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VIEF OPENT DEUREN
2020 is een moeilijk jaar ingevolge COVID-19.
Elke sector is zwaar getroffen en ook het verenigingsleven lijdt
bijzonder hard onder de coronacrisis. Ook het psychosociaal
welzijn van velen onder ons kreeg een deuk.
De lockdown en het virus vergeten we nooit en toch blijven we
even hard geloven in het belang van het samenbrengen van
leeftijdgenoten om samen ervaringen te delen en te genieten.
Sociale contacten onderhouden is het beste geneesmiddel
tegen corona, weliswaar coronaproof!
‘Vief opent deuren’ is het jaarthema van 2021 en de eerste
deur is de deur naar de Vief-vereniging die we terug gaan
openen.
We willen dan ook, voorafgaand aan het jaar 2021, even
stilstaan bij de planning en de uitbouw van een toekomstig
activiteitenaanbod voor de Vief-vereniging in tijden van corona:
• Vief-activiteiten kunnen momenteel, bij dit schrijven,
doorgaan op basis van de huidige richtlijnen van de
Nationale Veiligheidsraad. De meest recente richtlijnen kan
u terugvinden op www.vief.be/vief-West-Vlaanderen. Daar
klikt u op ‘Zo blijven Vief-activiteiten coronaproof’.
• Weet dat elke sector andere richtlijnen hanteert, vergis
u dus niet door bijvoorbeeld de richtlijnen van de horeca
of andere sectoren te volgen want deze zijn anders. Vief
ressorteert onder de richtlijnen van het sociaal-cultureel
werk voor volwassenen.
• De leden/deelnemers worden coronaproof onthaald tijdens
een Vief-activiteit en men geeft hierbij ook, als organisator,

de algemene info in het openbaar tijdens de inleiding/
verwelkoming en indien nodig op persoonlijke vraag
individueel.
• Het bestuur dient bij elke activiteit te beschikken over
de naam en het telefoonnummer van elke deelnemer,
dit ingevolge de contact tracing, de contactopvolging
die probeert te verhinderen dat het coronavirus opnieuw
opflakkert. Deze gegevens dient men 14 dagen bij te
houden. Organisatorisch dienen de deelnemers zich vooraf
in te schrijven en te betalen in functie van de contact
tracing maar ook ingevolge de sociale distancing
(1,5 m afstand) en het maximum aantal toegelaten
deelnemers. De tafelschikking kan zodoende ook
voorbereid worden rekening houdend met de bubbels.
Het is bijvoorbeeld eenvoudig en gemakkelijk om in te
schrijven via overschrijving met mededeling datum activiteit
– aantal personen – telefoonnummer.
Zo beschikt de organisator meteen over alle info.
Alle activiteiten voor 2021 staan in optie/onder
voorbehoud en zijn afhankelijk van een versoepeling
of een verstrenging van de richtlijnen van de
Veiligheidsraad. Maar niets weerhoudt ons om te plannen
en te dromen van een mooi nieuw jaar.
Alvast veel succes gewenst en tot gauw,
Nadine Fiems

CONTACTEER HET VIEF-TEAM
Vief West-Vlaanderen vzw
Groeningelaan 40 | 8500 Kortrijk
Tel. 056 25 72 61 | info.west@vief.be
www.vief.be/vief-West-Vlaanderen
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Volg en like ons op
www.facebook.com/viefwestvzw
www.twitter.com/viefwest
www.instagram.com/viefwest

VIEF-EVENTS
CORONA-CAUSERIE:
VERGEET VOORAL NIET TE LACHEN

FILM

THE RACER

Kijkt u ook uit naar een samenzijn onder
Vief-vrienden, rekening houdend met de
coronarichtlijnen?

