nog u smakelijk eten toe te wensen en een heel aangename namiddag in uw
vriendenkring!

