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augustus 2017 

 

In de kijker:  
 
Muzikale namiddag met Sopraan Ann De Winter 

woensdag 30 augustus 2017 om 14u30 in Buurthuis Egem 
 
 

 Sinds haar finaleplaats in het Nederlandse muziekprogramma 
‘Una voce particolare’ wordt Ann De Winter vaak gevraagd bij tal 
van concerten. 
 
Zij bezit een uitgebreid repertoire aan aria’s uit diverse opera’s, 
operetteliederen en romantische liederen. Hedendaagse 
(pop)songs geeft ze graag een eigen interpretatie. 
 
Ann laat zich instrumentaal begeleiden door pianist Brecht 
Degrijse. 
 
 
 
 
Na het optreden en aansluitend op de koffietafel is er nog tijd om 
een kaartje te leggen of om gewoon wat 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


Music Show Scotland  
de grootste indoor pipeshow ter wereld 
Zaterdag 18 november 2017 om 19u30 in Sportpaleis Antwerpen 

 
Meer dan 200 doedelzakspelers en 
drummers, allen uitgedost in Schotse 
kilt en bontmuts, krijgen het gezelschap 
van danseressen, muzikanten en 
zangeressen. Samen brengen zij in het 
Antwerpse Sportpaleis een drie uur 
durende show vol Keltische muziek, 
zang, Schotse dans en Ierse 
stepdance.  
Legendarische muziek als ‘Amazing Grace’, ‘Highland Cathedral’ en ‘Auld Long Syne’ zijn slechts 
een klein onderdeel van deze show. Het Schotse Highland Dancing en het Ierse Tapdancing 
(bekend van Riverdance) brengen traditionele en moderne dansen, begeleid door livemuziek. 
Speciaal voor deze show werd een levensgroot Highland Valley Castle ontwikkeld (70 meter 
breed en 12 meter hoog). 
Het belooft een onvergetelijke avond te worden. 
 
Kostprijs: 75,50 euro (ticket met busvervoer en verzorgde koude schotel inbegrepen). 
Inschrijven uiterlijk tegen 20 augustus bij Maria Vanoverschelde: 051/467092 – 
mariavanoverschelde@skynet.be 
Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van het bedrag op rekening:  
BE30 7387 0632 3811 van Neos Pittem-Egem.   
  
 

45 jaar Neos West-Vlaanderen met ‘The Great Pretenders’ 
Maandag 16 oktober 2017 om 14u00 in Concertgebouw Brugge (op ’t Zand) 
 

Neos West-Vlaanderen viert haar 45 jarig bestaan met 
The Great Pretenders. een vijfkoppig gezelschap van 
klassiek geschoolde herenstemmen.  
Samen met hun begeleidingsgroep brengen Marc 
Meersman, Joris Derder, Adriaan De Koster, Frank 
François en Henk Pringels ‘evergreens in close 
harmony’.  
 
Het motto is het publiek bekoren met perfect 
uitgebalanceerde stemmen en prachtige songs die hart 
en ziel beroeren. Qua repertoire grijpen ze terug naar classic oldies zoals ‘Only you’, ‘Ramona’… 
maar ook lichtvoetige rock ’n roll van Cliff Richard, Beach Boys en hedendaagse melodieën 
komen aan bod. 
 
Met een overdonderend succes waren ze reeds eerder te gast op Neos nieuwjaarsconcerten. 
Een vernieuwd programma en video projecties moeten ervoor zorgen dat de viering 45 jaar 
Neos West-Vlaanderen onvergetelijk wordt. 
 
Prijs: categorie 1: € 20,- (inclusief drankje en een leuke attentie) 
 
Inschrijven uiterlijk tegen 31 augustus bij Maria Vanoverschelde: 051/467092 – 
mariavanoverschelde@skynet.be  
Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van het bedrag op rekening:  
BE30 7387 0632 3811 van Neos Pittem-Egem 

mailto:mariavanoverschelde@skynet.be


KAARTEN   

 
Vrijdag 1 september om 11.30u viering  
Kaartkampioenen 2016-2017 
in “Het Buurthuis” in Egem. 
 

Bij de vrouwen behaalde Simonne Patteeuw 
de titel en werd Frida Bogaert tweede. 
Bij de heren werd José Polfliet eerste en behaalde Gabriël Verhelle de tweede plaats. 

 
Een dikke proficiat voor onze kampioenen  
 
Na het aperitief en de huldiging van de kampioenen volgt een lekker feestmaal en is er zoals 
gewoonlijk achteraf nog gelegenheid om bij te praten en een kaartje te leggen. 
 

Er dient ingeschreven te worden voor 25 augustus door storting van  
20.00€ per persoon voor de kaarters en  
30.00€ per persoon voor de niet-kaarters  
op rekening BE30 7387 0632 3811 van Neos Pittem-Egem. 

 
Er kan ook telefonisch ingeschreven worden bij Maria Vanoverschelde: 051/46 70 92 en de dag 
zelf betaald worden. 
 

Het nieuwe kaartseizoen start op dinsdag 5 september. 
 
 

FIETSEN  donderdagnamiddag verzamelen om  14u aan Verbiestcentrum 

 

Donderdag 17 augustus  
We fietsen naar Wingene met een tussenstop in  
Wildenburg. 

 
 

PETANQUE  vrijdagnamiddag om 14u  

Rust en verzorgingstehuis St Remi 
 

Vrijdag 25 augustus   
 

 

SAMEN OP VERPLAATSING 
 

Halve daguitstap Donderdag 28 september 

Vlieghaven van Wevelgem en Grootmoeders Koffie in Gullegem 
met middagmaal in restaurant The biggles met panoramisch zicht op de luchthaven. 
Meer info in de volgende nieuwsbrief 
 

Festivaria: ‘Kiss me, Kate’ – Donkmeer Berlare  
Donderdag 24 augustus 2017 om 21 uur  

wie ingeschreven is voor de voorstelling ontvangt tijdig meer concrete 
informatie. 
 
 



 

Te noteren in je agenda voor de  
maanden  augustus en september 

donderdag 17 augustus  Fietsen 14u00 Verbiestzaaltje 

donderdag 24 augustus  Festivaria ‘Kiss me, Kate’ Donkmeer in Berlare 

vrijdag 25 augustus  Petanque 14u00 RVT St Remi 

woensdag 30 augustus  
Muzikaal optreden met 
Ann De Winter 

14u30 Buurthuis Egem 

vrijdag 1 september  Kampioenviering 14u00 Buurthuis Egem 

dinsdag 5 september  Kaarten 14u00 Buurthuis Egem 

10 tot 15 september 
meerdaagse reis: Elzas, Vogezen, Zwarte Woud en het 
Europees parlement 

dinsdag 19 september  Kaarten 14u00 Buurthuis Egem 

donderdag 21 september  Fietsen Wingene 14u00 Verbiestzaaltje 

vrijdag 22 september  Petanque 14u00 RVT St Remi 

donderdag 28 september  
Halve dagreis Vliegveld Wevelgem en bezoek aan 
grootmoeders koffie  

 

 
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 
 

  

 
Jubilea 
 

Etienne en Edith 
IDE - VANPARIJS 50 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 
 
 
Om oud en wijs te kunnen zijn,  
moet je eerst  
jong en onverstandig geweest zijn. 
 

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

