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In de kijker:  
 

Ere-vrederechter Jan Nolf over ‘Onze justitie : kwestie van haat-liefde’ 
Woensdag 25 januari 2017 om 14u30 in de Broeders Maristenzaal. 

 
Jan Nolf was 10 jaar advocaat en 25 jaar vrederechter. Hij brengt 
ons zijn persoonlijke kijk op het raderwerk van justitie. Uit onvrede 
met de hervormingsplannen binnen justitie waarbij de familiale 
nabijheidsjustitie uitgehold werd, nam hij midden 2011 ontslag. 
Justitie was voor hem te formalistisch geworden. De waarde van 
verzoening en het scheppen van vrede kwam op de helling te 
staan. Of wanneer onrecht zich manifesteert binnen het recht 
omdat empathie voor de 
kwetsbare persoon er niet langer 
toe doet. In de zin van “dura lex, 
sed lex” of “’t is wreed, maar ’t is 
de wet” (niks aan te doen). 
Thans is Jan Nolf opiniemaker, 
auteur en columnist voor heel wat 
dagbladen en tijdschriften. 
 

De voordracht start stipt om 14u30 
 

vooraf wordt vanaf 14 uur een nieuwjaarsdrink aangeboden.  

 
Na de uiteenzetting volgt de traditionele koffietafel en aansluitend is er nog tijd om een kaartje te 
leggen of om gewoon wat gezellig na te praten.  
 
Inkom: 5 euro per persoon – niet-leden 7 euro per persoon.      

 

Het bestuur 
 

Frans Vromman (voorzitter), Joris Wybostraat 18 tel 051/46 66 99 
Bernadette Pottie (Ondervoorzitter) Korte Veldweg 35 tel 051/46 60 41 
Frans Dumortier (secretaris), Egemstraat 89 tel 051/46 74 55 
Maria Vanoverschelde (penningmeester) Torremolenstraat 9 tel 051/46 70 92 
 
Agnes Dewitte, Arnold Parmentier, Bert Storme, Edith Eggermont,  Frans Soenens, Rosa Dewulf 
(bestuursleden) 
 
www.neosvzw.be/pittem-egem 
Rekening Neos Pittem-Egem BE 30 7387 0632 3811 
 

 

http://www.neosvzw.be/pittem-egem


                                                                        Nieuwjaarswens  
 
Al weer bijna een jaar voorbij. Het lijkt voorbijgevlogen. Ons leven is nu wellicht minder druk dan 
vroeger en toch hebben we het gevoel dat de tijd sneller gaat naarmate we ouder worden. 
Normaal lijkt de tijd langer te duren naarmate we meer herinneringen hebben aan een bepaalde 
tijd. Ons geheugen dat af en toe al eens gaat sputteren speelt daarin een cruciale rol. Het gaat 
allemaal zo vlug, niet alleen omdat je minder meemaakt, maar ook omdat je je minder herinnert. 
Jaaroverzichten brengen ons gebeurtenissen van de wijde wereld in herinnering. Maar er zijn ook 
de kleine verhalen van gewone mensen over blije momenten, maar ook over wat verdrietig 
maakte. Voor sommigen was 2016 persoonlijk een lastig jaar met ziekte, zorgen en onzekerheid. 
Dat zet het leven meer op zijn kop dan gelijk welk wereldnieuws. 
Rond de jaarwisseling vragen we ons af wat het nieuwe jaar zal brengen. Natuurlijk weten we dat 
niet, en maar goed ook zeggen we dan. 2017 zal zeker mooie, maar ook minder mooie 
verrassingen in petto hebben. We wensen elkaar bovenal een goede gezondheid, doch daar 
kunnen we maar beperkt zelf iets aan doen en daarom gaan we het mekaar bovenal toewensen. 
En we willen zo graag ook gelukkig zijn, maar het geluk is broos en vergankelijk. We wensen 
mekaar daarom veel geluk. Met wat geluk zal het wel lukken. 
Stel je voor 2017 gerust een of meerdere doelen om naar uit te kijken. Succes ook met het 
waarmaken van je goede voornemens. Van wat we intens beleven, hebben we nadien nu 
eenmaal ook meer herinneringen. Maak er een liefdevol, ambitieus en zorgzaam 2017 van. 
 

