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In de kijker:  
 
Mia Doornaert ‘Frankrijk: een ontredderde republiek’ 
Maandag 23 oktober 2017 om 14u30 in de Broeders Maristenzaal 
 

De verkiezing van Emmanuel Macron, zo goed als uit het niets tot Frans 
president, bracht Frankrijk een nieuwe wind. Hij heeft nog alles te 
bewijzen als het erop aankomt om echt een verschil te maken. Hij is 
noch links noch rechts in een land waar socialisten en conservatieven 
elkaar traditiegetrouw afwisselden. 
Hij heeft een solide meerderheid om te kunnen hervormen. Maar de 
vraag is of hij het ontredderde land de broodnodige hervormingen kan 
doen aanvaarden.  
 
Zal hij zijn wil durven doordrijven.  
Frankrijk gedraagt zich sinds vele jaren als een kribbige patiënt die 
voortdurend van dokter verandert en dan even snel de nieuwe 
geneesmiddelen weigert. 

 
De lezing peilt naar de oorzaken van de diepe malaise in een prachtig land, een malaise die niet 
alleen Frankrijk maar ook Europa dreigt te verlammen.  
 
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 
 
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


‘Ik heb het altijd graag gedaan’ 
 
‘Er is een tijd van komen en een tijd van gaan’ betekent, in de context van het bestuur 
van een vereniging, afscheid nemen en dank je wel zeggen voor jaren inzet. 
Op de algemene vergadering van woensdag 30 augustus 2017 werd even stilgestaan 

bij het afscheid van Agnes De Witte als bestuurslid van Neos Pittem-Egem. De 

aankondiging van haar ontslag was niet direct een verrassing. Bij een vorige 
gelegenheid had Agnes zich laten ontvallen: ‘ik zal dan wellicht de volgende zijn’. Je 
probeert het wat te negeren, maar dan is het uiteindelijk toch zover.  

Bij elk afscheid komen vanzelf herinneringen naar boven en dat betekent vaak teruggaan naar 
het begin. Zo herinnert Agnes zich nog het moment dat Etienne in de zaal in Egem polste naar 
haar interesse om bestuurslid te worden. In januari 2009 volgt dan de eerste bestuursvergadering 
bij Angèle Martens. Die lekkere confituurtaart van Angèle is waar Agnes spontaan aan 
terugdenkt.  
Agnes was fier tot Neos te behoren. Zo herinner ik mij persoonlijk een betekenisvolle uitspraak 
van haar tijdens een van de jaarlijkse bijeenkomsten van de West-Vlaamse Neos bestuursleden. 
Het zien van die grote groep mensen (400 à 500), ontlokte bij haar de reactie: 
‘wat een bende schoon volk’. Het vorderen der jaren, op zich een onontkoombaar gegeven, hoeft 
dus niet noodzakelijk negatief te zijn. We kunnen er met zijn allen nog iets uit leren. 
Omkijken is veelal tegelijk ook dankbaar zijn, of zoals Agnes het zelf formuleert: ‘ik heb het altijd 
graag gedaan’. Op de vergaderingen deed zij met velen een babbeltje, een deugddoend en 
bemoedigend woordje.  
Bij dergelijk afscheid wordt telkens gezegd: ‘en we hopen jullie 
nog vaak terug te zien bij onze verschillende activiteiten’. Dat 
zal wel geen probleem zijn, gezien het engagement van 
Wilfried bij de kaartingen verdergaat.  
Agnes, Wilfried, dank je wel voor de jaren inzet. Verder 
wensen we jullie oprecht nog vele jaren in goede gezondheid 
en geniet zoveel als mogelijk.    
 
Frans Vromman 
    
Lid blijven en lid worden van Neos Pittem-Egem 

 
Als vereniging is het belangrijk om stil te staan bij de evolutie 
van het ledenaantal.  
De laatste jaren ging het steeds in stijgende lijn. 
 

