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Beste,
COVID-19 houdt ons nog steeds in de ban en hierdoor zijn
we ernstig beperkt in onze vrijheid. Iedereen hunkert naar
een terug samenzijn met vrienden en familie. De vele
Vief-contacten en activiteiten worden gemist … Zodra de
horeca en de openbare ruimtes (culturele, ontmoetings- en
lokale dienstencentra) terug openen, is er wellicht meer
perspectief om terug fysiek op te starten voor de Viefverenigingen.
Op het ogenblik dat dit magazine in druk gaat, weten we
eigenlijk niet wanneer en hoe we kunnen heropstarten. Wel
kunnen we u nu reeds meegeven dat de jaarlijkse verwendag
wordt verplaatst naar het najaar. Meer hierover in een volgend
Vief Magazine. Voor tussentijdse info kan u steeds terecht op
het provinciaal Vief secretariaat of op de website
www.vief.be/vief-west-vlaanderen.
De vaccinatiecampagne komt eraan en laat ons hopen dat
deze soelaas brengt. Er zijn pro’s en contra’s en heel veel
mensen hebben vragen en zitten met onzekerheden …
In dit magazine treft u onder andere hieromtrent info aan.

VIEF TRAVEL
LA DOUCE FRANCE
LUXUEUS GENIETEN IN DE DORDOGNE, FRANKRIJK
AUTOCARVAKANTIE VAN ZONDAG 22 TOT EN MET
ZATERDAG 28 AUGUSTUS 2021
De streek van de Dordogne, ook de Périgord genoemd, is bekend om
zijn rijke gastronomie. Reis naar deze mooie streek en geniet van de
prachtige natuur en diverse bezoeken. Meer info kan u opvragen bij het
provinciaal Vief secretariaat of terugvinden via www.vief.be/vief-westvlaanderen/activiteiten/luxueus-genieten-in-de-dordogne-frankrijk.
PRIJS
€ 1150 per persoon | € 144 toeslag single
Vroegboekkorting van € 50 verlengd bij een boeking vóór 1 mei.

Hou de moed erin, samen zijn we sterk en kunnen we het
virus aan!
Ondertussen genieten we van de lente,
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
Volg en like ons op
www.facebook.com/viefwestvzw
www.twitter.com/viefwest
www.instagram.com/viefwest
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UITBREIDING VERZEKERING
LICHAMELIJKE ONGEVALLEN
VOOR VIEF-LEDEN TIJDENS CORONA
Zolang er geen Vief-activiteiten zijn wegens COVID-19 kan
elk betalend Vief-lid beroep doen op een uitbreiding van
de polis. De leden dienen maar € 5 te betalen voor een
verzekering die hen 24/7 verzekerd. Zodoende is men thuis
verzekerd bij wandelen, fietsen, gym, petanque, … Een
mooie buitenkans!
Consulteer de medewerkerssite van Vief West-Vlaanderen
of contacteer het provinciaal Vief secretariaat.

VIEF-GASTRONOMIE

VRAGEN OMTRENT HET VACCIN EN VERVOER VACCINATIECENTRUM
Vaccinatie is een belangrijke troef om de COVID-19-pandemie tegen te gaan.
Er werd een document door de Vlaamse overheid opgemaakt, die u antwoord kan
geven op de vele vragen omtrent de vaccinatiecampagne. Om het document te
bekijken, kan u surfen naar www.vief.be/vaccinatiecampagne. U treft deze en ook
andere info terug op de medewerkerssite van Vief West-Vlaanderen bij de rubriek
‘COVID-19’.
Bijkomend wensen sommige Vief-verenigingen vervoer te voorzien voor hun leden
die minder mobiel zijn van en naar het vaccinatiecentrum. Dit kan een Vief-vereniging
helaas niet uitvoeren op eigen houtje. Er zijn strikte richtlijnen ingevolge de pandemie.
U kan wel aansluiten als vrijwilliger bij een erkende dienst zoals de minder mobiele
centrale/taxistop. Voor meer info kan u terecht op www.mindermobielencentrale.be
of bij het provinciaal Vief secretariaat. Voor zorgbehoevende personen zijn mobiele
teams voorzien die naar huis komen voor de vaccinatie.

Extra bezoeken zijn gepland op:
Donderdag 28 oktober 2021
Donderdag 18 november 2021
om 11 uur in Hotelschool Ter Groene Poorte
Restaurant Casserole l Groene-Poortdreef 17
8200 Brugge
Prijs: € 72
(koffie/thee, versnaperingen, rondleiding
en lunch inclusief)
Prijs: € 67 (enkel lunch, afspraak om 12 uur)
Dinsdag 23 november 2021
Dinsdag 30 november 2021
om 11 uur in Hotelschool Ter Groene Poorte
Bistro Ter Groene Poorte l ingang 3A
Spoorwegstraat 14 l 8200 Brugge

INFO?
Agentschap Zorg en Gezondheid l Tel. 1700 of Tel. 02 553 35 00
www.laatjevaccineren.be/home
Minder Mobielen Centrales l Tel. 070 22 22 92
www.mindermobielencentrale.be

VIEF PLEIT VOOR EEN OUDERENRECHTENCOMMISSARIAAT, U OOK?
Vief steunt als ouderenbelangenbehartiger
de oproep voor de aanstelling van een
ouderenrechtencommissaris.
Schaart u zich net als Vief
ook achter dit voorstel?
Teken dan zeker de petitie
op http://www.initiatieforc.be/petitie
Meer info kan u terugvinden op de website
van Vief.

