
 
 

Nieuwsbrief Neos Pittem - Egem 
mei 2017 

 

In de kijker: Dagreis op donderdag 01 juni Antwerpen ondergronds : 

Vertrek 7u30 aan het Gemeentehuis voor de uurregeling zie verder in deze nieuwsbrief 
 

Bezoek aan FX De Beukelaer – Elixir d’ Anvers.  
Na de ontvangst is er een rondleiding in de productie  
en degustatie van 3 likeuren en aankoopmogelijkheid (niet verplicht). 

 
Een dokter-apotheker ontdekt na jarenlange opzoekingen het recept van een 
heerlijke, weldoende likeur.  
Elixir d’ Anvers wordt nog steeds bereid volgens de oude traditie op basis van 
talrijke planten en kruiden van over heel de wereld, wat dan ook aan deze drank een unieke smaak geeft. 

FX De Beukelaer mag zich één van de oudste en bekendste likeurstokerijen van België noemen. 
 
Antwerpen ondergronds Bezoek aan de Ruien.  
Onder de stad Antwerpen stromen heel wat  geheimen!!  
De ruien zijn de schaduw van een steenrijk verleden boven de grond.  

Ruien, vlieten en vesten doorkruisen Antwerpen sinds de 
middeleeuwen. Dit net van natuurlijke en uitgegraven 
waterwegen voorzag de stad van water en een binnenhaven.  
We ontdekken terug dit ondergronds gangenstelsel met haar 
oude gewelven, kanaaltjes, bruggen, riolen en sluizen met de 
historische stadskern boven ons. Tal van interessante 
weetjes, geheimzinnige anekdotes; we worden meegenomen 
op een vreemde wandeling in de onderbuik van Antwerpen. 

De rondleiding is in groepen van 15 personen. Gedurende de 
wachttijd kan een vrije wandeling gemaakt worden of iets genuttigd 
worden in de foyer van het stadsmagazijn (op eigen kosten). 

Het bezoek aan de Ruien is gedeeltelijk te voet en 
gedeeltelijk per bootje doorheen het ondergronds 
waterstelsel. Elke deelnemer krijgt laarzen, een rugzakje en een beschermpak in bruikleen. 

 
De deelnameprijs is 75 € pp. Uw inschrijving is geldig na betaling  
op rekening BE30 7387 0632 3811 van Neos Pittem-Egem.  
Er kunnen maximum 45 personen inschrijven, dus wees er vlug bij!! 
 

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


Dagreis op donderdag 01 juni naar Antwerpen : 
Uurregeling 

07u30 We vertrekken met de bus van de Meibloem aan het gemeentehuis in Pittem. 
09u30 FX De Beukelaer – Elixir d’ Anvers 
12u30 Middagmaal in restaurant ’t Elfde Gebod  

Het menu : verse seizoensoep, Belgisch stoofvlees met aardappelbereiding en 
tiramisu. Dranken niet inbegrepen! 

14u00 Bezoek aan de Ruien 
16u40 Einde van de rondleiding van de derde groep met aansluitend vrije tijd voor de 

ganse groep in het toeristisch centrum van Antwerpen 
18u30 Avondmaal in taverne De Brokkelinck in Sint-Niklaas :  

belegde boterham met kaas en hesp + groentjes. 
21u00 Terug thuis in Pittem. 

 

Festivaria: ‘Kiss me, Kate’ – Donkmeer Berlare  
Donderdag 24 augustus om 21 uur 
Festivaria staat telkens garant voor een spektakel vol romantiek, licht, dans en muziek.  
Spektakel ligt in onze natuur. Dat is de leuze van Festivaria, het tweejaarlijks openluchtfestival in 
het mooie kader aan de oevers van het Donkmeer . 

Dit keer brengt Festivaria de Broadwaymusical ‘Kiss me, Kate’, 
een passionele musicalkomedie gebaseerd op ‘De getemde 
feeks’ van William Shakespeare met o.a. Jan Schepens in de 
hoofdrol. 
Het verhaal gaat over Fred en Lilli, twee acteurs die ooit gelukkig 
getrouwd waren, maar nu minder gelukkig gescheiden zijn.  
Al snel vallen ze uit hun rol en slingeren ze op de scène subtiel 

verwijten naar elkaars hoofd. Doe daar nog de gokverslaafde medeacteur Bill en z’n lieftallige 
Lois Lane bij en het spel is compleet. 
Een aanrader. 
 
