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In de kijker:  
Seniorenfeest dinsdag 21 november 2017 in het Buurthuis 

 
Om 11u30: aperitief en feestmaaltijd 
Aperitief 
Italiaanse tomatensoep 
Kalkoenstoofpotje - groenten - kroketten 
Dessertbord 
Koffie en versnaperingen 
Rode en witte wijn 
 
Om 14u30: Jan Wuytens muzikaal programma 
 
Jan Wuytens, geboren te Roeselare in 1981, bracht zijn 
jeugd door in Oostnieuwkerke. Al gauw leerde hij piano, 
accordeon en orgel spelen en ging hij op zijn vijftiende al 
feestjes opluisteren. 
Beschikt thans over een rijkelijke playlist. Componeren en 

tekstschrijven maakt eveneens deel uit van zijn muzikaal talent. Hij schreef ondertussen 12 eigen 
nummers. 
De warmte en de kracht van zijn stem valt in de smaak bij menig publiek.  
Muziek om bij weg te dromen.   
 
U schrijft in voor het seniorenfeest door overschrijving van 40€ /persoon  
op rekening BE30 7387 0632 3811, uiterlijk tegen woensdag 15 november.  
 
Wie enkel het muzikaal programma wenst mee te maken, betaalt 5 euro – niet-leden 7 euro per 
persoon aan de deur en wordt verwacht tegen 14u30. 
 

 
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


Neos Pittem-Egem van 10 tot 15 september op weg tussen de Elzas, 
de Vogezen en het Zwarte Woud. 

 
Na twee jaar Duitsland (Harz-gebergte en Berlijn-Dresden), ging het dit jaar naar de 
noordoosthoek van Frankrijk. Mooie bestemmingen hoef je niet ver te zoeken. Alleen al het unieke 
landschap loont de moeite. De Vogezen met zijn prachtige panorama’s en de Elzas met zijn vele 
wijngaarden in een zacht glooiend landschap zijn een lust voor het oog. De vele pittoreske dorpjes 
en steden zoals Colmar en Riquewihr weten in het bijzonder te bekoren. Een bezoek aan het 
Europees Parlement in Straatsburg mag uiteraard niet ontbreken. En het is maar een boogscheut 
naar Freiburg in het Zwarte Woud. Een heerlijk gevarieerd aanbod. 
De wekkerradio instellen om zeker op tijd te zijn. Bijna iedereen is ruim op tijd, maar bij Annie 
loopt het mis. Nog even gewacht, maar alle oproepen zijn tevergeefs. Dan maar vertrokken zij het 
met een ambetant gevoel. Tot na enkele kilometers het verlossende telefoontje komt. Even 
wachten bij afrit Nevele en we zijn voltallig. Het is een hele tijd rustig op de baan. Er is een 
koffiestop voorzien in Wanlin. De gids verhaalt de geschiedenis van de streek die nu eens bij 
Frankrijk dan weer bij Duitsland behoorde.  
Op dag 1 is er nog tijd voor een bezoek aan het imposante kasteel van Haut-Koenigsburg. Op 
een hoogte van 800 meter biedt het een prachtig uitzicht op de Vogezen, de Rijn en het Zwarte 
Woud. Dan gaat het richting hotel Verte Vallée in Munster voor vijf overnachtingen. 
Colmar en Riquewihr 
Het schilderachtige Colmar met zijn vele bebloemde vakwerkhuizen is een lust voor het oog. Zelfs 
Manneken Pis is er present. Dan door de Elzasser wijngaarden naar het stemmige Riquewihr. Het 
is er aangenaam kuieren in de oude straatjes vol souvenirwinkeltjes. Maar een bezoek aan de 
plaatselijke wijnboer mag niet ontbreken. De man vertelt met passie over zijn werk. We zijn 
volgens hem een uitzonderlijk gezelschap. Nog voor er geproefd kan worden, gaan de decibels al 
de hoogte in. 
Straatsburg 
De voormiddag van dag 3 staat in het teken van de Europese eenmaking, met een uitgebreid 
bezoek aan het Europees Parlement. Een hele voorbereiding ging eraan vooraf. We worden er 
verwelkomd door Europarlementslid Tom Vandenkendelaere. Na bezoek aan het halfrond zelf 
waar een zitting bezig is, nemen we het middagmaal in het plaatselijk restaurant. Het restaurant 
terug verlaten is echter geen sinecure. Alle uitgangen zijn blijkbaar geblokkeerd. Sommigen zijn al 
vooruit op de hoofdpunten van het nieuws: ‘Pittemse senioren urenlang vast in het Europees 
Parlement’. Een wandeling in de wijk ‘La Petite France’ in het oude Straatsburg met een bezoek 
aan de unieke 142 meter hoge gotische kathedraal is beslist de moeite waard.  



