
 
 

Nieuwsbrief Neos Pittem - Egem 
september 2017 

 

In de kijker:  
Bezoek aan de vlieghaven van Wevelgem en  
Grootmoeders Koffie in Gullegem  

 

We vertrekken om 11u20 aan het Gemeentehuis van Pittem. Rond 12u komen we aan in 
Wevelgem en begeven we ons naar het vrij nieuwe restaurant The Biggles. 

We  hebben er voor gezorgd dat de dames niet hoeven te koken. 
Dit restaurant is vlakbij de luchthaven gelegen en biedt een 
prachtig panoramisch uitzicht op de luchthaven en de activiteiten er 
rond. We drinken een aperitief naar keuze (uitgezonderd 
champagne, gin en cocktails) – eten soep van de dag – stoofpotje 
van rundvlees met Rodenbach en verse frietjes – water aan tafel, 2 

glazen wijn, frisdrank of pils. 
Na het middagmaal bezoeken we Flanders Aviation Society,  

We krijgen een inleiding over de werking en de uitrusting van de 
vlieghaven en in een historische bunker uit de Tweede 
wereldoorlog volgt een film over het vliegveld van 1917 tot heden.  

We bezoeken ook het luchtvaartmuseum. 
We krijgen uitleg van 2 gidsen, die naast technische uitleg ook anekdotes te vertellen hebben. 

 

Om 16u komen we aan in Gullegem bij Grootmoeders Koffie,  een 
ambachtelijke koffiebranderij, ooit ontstaan in een vlassersfamilie.  

We krijgen een rondleiding doorheen het belevingscentrum en de branderij. 
Tussendoor genieten we van de koffie met een éclair. Voor elke deelnemer is er ook 
nog een aandenken voorzien. 

 
We voorzien de thuiskomst om +/- 18u30.  
De prijs voor deze uitstap bedraagt 53 € per persoon.  
Inschrijven door storting op rekening BE 30 7387 0632 3811 van NEOS 

Pittem-Egem.  
 
Het aantal deelnemers is beperkt tot 50 personen!! 
 

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,  
Marleen Vergote, Rosa Dewulf (bestuursleden) 
 
www.neosvzw.be/pittem-egem 
Rekening Neos Pittem-Egem BE 30 7387 0632 3811 

  

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


Slotmanifestatie fietszoektocht op vrijdag 6 oktober om 14 uur  
in CC Guldenberg, Acaciastraat 1 te Wevelgem 
 
De namiddag begint met een terugblik op de derde editie van de West-Vlaamse fietszoektocht en 
de mededeling van de winnende clubs. Daarna volgt het slotoptreden. 
Niemand minder dan Michel Wuyts en Geert Vandenbon brengen hun voorstelling ‘Dag en Nacht 
Koers’. In deze voorstelling fietst Michel Wuyts door het hoofd van de grootste karakters … . 
Laagje na laagje deelt hij hun ziel met de toeschouwer. 
Hij vertelt honderduit. Grote histories en leuke weetjes, grappige anekdotes en vertelsels waar je 
stil van wordt. Onder gitaarbegeleiding versterken de liedjes van Geert Vandenbon de woorden 
van Michel. 
 
Neos Pittem-Egem nam geen deel aan de fietszoektocht, doch dit slotevenement staat  voor 
iedereen open. 
We hebben een optie voor 10 kaarten. Kostprijs: 20 euro (drink inbegrepen).  
Inschrijven uiterlijk tegen 15 september bij Maria Vanoverschelde: 051/467092 – 
mariavanoverschelde@skynet.be.  
Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van het bedrag  
op rekening: BE30 7387 0632 3811     
 
 

 

Neos Midweek in de Ardennen (Houffalize) met Vayamundo  
23 oktober tot 27 oktober 2017: 5 dagen/4 nachten 
 