Prijs: € 52
(koffie/thee, versnaperingen, rondleiding
en lunch inclusief)
Prijs: € 47 (enkel lunch, afspraak om 12 uur)

Vooraf inschrijven kan telefonisch of via
mail en betalen vooraf is noodzakelijk
op het rekeningnummer van Vief WestVlaanderen BE25 3800 8087 9782 met
mededeling datum – aantal personen per
bubbel – telefoonnummer – met/zonder
rondleiding.

Let wel: het aantal plaatsen is beperkt.
We vragen u in te schrijven per bubbel.
U ontvangt geen schrijven meer, uw betaling
geldt als inschrijving.
Last van allergenen of bijzondere wensen,
contacteer vooraf het provinciaal Vief
secretariaat.

HANDBOEK VOOR
BESTUURSVERANTWOORDELIJKEN
EN VRIJWILLIGERS
Via een vernieuwd handboek voor vrijwilligers
en bestuursverantwoordelijken willen we
de lokale Vief-verenigingen ondersteuning
bieden bij onder andere het organiseren van
activiteiten en het werven van nieuwe leden en
vrijwilligers.
De nodige exemplaren van het
handboek worden meegebracht op
een begeleidingscontact tijdens een
bestuursvergadering van de Vief-vereniging.
Vief-medewerkers kunnen het handboek nu
reeds digitaal lezen via de medewerkerssite van Vief West-Vlaanderen bij de rubriek ‘Info
voor vrijwilligers’.
INFO?
Contacteer het provinciaal Vief secretariaat
3

VERENIGING IN DE KIJKER
Vief Blankenberge Onbegrensd neemt
afscheid van zijn secretaris
Na 17 jaar harde inzet neemt secretaris
René Boydens afscheid van Vief
Blankenberge Onbegrensd. Met passie
en een grote gedrevenheid heeft hij
deze Vief-vereniging vele jaren in
goede banen geleid, samen met de
medebestuursleden. Hij geeft zijn
secretarissjerp door aan ondervoorzitter Rita Vereecken. Als bedanking voor zijn
goed werk ontving René een geschenk van het voltallige bestuur.
Info?
Vief Blankenberge Onbegrensd l Tel. 050 41 82 80
info.blankenberge.onbegrensd@vief.be | www.vief.be/vief-Blankenberge-Onbegrensd

Vief Lichtervelde viert het nieuwe jaar
met hoopvolle kaarsjes
COVID-19 zorgde ervoor dat vele
Vief-activiteiten niet konden doorgaan
maar Vief Lichtervelde kijkt hoopvol naar
2021. Als bedanking voor hun steun en
vertrouwen, ontving ieder lid persoonlijk
een mooie kaars tijdens de drempelbezoeken. Dit om wat licht in de duisternis te
brengen en een teken van hoop en warmte te verspreiden.
Info?
Vief Lichtervelde l Tel. 0473 59 57 46 l info.lichtervelde@vief.be
www.vief.be/vief-Lichtervelde
Vief West speelt online een verkeersquiz
Via een online quiz, in samenwerking met
VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde),
friste een klein groepje Vief-deelnemers
hun kennis op over het verkeer. Onder
begeleiding van een erkende lesgever nam
men de verkeersregels onder handen en
probeerde iedereen zoveel mogelijk punten te scoren. Met een mooie variatie aan
vragen en de nodige uitleg was dit een geslaagde Vief-activiteit. En de winnaar werd
beloond met heerlijke paaseitjes.
Info?
Vief West-Vlaanderen vzw l Tel. 056 25 72 61 l info.west@vief.be
www.vief.be/vief-West-Vlaanderen

Geslaagd online nieuwjaarstreffen voor Vief West
Om de start van 2021 te vieren, organiseerde Vief
West-Vlaanderen vzw voor de eerste keer begin
januari een online bijeenkomst voor de Vief-vrijwilligers.
Medewerkers uit 21 verschillende verenigingen
verzamelden zich online voor een fijne babbel. Dit is
33% van het totaal aantal verenigingen. Samen ging
iedereen interactief op zoek naar ‘het woord van de
dag’. Dit leverde zeer gevarieerde resultaten op zoals
machteloosheid, gekortwiekt, nostalgisch, vertwijfeling,
variatieloos, optimistisch, toekomstgericht, …
Daarna gaf Willy Messiaen, regioverantwoordelijke
Seniornet Vlaanderen vzw, de nodige uitleg over
Praatbox en de volgende web-workshops die
georganiseerd worden in samenwerking met Vief West.
Iedereen genoot van het samenzijn en was tevreden
over deze eerste online bijeenkomst.
Info?
Vief West-Vlaanderen vzw l Tel. 056 25 72 61
info.west@vief.be | www.vief.be/vief-West-Vlaanderen
Samen de
eenzaamheid
verdrijven bij Vief
Menen
Vief Menen heeft
een leuke manier
gevonden om hun
leden te helpen in deze donkere periode. Bestuursleden
sturen diverse documenten door naar hun leden om
zo de eenzaamheid te verbreken. Amusante filmpjes,
powerpoints met prachtige foto’s, gedichten, mopjes, …
Ook moedigen ze de leden aan om zelf voorstellen door
te sturen om dan te verspreiden naar iedereen. Een fijne
manier om contact te houden met elkaar.
Info?
Vief Menen l Tel. 0479 32 56 68 l info.menen@vief.be
www.vief.be/vief-Menen

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
Paul Vanoverschelde, ere-voorzitter van Vief Bredene
We bieden de familie onze oprechte deelneming aan.