Musée de l’Automobile – Route des Crètes 
Dag 4 begint met een bezoek aan het uitzonderlijk mooie Musée de l’Automobile, een fantastische 
collectie auto’s vanaf het ontstaan tot heden. De rest van de dag staat in het teken van het 
natuurschoon. We volgen de Route des Crètes met de Grand Ballon als hoogste punt van de 
Vogezen. Onderweg wordt halt gehouden aan le Vieil Armand, een indrukwekkend monument van 
de gesneuvelden van WO 1. 
Zwarte Woud 
Dag 5 steken we de Rijn en de grens over voor het bezoek aan Freiburg in het Zwarte Woud. De 
Munsterkerk in Freiburg vertoont veel gelijkenis met de kathedraal van Straatsburg (ontworpen 
door dezelfde architect). We maken een korte wandeling door de oude stad met zijn 
middeleeuwse stadspoorten. Na het middagmaal gaat het naar de Titisee en we eindigen onze 
dag Zwarte Woud met een halte in St. Peter met zijn prachtige abdijkerk. 
Stanislasplein 
Op dag 6 wordt, na nog maar eens een rijkelijk ontbijtbuffet, de terugweg aangevat. Maar niet 
halsoverkop naar huis. We rijden naar Nancy. Een korte wandeling doorheen de middeleeuwse 
stad leidt naar het adembenemende ‘Place Stanislas’, het mooiste plein van Frankrijk. 
 
De hele reis door zijn een massa indrukken op ons afgekomen. De vele foto’s zullen ons in de 
terugblik van de herinnering toelaten om het vele moois opnieuw tot leven te brengen. Je hebt ten 
dele de reis die je er zelf van maakt. Iedereen droeg op zijn/haar manier bij tot het welslagen van 
de reis. Ook de zorg voor wie het al eens wat moeilijker had, was opvallend en bemoedigend. 
Rond 21u30 terug in Pittem. Alleen maar tevreden gezichten. En nu al uitkijken naar volgend jaar.   
 
Wil je een idee van deze reis 

bekijk de foto’s op onze website www.neosvzw.be/pittem-egem 
onder Fotoalbum : meerdaagse reizen 

 

KAARTEN  dinsdagnamiddag om  14u Buurthuis Egem 

7 november   
14 november  
woensdag 29 november wisselbekerkaarting  

14u30 zaal Mandelroos Oostrozebeke 
WANDELEN vrijdagnamiddag verzamelen om  13u30 aan het Verbiestzaaltje 

 
24 november  
Wandelen in Kanegem met tussenstop in de Kalkoven  

 

DANSEN Vrijdag om 14u30 feestzaal "De Toerist"  Meulebeke 

 
17 november 

BOWLING donderdag 16 november. 

  
We spreken af om 14u 30 aan de bowling Joyken Hille 71 Zwevezele.  
Twee spelletjes, twee  dranken en twee pannenkoeken  
voor de prijs van 11 € per persoon.  
Inschrijven uiterlijk 13 november door storting  
op rekening BE 30 7387 0632 3811 van Neos Pittem-Egem 

 

Samen op verplaatsing 
 
zaterdag 18 november Music Show Schotland Antwerps sportpaleis. 

wie ingeschreven is ontvangt nog de nodige info 
 

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


 

 
Te noteren in je agenda   
voor de maanden november en december 
 

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  
14u30 zaal Mandelroos 

Oostrozebeke 

dinsdag 5 december  Kaarten 14u00 Buurthuis Egem 

dinsdag 12 december  Kaarten 14u00 Buurthuis Egem 

vrijdag 15 december  Dansen 
14u30 “De Toerist” 

Meulebeke 

zondag 17 december  
jaarmis voor de overleden 
leden 

9u00 Kerk Pittem 

dinsdag 19 december  
Vincent Willemyns 
‘muzikaal programma’ 

14u00 Buurthuis Egem 

vrijdag 22 december  Wandelen 13u30 Verbiestzaaltje 
 
 

  
Jubilea 
 
60 jaar gehuwd : 

Camiel en Maria GOETHALS  - VROMMAN  
 
Onze hartelijke gelukwensen 
 

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

 
 
Doordenkertje 

 

Liefde is als de wind,  
je kunt het niet zien,  
maar je voelt het met gans je lichaam 