DONDERDAG 11 MAART 2021
Kinepolis Brugge,
Kortrijk en Oostende
Cityscoop Roeselare
14 uur
Zomer 1998 – De openingsritten
van de Tour de France zijn
verhuisd naar Ierland. De
Belgische wielrenner Dom
Chabol, bijna aan het einde
van zijn carrière, is één van
de beste ‘Domestiques’
(meesterknechten) van de
afgelopen 20 jaar in de Tour.
Het is een zware, opofferende
rol – tempo instellen, wind
tegenhouden en ondersteuning
bieden zodat de sprinter van
het team als eerste over de
meet komt – en zelf voor de
overwinning gaan is geen optie. Maar Dom koestert in het geheim een verlangen om de
gele trui te dragen - slechts één keer voor het einde van zijn carrière.
Een dramatische komedie van regisseur Kieron J. Walsh met onder andere Louis Talpe,
Matteo Simoni, Tara Lee en Iain Glen.
Film: € 12 (abonnement Kinepolis niet geldig voor deze film)
Prijs koffie/thee en gebak te verkrijgen via de lokale Vief-vereniging.
De organisatie van de catering laten we dit jaar over aan de lokale vereniging
zodat deze coronaproof kan verlopen.

Vief maakt dit mogelijk voor u. We organiseren
op diverse locaties een corona-causerie “Vergeet
vooral niet te lachen” gebracht door Francis Peeters,
humorist/moppentapper.
Kom genieten van een hilarische moppennamiddag.
Aan de hand van moppen en anekdotes (het beste
van deel 1 en 2) neemt de verteller u mee op een
wandeling door het leven, van geboorte tot de dood.
Want over elke levensfase valt wel iets ludieks te
vertellen. Ook de vraag “Hoe belangrijk is lachen
voor het menselijk lichaam?” komt aan bod.
Er is ook koffie/thee en gebak voorzien en iedereen
is welkom.
Maandag 5 oktober 2020 om 14.30 uur in
dienstencentrum De Zonnebloem
Zuidstraat 67, 8630 Veurne
Dinsdag 20 oktober 2020 om 14 uur
in Flanders Lodge
A. Dehemlaan 19, 8900 Ieper
Donderdag 22 oktober 2020 om 14.30 uur
in vakantiecentrum Liberty
Langestraat 55, 8370 Blankenberge
Dinsdag 27 oktober 2020 om 14 uur
in feestzaal Smesseplein
Goed ter Motestraat 1, 8570 Anzegem (Ingooigem)
Maandag 16 november 2020 om 14.30 uur
in feestzaal Ten Stuyver
Stuiverstraat 357, 8400 Oostende

Inschrijven vooraf is noodzakelijk en kan via de lokale Vief-verenigingen via
overschrijving vóór vrijdag 12 februari 2021 op rekening van de lokale
Vief-vereniging met mededeling 110321 – locatie – aantal personen - telefoonnummer

Dinsdag 24 november 2020 om 14.30 uur
in feestzaal De Middenstand
Gravinnestraat 13, 8770 Ingelmunster

Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk (melden bij inschrijving).

Het aantal plaatsen is beperkt en inschrijven vooraf
is daarom noodzakelijk.

De tickets worden enkele dagen vóór het evenement opgestuurd.

Belangrijke info:
Indien u symptomen vertoont van COVID-19, vragen we u thuis te blijven. Indien u tot een risicogroep behoort, dient u uw deelname vooraf te bespreken met uw
behandelende arts. We respecteren de hygiënemaatregelen. We blijven op een veilige afstand (1m50) en dragen een mondmasker. We volgen de aanduidingen
tijdens de activiteit. Elke deelnemer dient vooraf in te schrijven en te betalen. Inschrijven kan via de plaatselijke Vief-vereniging op hun rekeningnummer. Bij de
inschrijving dient u tevens alle namen van de deelnemers door te geven met telefoonnummer alsook welke personen wensen samen te zitten zodat wij daarmee
rekening kunnen houden voor de zaalschikking. Bij aankomst wordt u begeleid naar uw zitplaats en geniet u van een (h)eerlijke Vief-activiteit.