Frans Vromman      
 

Voor 2017 veel gelukkige momenten en een goede gezondheid 

 
  

KAARTEN  dinsdagnamiddag om  14u Buurthuis Egem 
 

dinsdag  3 januari 
dinsdag 17 januari 

 

WANDELEN vrijdagnamiddag 27 januari 
Wandelen in Zonnebeke:   
Iedereen meldt zich aan de ‘Verbiest’ zaal om 13u30. We vertrekken, 
samen of apart, per auto naar Zonnebeke en verzamelen terug op de 
parking aan de kerk van Zonnebeke..  
Dan rijden we nog een 3-tal km tot aan de startplaats van de wandeling. 
Na 5 km stoppen we in bistro KOKLIKOO voor een drankje of een 
pannenkoek en nadien wandelen we nog 3 km om terug aan de startplaats te komen. 
Deze wandeling werd uitgestippeld door Lucien Brouckaert, één van onze leden. Dank u 
wel!! Een prachtige wandeling! Veel wandelplezier! 
bij regenweer of natte ondergrond, 
laarzen meenemen want we lopen een stuk door het bos! 

 

DANSEN om 14u30 feestzaal "De Toerist"  Meulebeke 
 

vrijdag 20 januari 
 

Jubilea 
Wanneer iemand een jubileum viert van 50 jaar gehuwd (of meer)  
laat het ons weten en wij publiceren het. 

 



Samen op reis : de meerdaagse reis van NEOS in 2017 

Elzas  -  Vogezen  -  Zwarte woud 
Van zondag 10 september tot en met vrijdag 15 september 
 
Een geliefkoosde ‘fleurige’ bestemming met verblijf in een zeer goed 3-sterrenhotel met 
lekkere keuken:  hotel Verte Vallée in Munster. 
 
Mooie bestemmingen hoef je niet altijd ver te zoeken! Deze 
streek in de noordoosthoek van Frankrijk behoort ongetwijfeld tot 
één van de aantrekkelijkste gebieden van Frankrijk en is een 
echte toeristische topper. Alleen al het unieke landschap loont de 
moeite: de Vogezen bieden ons prachtige panorama’s en de 
Elzas bekoort door een zacht golvend landschap, bezaaid met 
duizenden hectaren wijngaarden. Voeg daarbij de vele pittoreske 
dorpjes en steden zoals Colmar, Riquewihr 

 

 en vooral Straatsburg, 
met een bezoek aan het Europees parlement. 
 
… de vakwerkhuizen, rijkelijk bebloemd en een ooievaar die 
neerstrijkt op zijn kunstig nest, een fris Elzasserswijntje … 
Bovendien is het maar een boogscheut van het Zwarte woud 
met de hoofdstad Freiburg en de bekende Titisee. Op de 
terugreis bezoeken we nog het schitterende Nancy. Alles 
samen genomen een heerlijk gevarieerde bestemming. 

 
De reis per dag :  

Dag 1 Pittem – Haut-Königsbourg – Munster 

Dag 2 
Mulhouse : Musée de l’ Automobile –  
Route des Crètes 

Dag 3 
Straatsburg, met een uitgebreid bezoek aan 
het Europees parlement. 

Dag 4 Colmar – Riquewihr 

Dag 5 
Zwarte woud met de gezellige hoofdstad 
Freiburg 

Dag 6 Nancy – Pittem 

 
We verblijven in een van de beste hotels van de Elzas :  Verte Vallée in Munster is een hotel, 
Logis de France – 3 schoorsteentjes, wat duidt op een uitstekende kwaliteit.  Alle kamers zijn 
uitgerust met bad/douche en wc, telefoon en TV. Bovendien is er gratis toegang tot het zwembad, 
sauna, Turks stoombad en fitnessruimte. En vooral : de chef de cuisine zorgt voor lekkere 
maaltijden en ook het ontbijtbuffet is meer dan rijkelijk. 
Het logement is op basis van half pension (rijkelijk ontbijtbuffet en ’s avonds een zeer verzorgd  
3- gangenmenu) met 5 middagmalen inbegrepen (nog af te wachten : middagmaal in Straatsburg). 
 