Kostprijs: 73 euro: ticket, busvervoer en warme maaltijd vooraf, inbegrepen. 
Inschrijven bij Maria Vanoverschelde: 051/467092 – mariavanoverschelde@skynet.be, 
uiterlijk tegen 22 mei. Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van het bedrag op de 
rekening van Neos Pittem-Egem: BE30 7387 0632 3811.      
 

Provinciale Pétanque meeting     
donderdag 22 juni Pétanque club ‘De Gulden Kamer’ Blauwkasteelweg 28a St-Kruis(Brugge) 
Programma  

10u00 onthaal met koffie/thee 
10u30 start reeks 1 
12u00 lunch (barbecuebuffet met uitgebreide groentenbar, pastasalade, rijstsalade en 

aardappeltjes - inclusief één drankje) 
14u00-16u30 reeksen 2 & 3 

17u00 bekendmaking winnaars 
 
Kostprijs: 22 euro 
Iedere wedstrijd houdt competitie in, maar uit ervaring weten we dat het 
sportieve en de gezelligheid de essentie zijn. 
 
Wie interesse heeft, schrijft in uiterlijk tegen 28 mei  
door overschrijving van 22 €  
op rekening BE30 7387 0632 3811 van Neos Pittem-Egem.      
 

mailto:mariavanoverschelde@skynet.be


KAARTEN  dinsdagnamiddag om  14u 

Buurthuis Egem 
 
Dinsdag   2 mei 
Dinsdag   9 mei 
Dinsdag 16 mei  Inhaalkaarting 
 

Er kan ook VRIJ gekaart worden zonder deelname aan de competitie. 
 
Spreek af met een paar vrienden en je kan samen kaarten, in een gezellige sfeer, 
op de eerste en de tweede dinsdag van de maand. 

 
 

FIETSEN  donderdagnamiddag verzamelen om  14u aan Verbiestcentrum 

 

Donderdag 18 mei     
We fietsen naar Oostrozebeke 
(De Ginstegrot) 
met een tussenstop in Baliekouter 
 

 

WANDELEN  
 

Woensdag 10 mei Provinciale wandeldag  Aartrijke 
vertrek aan het Verbiestzaaltje om 9u15 

 
Er kan ook nog gewandeld worden zonder inschrijving maar dan 
uiteraard zonder het middagmaal ter plaatse te gebruiken. 

 

PETANQUE  vrijdagnamiddag om 14u Rust en verzorgingstehuis St Remi 
 

Donderdag 11 mei  (te gast bij OKRA) 
Vrijdag 26 mei 

 
 

DANSEN om 14u30 feestzaal "De Toerist"  Meulebeke 

 
Vrijdag 19 mei  

 

 

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

 

Ook zijn alle nieuwsbrieven terug te vinden op de website 
  

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


Te noteren in je agenda   
voor de maanden  mei en juni 

dinsdag 2 mei  Kaarten 14u00 Buurthuis Egem 

dinsdag 9 mei  Kaarten 14u00 Buurthuis Egem 

woensdag 10 mei  Provinciale wandeldag Aartrijke 09u15 Verbiestzaaltje 

donderdag 11 mei Pétanque (te gast bij OKRA) 14u00 RVT St Remi 

dinsdag 16 mei  Inhaalkaarting 14u00 Buurthuis Egem 

donderdag 18 mei  Fietsen 14u00 Verbiestzaaltje 

vrijdag 19 mei  Dansen 
14u30 “De Toerist” 

Meulebeke 

vrijdag 26 mei  Pétanque 14u00 RVT St Remi 

donderdag 1 juni  Daguitstap Antwerpen 07u30 Gemeentehuis 

dinsdag 6 juni  Kaarten 14u00 Buurthuis Egem 

donderdag 8 juni  Fietsen 14u00 Verbiestzaaltje 

dinsdag 13 juni  Kaarten 14u00 Buurthuis Egem 

vrijdag 16 juni  Dansen 
14u30 “De Toerist” 

Meulebeke 

woensdag 21 juni  
Bert De Craene 
‘Rusland en zijn leiders’ 

14u30 Broeders 
Maristenzaal 

donderdag 22 juni  Provinciale Petanque meeting  9u15 Verbiestzaaltje 

vrijdag 23 juni  Pétanque (met OKRA) 14u00 RVT St Remi 
  
 
 
 
 
 
 

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

 

 
 
Doordenkertje 

 

 

Wanneer je, je bril verliest, is het probleem: 
 
om hem te zoeken, moet je hem terug vinden. 


