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Voorwoord

« We mogen hoopvol zijn »
Traditioneel wensen we elkaar het allerbeste voor een nieuw jaar, met de
terechte nadruk op een goede gezondheid. Voor 2021 doen we dit zeker.
2020 was inderdaad een jaar van kommer en zorg - 2020 zal in het
geheugen van ons allen gegrift blijven. Een jaar om achter ons te laten een onwaarschijnlijk jaar , om snel te vergeten- een droevig rampjaar.
Hét virus sloeg genadeloos toe in gezin, familie, in het verenigingsleven en
noem maar op - zeg maar in alle geledingen van onze maatschappij ...en
dit overal ter wereld.
De pandemie beheerst al maanden ons dagelijkse doen en laten.
Eindelijk las ik rond de kerstdagen wat hoopvol nieuws in de media .
Eindelijk wat menselijke warmte, een warm woord in deze moeilijke tijdendeugddoend en hoopvol. Het werd tijd .
Titels als « er is weer hoop » « we mogen hoopvol zijn « onderlijnden en
herlazen we graag Het bracht meer licht in deze donkere periode. We
vonden lichtpunten . Eindelijk hoopgevend en opbeurend - een vleugje
optimisme in ons leven, ons samenzijn.
Het doet deugd !

Deze periode heeft ons ook geleerd hoe schrijnend de eenzaamheid voor
sommige kan zijn . Het sociaal welzijn belandde inderdaad spijtig genoeg
vaak op de achtergrond.
Op dit vlak moet in de toekomst een tandje bijgezet worden .
Voor onze vereniging Vief Roeselare was 2020 ook een stille periode .
Maar ééndrachtig gaan we er straks met zijn allen weer tegenaan .
Met volle vertrouwen in de wetenschap zullen en moeten we in 2021
daarin slagen.
Eéndracht maakt macht .
Gezien het noodgedwongen afgelasten van quasi alle activiteiten in 2020 ,
heeft het bestuur Vief Roeselare beslist geen lidgeld te vragen voor 2021,
bij deze leden die voor 2020 betaald hebben .
We duimen voor onze eerste bijeenkomst bij een goed glas, met een
uitstekende ingesteldheid. En ja, voor 2021 moeten en zullen onze wensen
voor een goede gezondheid des te luider klinken. Is gezondheid niet het
hoogste goed in een mensenleven !
Namens het ganse VIEF-bestuur Roeselare wens ik jullie allen , trouwe
leden , een warm, gezond, voorspoedig en gelukkig 2021.
Tot spoedig .
Hartelijke groeten,
Geert Messiaen
Voorzitter VIEF Roeselare
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Wil jij lid worden van het Vief
Seniorenknooppunt?
Het Vief-lidmaatschap biedt je heel wat voordelen:
Je maakt nieuwe vrienden en ontmoet leeftijdsgenoten.
Je leert op een leuke manier allerlei nieuwe dingen bij.
Cultuur, uitstapjes en reizen in groepsverband is zoveel meer plezier.
Je wordt op de hoogte gehouden van allerlei nieuws via het magazine Courant,
de (digitale) nieuwsbrief en de website.
✓ Je kan gebruik maken van een degelijke verzekering voor lichamelijke ongevallen.
Je belangen als gepensioneerde worden optimaal behartigd.
✓
✓
✓
✓

✓

...

Vul hieronder je gegevens in en één van onze medewerkers neemt
contact met je op.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Voornaam:…………………………………………………..
Naam:…………………………………………………………..
Adres (straat-nummer
bus):………………………………………………………………………………………………………….
Postcode:…………………….
Woonplaats:…………………………………………………
Geboortdatum: ../../….
Telefoon: ……………………………………
E-mail: ………………………………………………………………….
Opmerking:……………………………………………………………………………………………………………………

✓ Nieuwe leden betalen : € 10 euro per persoon + eventueel
€ 5 (niet verplichtend) verzekering .
✓ Geniet van korting met vrijetijdspas van 50%
✓ Overschrijving op bankrekening: Vief Roeselare
BE86 4675 0686 0150
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Het bestuur
Voorzitter: Geert Messiaen
Ondervoorzitter: Louis Bril
Penningmeester: Gilbert Vantomme
Secretaris: Sandra Billiet
Co-secretaris: Valérie Duthoit
Afgevaardigde SAR & provinciale
Studiedagen: Ginette Rommelaere
Secretaris kaarting & petanque: Tine Loosvelt
Belangrijke mededeling
Mogen wij vragen uw betalingen voor een of andere
activiteit via overschrijving op de bankrekening van Vief
Roeselare te willen uitvoeren.

Secretariaat Vief Roeselare
Molenstraat 139
8800 Roeselare
E-mail: sandrabilliet@skynet.be
Website: www.vief.be/vief-Roeselare
+ www.vief.be/vief-West-Vlaanderen

Cash betaling wordt niet meer aangenomen dit om fouten
en discussies te vermijden.
Alle betalingen kunnen uitgevoerd worden op het gekende
rekeningnummer van Vief Roeselare:

BE86 4675 0686 0150
Hartelijk dank voor jullie begrip.
Het bestuur

Bankrekening: BE86 4675 0686 0150

Vrijetijdspas
Leden met een vrijetijdspas
genieten op alle activiteiten
50 % korting! (bij voorlegging
attest)

BELANGRIJKE MEDEDELING:
Alle leden die hun lidgeld hebben betaald
in 2020 krijgen voor de jaargang 2021
GRATIS lidmaatschap!

VU: G. Messiaen, Izegemseaardeweg 198, 8800 Roeselare (niet op de openbare weg werpen a.u.b.)
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