Aangezien niet alles vast staat kunnen we ook nog de juiste prijs niet bepalen.  
Die zal max 725 € zijn en de singeltoeslag  is  184 €. 
De juiste prijs wordt meegedeeld in de volgende nieuwsbrief. 
 
Alles wordt definitief in januari, pas vanaf één februari  kan je inschrijven voor deze 
prachtige  6-daagse reis.  
 
Indien vragen,  één adres  :  Bert Storme,  0472/987433, bertstorme@skynet.be  

mailto:bertstorme@skynet.be


SAMEN OP STAP 
‘Het Kraken van de maan’ - theaterstuk van Michaël De Cock met Chris 
Lomme, Sophie Derijcke en Marlies Bosmans 
In de Kortrijkse Schouwburg op dinsdag 7 maart 2017 om 15u00 

Een jonge vrouw neemt afscheid van haar vriend en spuwt een laatste keer haar gal. Een 
tweede vrouw, onvruchtbaar, onderneemt wanhopige pogingen om een kind te krijgen. Een 
derde vrouw, in de herfst van haar leven, grijpt haar laatste kans op de liefde. Drie 
hedendaagse vrouwen op een kantelpunt. Soms heeft de liefde een breekijzer nodig, soms 
gaat de liefde vanzelf… . 

Toegangsprijs: 23 euro (inclusief drink na de voorstelling). 
Inschrijven door overschrijving op rekeningnr. BE30 7387 0632 3811 
uiterlijk tegen 10 januari. Het aantal tickets is beperkt. Wees er dus vlug bij.     
 

‘Chaplin, de musical’ op zondag 2 april 2017 om 15 uur 
in Stadsschouwburg Antwerpen. 

De voorstelling ‘Chaplin, de musical’ brengt het fascinerende levensverhaal van het 
legendarische filmicoon Charles Spencer Chaplin. Het speelt zich af in een oude filmstudio 
waarin Chaplin mijmert over zijn werk en zijn leven. We volgen Charlie vanaf zijn armoedige 
kinderjaren in London, tot het hoogtepunt van zijn carrière, wanneer hij de beroemdste 
filmmaker ter wereld is. De musical toont op spectaculaire en ontroerende wijze het genie, 
maar ook zijn grote menselijkheid. 

Kostprijs: 76,50 euro (busvervoer en koude schotel met vis, vlees, diverse salades, brood en één 
consumptie inbegrepen).  
Inschrijven door overschrijving op rekeningnr. BE30 7387 0632 3811  
uiterlijk tegen 20 januari. 
 

Te noteren in je agenda   
voor de maanden   januari en februari 

dinsdag 3 januari  Kaarten 14u00 Buurthuis Egem 

zondag 8 januari  Béjart:IX e symfonie van Beethoven 15u00 Vorst Nationaal 

dinsdag 17 januari  Kaarten 14u00 Buurthuis Egem 

vrijdag 20 januari  Dansen 
14u30 “De Toerist” 

Meulebeke 

woensdag 25 januari  
Jan Nolf ‘onze justitie: kwestie van haat-
liefde’  

14u30 Broeders 
Maristenzaal 

vrijdag 27 januari  Wandelen 13u30 Verbiestzaaltje 

maandag 6 februari  Nieuwjaar met Musiquette en ‘A la Rieu’ 15u00 De Leest, Izegem 

dinsdag 7 februari  Kaarten 14u00 Buurthuis Egem 

zondag 12 februari  Melodieën voor Miljoenen: uit het 
Rusland de tsaren, 

16u Bozar, Brussel 

dinsdag 14 februari  Kaarten 14u00 Buurthuis Egem 

vrijdag 17 februari  
Dansen 

14u30 “De Toerist” 
Meulebeke 

woensdag 22 
februari  

Leen Persijn ‘Hola Zomaar Oma’  
14u30 Buurthuis Egem 

vrijdag 24 februari  Wandelen 13u30 Verbiestzaaltje 

 
Doordenkertje 
 

Het is niet tussen Kerstdag en Nieuwjaar dat je bijkomt  
maar tussen Nieuwjaar en Kerstdag 