Info?
Vief West-Vlaanderen vzw l Tel. 056 25 72 61 l info.west@vief.be l www.vief.be/vief-West-Vlaanderen
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VERENIGING IN DE KIJKER
Natuurwandeling met
Vief Deerlijk
In juli richtte Vief Deerlijk
een buitenactiviteit in voor
hun leden. De deelnemers
genoten van een wandeling
in het Deerlijkse Wijmelbroek
onder deskundige leiding
van natuurgids Yann Feryn.
Het Wijmelbroek ligt in het
centrum van Deerlijk en
werd in 1998 ingericht als natuurgebied met diverse biotopen. Na de activiteit werd
coronaproof een drankje aangeboden.
Info?
Vief Deerlijk l Tel. 056 77 77 50 l info.deerlijk@vief.be l www.vief.be/vief-Deerlijk

Poëzie en mondmaskers
bij Vief Ichtegem-EernegemBekegem
Vief Ichtegem-EernegemBekegem stuurde meermaals
mooie gedichten naar hun
leden. Dit om contact te
houden en hen een hart onder
de riem te steken. Tevens
schonk het bestuur een mondmasker aan ieder lid. Deze werden gemaakt door
Annie Jonckheere, Arlette Blomme en Monique Verduyn.
Info?
Vief Ichtegem-Eernegem-Bekegem l Tel. 051 58 89 96
info.ichtegem.eernegem.bekegem@vief.be | www.vief.be/vief-Ichtegem-Eernegem-Bekegem
WENST U VOORTAAN OOK UW VERENIGING IN DE KIJKER TE PLAATSEN?
Stuur een kort verslag met enkele sprekende foto’s door naar het provinciaal Vief
secretariaat en de publicatie volgt of in het Vief Magazine of in Courant en op
facebook.

DROEVIG NIEUWS
Norbert Bentein, voorzitter van Vief Bredene
We bieden de familie onze oprechte deelneming aan.

Vief Hooglede-Gits deelt ontbijtjes uit
Vief Hooglede-Gits vond, ondanks de coronamaatregelen,
toch een manier om hun leden goed te verwennen.
62 leden genoten van een heerlijk ontbijt dat aan huis
werd geleverd. Ze ontvingen een doos vol met lekkernijen
waaronder broodjes, diverse boterkoeken, eitjes en
smeuïge donuts. Dit alles werd zeer gesmaakt.
Info?
Vief Hooglede-Gits l Tel. 0471 84 64 41
info.hooglede.gits@vief.be
www.vief.be/vief-Hooglede-Gits
Het paaskonijn huppelt
rond met
Vief Maldegem
Vanwege COVID-19
kon het paasfeest van
Vief Maldegem helaas
niet doorgaan. Maar het
bestuur bleef niet bij de
pakken zitten en bracht
naar alle ingeschreven
leden een geschenk aan
huis. Voorzitter Rudy Verschoote en zijn echtgenote
Hyacintha brachten de cadeautjes persoonlijk rond.
Het geschenk, een paaskuiken of -konijn in chocolade,
werd in dank aangenomen.
Info?
Vief Maldegem l Tel. 050 71 64 32
info.maldegem@vief.be l www.vief.be/vief-Maldegem

Initiatieven van Vief
Menen waren een
succes
Tijdens de lockdown
organiseerde Vief
Menen een aantal
initiatieven om hun leden een hart onder de riem te
steken. “Wij blijven aan jullie denken, is de boodschap
die we onze leden willen meegeven”, zegt voorzitter
Marcel Berton. De vereniging deelde gratis handgels
uit aan de leden. In april belden ze hen op om hun
paaswensen over te brengen en te vragen hoe het met
hen ging, wat zeker geapprecieerd werd.
Info?
Vief Menen l Tel. 0479 32 56 68 l info.menen@vief.be
www.vief.be/vief-Menen

