
 
 

Nieuwsbrief Neos Pittem - Egem 
Juni - juli 2017 

 

In de kijker: Bert De Craene  over  Rusland en zijn leiders 

Woensdag 21 juni om 14u30 in de Zaal Broeders Maristen 
 
 In de zomer van 1918 werden de laatste Russische tsaar Nicolaas II en zijn gezin brutaal 
vermoord. De Bolsjewieken maakten op die manier een eind aan driehonderd jaar Romanovs. De 
gevolgen van deze historische gebeurtenis duren tot vandaag voort in het moderne Rusland van 
Poetin. De Russische leiders van Stalin tot Poetin passeren de revue. 
 

 
Gewezen VRT-journalist Bert De Craene is vooral gekend 
voor zijn bijdragen aan het nieuws op radio 1 en het magazine 
‘Actueel’. 
 
 
Gedurende 25 jaar bezocht hij frequent de voormalige 
Sovjetunie en het huidige ‘democratische’ Rusland. Hij kreeg 
zo een grondig beeld van de Russische samenleving.  
 
 
Door zijn eigen geschiedenis is Rusland, dat vandaag weer 
vooraan staat op het wereldtoneel, iets volstrekt anders dan 
een Europese staat. 

 
Na de uiteenzetting volgt de traditionele koffietafel en aansluitend is er nog tijd om een kaartje te 
leggen of om gewoon gezellig bij 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


Dagfietstocht donderdag 27 juli  -  Ieper en omstreken 
 
Vertrek om 9u30’ aan het Verbiestzaaltje in de Kauwstraat.  
We rijden met de wagen in groep of afzonderlijk naar het recreatiedomein ‘De Nonnebossen’ in 
Zonnebeke 

via de A19- afrit 3 Zonnebeke Beselare  -  Re aanhouden Wervikstraat/N303 – Li Kasteelstraat – Re 
Menenstraat/N8 – Re Waterstraat – Li Oude Kortrijkstraat – Re Nonnebossen Oost.  

De Nonnebossen zijn verkavelde oude bossen ten oosten van het Polygoonbos.  
We verzamelen op de parking van restaurant ’t Nonnebos (adres: Nonnebossen-Oost 80) en 
starten de fietstocht rond 10u30.  
Wie vroeg is, kan ter plaatse nog eerst een koffie drinken in het restaurant.  
 
In de voormiddag rijden we richting Ieper, een rit van 25 km.  
Middagmaal restaurant ‘t Nonnebos.  

Menu 
steak en frietjes met groenten 
dame blanche en een koffie.  
De dranken zijn niet inbegrepen. 
 
In de namiddag een rit van 35 km met 

tussenstop in het Provinciaal Domein De Palingbeek in Zillebeke, midden een 
oase van groen. Het domein ligt rond het oude kanaal Ieper-Komen.  
Terug in het domein De Nonnebossen eventueel nog wat nagenieten op het 
ruime terras van restaurant ’t Nonnebos.  
 
En nu maar duimen voor schitterend zomerweer!  
 
Wie problemen heeft met fietsvervoer, laat iets weten op het nummer 0475/384843 van Frans 
Dumortier en we zorgen voor een oplossing. 
Inschrijven bij Frans Dumortier: 0475/384843 – frans.dumortier@telenet.be tegen 22 juli 
door storting van 28 € (prijs middagmaal) op rekening BE30 7387 0632 3811 van Neos 
Pittem-Egem.      
 

Festivaria: ‘Kiss me, Kate’ – Donkmeer Berlare  
Donderdag 24 augustus 2017 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 8 juni. Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van het bedrag op de rekening van 
Neos Pittem-Egem: BE30 7387 0632 3811.     

mailto:frans.dumortier@telenet.be
mailto:mariavanoverschelde@skynet.be


KAARTEN  dinsdagnamiddag om  14u 

Buurthuis Egem 
 
Dinsdag     6 juni  
Dinsdag   13 juni 
 
  

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 8 juni  
We fietsen naar Tielt Meulebeke Pittem 
met een tussenstop in hoeve Deleersnijder. 

Donderdag 20 juli  
We fietsen naar Torhout  
met een tussenstop in domein Groenhove 

Donderdag 27 juli Dagfietstocht 
9u30 aan het Verbiestzaaltje in de Kauwstraat. 

 

 

PETANQUE  vrijdagnamiddag om 14u Rust en verzorgingstehuis St Remi 
 

Vrijdag 23 juni (samen met OKRA) 
Vrijdag 28 juli 

 

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

 
 

DANSEN om 14u30 feestzaal "De Toerist"  Meulebeke 

 
Vrijdag 16 juni  

 
 

 
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  

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


 
 
 
 
 

Te noteren in je agenda   
voor de maanden  juni , juli en augustus 

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  

St-Kruis(Brugge) 

vrijdag 23 juni  
Petanque (samen met 
OKRA) 

14u00 RVT St Remi 

donderdag 20 juli  Fietsen 14u00 Verbiestzaaltje 

donderdag 27 juli  Dagfietstocht 9u30 Verbiestzaaltje 

vrijdag 28 juli  Petanque 14u00 RVT St Remi 

donderdag 17 augustus  Fietsen 14u00 Verbiestzaaltje 

donderdag 24 augustus  
Festivaria augustus 2017 
inschrijven tegen 8juni  

Donkmeer in Berlare 

vrijdag 25 augustus  Petanque 14u00 RVT St Remi 

woensdag 30 augustus  
Muzikaal optreden met Ann 
De Winter 

14u30 Buurthuis Egem 

  

 
Jubilea 
Lucien en Agnes  
WALLAERT – VANDEKERKHOVE 
55 jaar gehuwd 
 
Onze hartelijke gelukwensen 
 

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

 
Doordenkertje 
 

 
Zoals een zonnestraal een bloem doet opengaan,  
 
zo kan  een vriendelijk woord een gezicht doen stralen 


