
 
 

Nieuwsbrief Neos Pittem - Egem 
Februari 2017 

 

 

In de kijker:  
 

Leen Persijn met ‘Hola Zomaar Oma’ 
 
Woensdag 22 februari om 14u30 in CC Het Buurthuis 

 
‘Hola Zomaar Oma’, een muzikale monoloog over verschillende 
aspecten van het grootouder zijn. 
 
 Leen Persijn geeft gestalte aan een vrouw die plots verneemt dat ze 
oma wordt. Het nieuws overrompelt haar, ze kan niet de blijde reactie 
geven die dochter en schoonzoon hadden verwacht. Ze heeft tijd nodig 
om zich in die nieuwe rol te vinden.  
 
Een confronterende, soms grappige, potsierlijke, maar ook 
ontroerende zoektocht met liedjes, teksten en poëzie. 
 
Als zangeres-cabaretière is Leen Persijn al ruim 30 jaar een vaste 
waarde in Vlaanderen en Nederland. 
 
 

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


Midweek Neos vzw 6 - 10 maart 2017 thema Levenskwaliteit 
Vayamundo Ravelingen & De Kinkhoorn - Zeedijk 290-330 - 8400 Oostende 
Grote levensvragen nemen niet af met het ouder worden. Integendeel..  
Vanuit een eigen en uniek perspectief kijken ouderen naar zorguitdagingen, geloof, het 
levenseinde, milieuvraagstukken en alle andere aspecten die bepalend zijn voor onze 
levenskwaliteit. Tijdens deze midweek krijgen we de kans om onze eigen ervaringen en 
ideeën te toetsen aan de visie van enkele deskundigen die het debat 
niet uit de weg gaan. De rustige omgeving nodigt uit tot reflectie. In combinatie met een 
wandeling, een schitterende expo, een feestelijke maaltijd en het fijne 
Neos-gezelschap, belooft het een deugddoende midweek te worden.  
prijs Leden: € 360, Niet-leden: €370, Toeslag eenpersoonskamer: € 60 
mogelijkheid om alleen in te schrijven voor: Één lezing: € 15 (incl. koffie); Vier lezingen: € 50 
(incl. koffie) of  Muzikale avond met Kalinka: € 15 

Programma 
maandag 6 maart 2017 
14.30u Welkom door Walter Uyttenhove 
15.00u “Respect voor de kwaliteit van het leven” door Prof. Dr. Johan De Tavernier 
(KULeuven) 
dinsdag 7 maart 2017 
9.30u “Zorg-saam samen wonen” door Charlotte Bevernage (Abbeyfield Vlaanderen)  
woensdag 8 maart 2017 
14.30u Bezoek aan de tentoonstelling “Ensor en Spilliaert”, twee grootmeesters van 
Oostende 
20.00u Muzikaal ontspanningsprogramma door het ensemble Kalinka 
donderdag 9 maart 2017 
9.30u “Is er nog ruimte om te geloven?” door Luk Vanmaercke (Kerk & Leven) 
19.00u Feestelijk avondmaal 
vrijdag 10 maart 2017 
9.30u “Euthanasie: waarom niet?” door Dr. Marc Desmet (Virga Jesse Hasselt) 
11.30u Dankviering 

Praktische info en inschrijvingsformulier  zie website www.neosvzw.be/pittem-egem 

 
 

 

KAARTEN  dinsdagnamiddag om  14u Buurthuis Egem 

 
dinsdag  7 februari 
dinsdag 14 februari 

 
 

WANDELEN vrijdagnamiddag 24 februari 
 
Wandelen in Ooigem:   
Iedereen meldt zich aan de ‘Verbiest’ zaal om 13u30. We vertrekken, samen 
of apart, per auto naar Ooigem. We wandelen +/- 5 km en 3km met een 
tussenstop in het Paradijs 

 

 
DANSEN om 14u30 feestzaal "De Toerist"  Meulebeke 

 
vrijdag 17 februari 
 
 

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


SAMEN OP REIS VOOR 6 DAGEN  

Elzas  -  Vogezen  -  Zwarte woud 
van zondag 10 september tot en met vrijdag 15 september 

 
In jaren terug een eerste lustrum : 5 jaar ‘MEERDAAGSE REIS’ 
 
We reizen dit jaar naar de Elzas, de Vogezen en het Zwarte Woud, met als hoogtepunt van onze 
reis een bezoek aan het Europees parlement, tijdens de plenaire zitting op dinsdag 12 september. 
 