Ledenwerving is een permanente opdracht voor elk bestuur. Hierbij zijn de leden zelf de bron bij 
uitstek van mond aan mond reclame. Wie weet heeft van potentiële nieuwe leden, aarzel niet en 
laat ons iets weten. 
Om de leden tevreden te stemmen is een divers jaarprogramma belangrijk. Daarom hebben we 
opnieuw gezorgd voor een kwalitatief aanbod, heel divers en voor elk wat wils. 
Binnenkort komt een bestuurslid langs om het nieuwe jaarprogramma 2017-2018 voor te stellen, 
met tegelijk het vriendelijk verzoek uw lidmaatschap van Neos Pittem-Egem te willen vernieuwen. 
 
Het lidgeld blijft ongewijzigd op 25€ per persoon en 45€ als koppel.    
 

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


‘Melodieën voor Miljoenen’ 
Bozar Brussel op zondag 14 januari 2018 om 16.00 uur 

Het nieuwe jaar wordt traditioneel ingezet met de topper ‘Melodieën voor Miljoenen’ die in 
2018 een Italiaans tintje krijgt. Al voor de 5° keer op rij trekt Neos naar de prachtige Henri le 
Boeufzaal van Bozar. Na het koude Rusland der tsaren zoeken we met een reis naar het 
zonnige Italië opnieuw warmere oorden op. 
Met ‘Un Viaggio in Italia’ putten de jeugdige muzikanten van Frascati Symphonic uit de 
onvergetelijke aria’s van Verdi en Puccini, alsook de prachtige ouvertures van Rossini. 
Het orkest staat onder leiding van dirigent Kris Stroobants. 

Kostprijs: 68 euro (ticket cat. 1, busvervoer en koude schotel na de voorstelling inbegrepen). 
Inschrijven uiterlijk tegen 22 oktober bij Maria Vanoverschelde (051/467092 – 
mariavanoverschelde@skynet.be). Uw overschrijving is pas definitief na overschrijving van het 
bedrag op rekening BE30 7387 0632 3811 van Neos Pittem-Egem.    
 

KAARTEN  dinsdagnamiddag om  14u Buurthuis Egem 

 
dinsdag  3 oktober   
dinsdag 10 oktober  

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 
 

 
WANDELEN vrijdagnamiddag verzamelen  
om  13u30 aan het Verbiestzaaltje 

 
Vrijdag 13 oktober  
 

DANSEN om 14u30 feestzaal "De Toerist"  Meulebeke 

 
Vrijdag 20 oktober 
 

 

 

PETANQUE  vrijdagnamiddag om  

14u Rust en verzorgingstehuis St Remi 
 

Donderdag 12 oktober bij OKRA 
vrijdag 27 oktober 

 
 

Samen op verplaatsing 

 

Vrijdag 6 oktober 
Slotmanifestatie: Dag en nacht koers  

Maandag 16 oktober 
45 jaar Neos West-Vlaanderen: The Great Pretenders  
 

mailto:mariavanoverschelde@skynet.be


 

 
Te noteren in je agenda   
voor de maanden  oktober en november 
 

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 13u30 Verbiestzaaltje 

maandag 16 oktober 
45 jaar Neos West-
Vlaanderen: The Great 
Pretenders 

Stadschouwburg Brugge 

vrijdag 20 oktober  Dansen 
14u30 “De Toerist” 

Meulebeke 

maandag 23 oktober  
Mia Doornaert ‘Frankrijk : 
ontredderde Republiek’ 

14u30 Broeders Maristenzaal 

vrijdag 27 oktober  Petanque 14u00 RVT St Remi 

   

dinsdag 7 november  Kaarten 14u00 Buurthuis Egem 

dinsdag 14 november  Kaarten 14u00 Buurthuis Egem 

donderdag 16 november  Bowling 14u30 Joyken Zwevezele 

vrijdag 17 november  Dansen 
14u30 “De Toerist” 

Meulebeke 

zaterdag 18 november  Music Show Schotland Antwerps sportpaleis 

dinsdag 21 november  

Seniorenfeest met 
middagmaal en optreden 
Jan Wuytens ‘muzikaal 
programma’  

11u30 Buurthuis Egem 

vrijdag 24 november  Wandelen 13u30 Verbiestzaaltje 

woensdag 29 november  
Wisselbeker kaarting 
Oostrozebeke 

14u00 Buurthuis Egem 

 
  

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

 
 
Doordenkertje 

 
Ook de langste weg begint met de eerste stap 