Programma: 
    maandag 23 oktober  
    16.00u check in 
   18.30u seniorenquiz 
    dinsdag 24 oktober 
    10.00u lezing Els Messelis ‘ook met pensioen en geen tijd om ouder te worden?’ 
    14.00u lezing Els Messelis ‘partner- en familierelaties in boeiende en woelige tijden’ 
    20.30u big D show 
    woensdag 25 oktober 
    10.00u Hendrik Cammu ‘de (on)zin van tips om gezond oud te worden’ 
    14.00u natuurwandeling op zoek naar eetbare producten en daarna kookactiviteit 
    20.30u Champs Elisées avond 
    donderdag 26 oktober 
    10.00u sport- en natuuractiviteit: keuze tussen aquagym, yoga of natuurwandeling 
    14.00u lezing Michaël Van Droogenbroeck ‘wat met uw geld?’ 
    21.00u dansavond 
    vrijdag 27 oktober 
    10.00u wandeling met 4 keuzemogelijkheden 
De dag begint telkens met een uitgebreid ontbijtbuffet. ’s Middags een twee-gangenmenu in 
buffetvorm en ’s avonds een viergangenbuffet  met dranken all-in. 
Alle deelnemers ontvangen het boek ’60 met een +’ van Els Messelis. 
 
Praktisch: 
- € 420 voor leden Neos 
- € 440 voor niet-leden 
- toeslag éénpersoonskamer: € 60 
- vervoer vanuit verschillende opstapplaatsen in Vlaanderen: € 30 
 

Inschrijven uiterlijk 15 september 2017. Inschrijvingsformulier te bekomen bij Frans Vromman 
of via website www.neosvzw.be (rubriek midweek ’60 met een +’in de Ardennen)            

mailto:mariavanoverschelde@skynet.be
http://www.neosvzw.be/


KAARTEN  dinsdagnamiddag om  14u Buurthuis Egem 

 
vrijdag 1 september om 11.30u viering van de kaartkampioenen 2016-2017. 
dinsdag 5 september   
dinsdag 19 september   
 
  

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 
 

 

DANSEN om 14u30 feestzaal "De Toerist"  Meulebeke 

 
Vrijdag 15 september 

 

 

FIETSEN  donderdagnamiddag verzamelen om  14u aan 

Verbiestcentrum 

 

donderdag 21 september  

 

PETANQUE  vrijdagnamiddag om 14u Rust en 

verzorgingstehuis St Remi 
 

vrijdag 22 september is Okra bij ons te gast 

 
 

Samen op verplaatsing 

 

10 tot 15 september  
Meerdaagse reis naar de Elzas, de Vogezen en het Zwarte Woud met  een bezoek 
aan het Europees parlement 

donderdag 28 september  
Halve dagreis naar de vlieghaven van Wevelgem  
en Grootmoeders Koffie in Gullegem 
 

 
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  september en oktober 
 

vrijdag 1 september  Kampioenviering 11u30 Buurthuis Egem 

dinsdag 5 september  Kaarten 14u00 Buurthuis Egem 

zondag 10 september tot 
15 september 

Meerdaagse reis naar de Elzas, de Vogezen en het 
Zwarte Woud en een bezoek aan het Europees 
parlement  

Vrijdag 15 september Dansen 14u30 feestzaal “De Toerist” 

dinsdag 19 september  Kaarten 14u00 Buurthuis Egem 

donderdag 21 september  Fietsen Wingene 14u00 Verbiestzaaltje 

vrijdag 22 september  Petanque met OKRA 14u00 RVT St Remi 

donderdag 28 september  Halve dagreis   

dinsdag 3 oktober  Kaarten 14u00 Buurthuis Egem 

vrijdag 6 oktober 
Slotmanifestatie 
fietszoektocht 

14u00 CC Guldenberg, 
Wevelgem 

dinsdag 10 oktober  Kaarten 14u00 Buurthuis Egem 

donderdag 12 oktober  Petanque bij OKRA 14u00 RVT St Remi 

Vrijdag 13 oktober Wandelen  

maandag 16 oktober The  Great Pretenders Stadschouwburg Brugge 

maandag 23 oktober  
Mia Doornaert ‘Frankrijk : 
ontredderde Republiek’ 

14u30 Broeders Maristenzaal 

vrijdag 27 oktober  Petanque 14u00 RVT St Remi 
 
  

Jubilea 
 

60 jaar gehuwd 
Gerard en Rosa DE MARE - VERHELST 

50 jaar gehuwd 
Roger en Erna MARREEL - VANTYGHEM 
Robert en Rita MARREEL – VANTYGHEM 
Gerard en  Rosa VAN WALLEGHEM – VALCKE 
Gontrand en Gisèle GARDEYN - DEBEVER 

Onze hartelijke gelukwensen 
 

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

Doordenkertje 

Niet  
het aantal  momenten dat we ademen 

wel 
het aantal  adembenemende momenten  

bepalen   
de waarde van het leven 


