
 
 

Nieuwsbrief Neos Pittem - Egem 
maart 2017 

 

 

In de kijker:  
 

Prof. Ir. Jos Vander Sloten over ‘Een robot in het operatiekwartier’ 
 
Woensdag 22 maart  om 14u30 in de Zaal Broeders Maristen 

 
 
Computers zijn in onze moderne samenleving overal 
aanwezig. In de geneeskunde is dat niet anders. Computers 
sturen zelfs robots aan die de chirurg helpen bij een 
operatie. Robots zullen de chirurg niet snel vervangen, maar 
als assistenten bewijzen ze steeds meer hun nut. 
Vroeger maakten chirurgen dikwijls een grote snede, maar 
een grotere wonde betekent ook een langer herstel. Nu 
spreekt men vaak van kijkoperaties. Die evolutie is hand in 
hand gegaan met de opgang van robots in de chirurgie. 
De voordracht maakt duidelijk dat deze technologische 
vernieuwingen de kwaliteit van de geneeskunde bevorderen 
en de patiënt hiervoor geen angst hoeft te hebben. 
 

 
 
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 – niet-leden 7 euro      
 
  
 
 
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, Magda Noppe, Rosa 
Dewulf 
(bestuursleden) 
 
www.neosvzw.be/pittem-egem 
Rekening Neos Pittem-Egem BE 30 7387 0632 3811 
 
 

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


 
Uitsmijter 
 

Eentje van Louis Verbeek 
 
 
 
 
 
Vijf mannen van in de 70, met elk een duvel en veel gezond verstand. 
 

Je moet in het leven af en toe al eens een beetje water bij de wijn doen.  
 
“Dat doen ze niet meer tegenwoordig” zei Flor 
 
En dan moet je ook niet verwonderd zijn  
dat één op de twee huwelijken naar de bliksem gaat. 
 

Terwijl ze alle vijf al een gouden bruiloft gevierd hadden 
 

Vijftig jaar   
vreedzaam  
co-existentie… 
Vaste relatie 
 

Nu heb je ik weet niet hoeveel soorten relatie 
 

Laatst is er nog een knipperlichtrelatie bijgekomen 
 

Aan, uit, aan, uit… 
 

Ze willen vandaag alles hebben, 
alles proberen 
Maar of ze daarmee gelukkig zijn … vraagteken. 
 
 
Je kunt in het leven niet alles hebben  
besloot Jan. 
“Je kunt in het leven niet én getrouwd zijn én gelukkig zijn” 
 
 

 
 

Daar moesten ze toch eens over nadenken. 
  



 

KAARTEN  dinsdagnamiddag om  14u Buurthuis Egem 

 
dinsdag  7 maart 
dinsdag 14 maart 
 

Woensdag 29 maart Wisselbekerkaarting 14.30u in Het Vijverhof in Tielt. 

 
 

WANDELEN vrijdagnamiddag 24 maart  
 

Wandelen in de omgeving van het kasteel van Elsegem:   
Iedereen meldt zich aan de ‘Verbiest’ zaal om 13u30. We vertrekken, 
samen of apart, per auto naar het Kasteel van Elsegem,  
we wandelen +/- 7,5 km. 

 

 
DANSEN om 14u30 feestzaal "De Toerist"  Meulebeke 

 
vrijdag 17 maart 

 
 

 
BOWLING donderdag 9 maart 14u30 Bowling  Joyken  Hille 71 Zwevezele. 
 
Inschrijven tot en met 6 maart  
 

 
We spreken af om 14u 30 aan de bowling Joyken ,  
Twee spelletjes, twee dranken en twee pannekoeken voor de prijs van 11 €.  
Vooraf inschrijven  door storting van 11€ per deelnemer  
op rekening BE 30 7387 0632 3811 van Neos Pittem-Egem 

 
 

 

SAMEN OP VERPLAATSING 
dinsdag 7 maart 

Toneel "Het kraken achter de maan" met Chris Lomme  
Kortrijkse Schouwburg  

zaterdag 11 maart  
Grüsse aus Wien 
De Singel, Antwerpen 

 
Mededeling voor alle activiteiten: 
wie ingeschreven is voor de voorstelling ontvangt tijdig meer concrete informatie. 
 

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

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


Te noteren in je agenda   
voor de maanden  maart en april 

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 

dinsdag 4 april  Kaarten 14u00 Buurthuis Egem 

dinsdag 11 april  Kaarten 14u00 Buurthuis Egem 

donderdag 13 april  Fietsen 14u00 Verbiestzaaltje 

donderdag 20 april  
Luc De Laere ‘urologische 
problemen’  

14u30 Broeders 
Maristenzaal 

vrijdag 21 april  Dansen 
14u30 “De Toerist” 

Meulebeke 

vrijdag 28 april  Petanque 14u00 RVT St Remi 
 
 

Jubilea 
 
Noel SCHOONBAERT 
 en Lutgarde LAMPAERT 
50 jaar gehuwd 
 
 
 

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

 
 
 
Doordenkertje 
 

Hoe ouder de foto, 
Hoe jonger we er uitzien … 