Een eerste aankondiging van deze reis gebeurde al in de nieuwsbrief van januari 2017. Daar kon 
je al een eerste indruk opdoen van onze geliefkoosde ‘fleurige’ bestemming. 
 
We logeren in Hotel Verte Vallée in Munster, een hotel van uitstekende kwaliteit, voor 5 
overnachtingen op basis van half pension (rijkelijk ontbijtbuffet en ’s avonds een zeer verzorgd 3-
gangenmenu). 
Zijn nog inbegrepen: 6 middagmalen, alle vermelde uitstappen en toegangen, een ervaren gids 
met goede kennis van de streek en vervoer in een luxeautocar van de Meibloem. 
Niet inbegrepen : de drank bij de maaltijden, ’s middags en ’s avonds. 

De prijs bedraagt  

 708 € pp (toeslag single is 184 €) 

 Annulatie- en bijstandsverzekering  24 € 
(OPGELET: vanaf 1 maart : 5% op het reisbedrag of 35,40€)  

 
Wie meer wil weten over het volledige programma van de reis heeft 3 opties : 
 

 ofwel via de website van Neos Pittem-Egem : www.neosvzw.be/pittem-egem 
‘In de kijker’ onder meerdaagse reis : Elzas, Vogezen en Zwarte Woud. 

 ofwel : geef uw e-mail adres door aan bertstorme@skynet.be 
we sturen het volledige programma elektronisch door naar uw mailadres. 

 ofwel: een telefoontje naar 0472/987433  
het programma wordt op papier thuis bezorgd. 

 
Hoe inschrijven : 
TEN LAATSTE TEGEN 20 FEBRUARI 2017 OF VROEGER BIJ VOLLEDIGE BEZETTING!!!!!! 

 het bijgevoegd inschrijvingsformulier invullen en bezorgen aan de verantwoordelijke. 

 een voorschot van 200 € per persoon storten op 
rekening BE30 7387 0632 3811 van Neos Pittem-Egem   
met vermelding ‘Reis Vogezen + aantal personen’. 

 indien annulatie en bijstandsverzekering ‘De Meibloem’  
(24 € pp) genomen wordt :  24 € pp bijstorten bij het voorschot. 

  
AANDACHT :  Bij volledige bezetting geldt de regel ‘ Wie eerst betaalt, eerst maalt’. 
  
Verantwoordelijke : Bert Storme, Egemstraat 90 Pittem 
8740,  0472/987433 bertstorme@skynet.be 

 
Wil je een idee van onze uitstappen 
bekijk de foto’s op onze website www.neosvzw.be/pittem-egem 
onder Fotoalbum : meerdaagse reizen, sfeerbeelden  

http://www.neosvzw.be/pittem-egem
mailto:bertstorme@skynet.be
mailto:bertstorme@skynet.be
http://www.neosvzw.be/pittem-egem


Te noteren in je agenda   
voor de maanden  februari en maart 

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 van 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 

dinsdag 7 maart  Kaarten 14u00 Buurthuis Egem 

dinsdag 7 maart  
Toneel "Het kraken achter de 
maan" met Chris Lomme  

15u00 Kortrijkse 
Schouwburg 

donderdag 9 maart  Bowling 14u30 Joyken Zwevezele 

zaterdag 11 maart  Grüsse aus Wien 
16u00 De Singel, 

Antwerpen 

dinsdag 14 maart  Kaarten 14u00 Buurthuis Egem 

vrijdag 17 maart  Dansen 
14u30 “De Toerist” 

Meulebeke 

woensdag 22 maart  
Jos Vander Sloten ‘een robot in 
het operatiekwartier’ 

14u30 Broeders 
Maristenzaal 

vrijdag 24 maart  Wandelen 13u30 Verbiestzaaltje 

woensdag 29 maart  Wisselbekerkaarting 14u30 Tielt 
 
 
 

Jubilea 
 
Daniel NEERINCK en Monique LAINEZ 
50 jaar gehuwd 
 
Gilbert NEIRYNCK en Jeannette PATTEEUW 
65 jaar gehuwd 
 

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

 
Doordenkertje 
 

Het leven is als stromend water, het keert niet terug,  
neem het langs de goede kant en geniet ervan. 


