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In de kijker:  
Wat met uw geld ? door Michaël Van Droogenbroeck 
Dinsdag 30 januari 2018 om 14u30 in de Broeders Maristenzaal 
 

Nooit eerder stond de rente op spaarboekjes zo laag.  
Hoe komt dat?  
Wat wil de Europese Centrale Bank daarmee bereiken?  
 
En waarom staat er ondanks die extreem lage 
minimumrente meer geld dan ooit op onze spaarboekjes? 
 
Zijn er ook alternatieven? En wat zijn dan de risico’s?  
Hoe kan je beleggen in aandelen en waar moet je dan op 
letten?  
Zijn vastgoed, goud of schilderijen een alternatief? 
 
In deze lezing schetst VRT-journalist Michaël Van 
Droogenbroeck de problemen en de uitdagingen van de 
lage rente op maat van de gewone spaarder.  
 

Met handige tips, do’s en dont’s. 
Hij werkt sinds 2005 op de nieuwsdienst van de VRT en geeft er duiding bij het financieel en 
economisch nieuws. 
 
Na de uiteenzetting volgt de traditionele koffietafel en aansluitend is er nog tijd om een kaartje te 
leggen of gewoon gezellig wat 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


Nieuwjaarswens 
 
Oei, het jaar is alweer bijna om. Het lijkt voorbijgevlogen. Het gevoel dat de tijd 
sneller gaat naarmate je ouder wordt. Maar op de vraag vanwaar dat gevoel 
komt, is er geen pasklaar antwoord. 
De eindejaarperiode is voor velen een warme en gezellige tijd om te genieten 
met familie en vrienden. Maar voor sommigen is het nu net de moeilijkste tijd 
van het jaar, omdat de eenzaamheid en het gemis zich nog duidelijker laten voelen.  
We gaan elkaar het allerbeste toewensen voor het nieuwe jaar. Met een goed gevoel voor 
prioriteiten wensen we elkaar bovenal een goede gezondheid. Het lost misschien niet alles op, 
maar het helpt wel om de problemen die zich onvermijdelijk zullen voordoen, het hoofd te bieden. 
We willen zo graag ook gelukkig zijn, maar het geluk is broos en vergankelijk. We zijn de rijkste 
generatie ooit, maar daarom nog niet gelukkig. We wensen mekaar daarom veel geluk. Maar hoe 
en waar vind je dat geluk? Eigenlijk vooral in kleine dingen en op onverwachte momenten. 
Waar mensen nood hebben aan een bemoedigend woord, levert het vluchtige ‘oe is’t’ en  
‘ça va’ meestal geen soelaas. Wellicht verwacht men dat je wat tijd hebt om naar een verhaal te 
luisteren. 
Het leven deelt soms klappen uit, maar als je optimistisch bent, dan zie je altijd zaken die het 
leven wel weer de moeite waard maken. We wensen je daarom de kunst van het verlangen en het 
vertrouwen om je dromen waar te maken. Maar ook de weerbaarheid om, als het al eens wat 
moeilijker gaat, niet bij de pakken te blijven zitten. We wensen jullie voor 2018 bovenal de 
liefdevolle  warmte van goede mensen om je heen.  
 
Frans Vromman    

 
 
 
Musical ‘Zoo of Life’ op donderdag 12 april 2018 om 15 uur 
In de Koningin Elisabethzaal te Antwerpen. 
 

In 2018 viert de Antwerpse Zoo haar 175° verjaardag. Met het grootse 
musicalspektakel  
‘Zoo of Life’ wil de Zoo haar verjaardag op een originele manier vieren. 
Een hartverwarmend hedendaags verhaal over de liefde tussen mens 
en dier, dat de toeschouwer onderdompelt in de magie van de 
Antwerpse dierentuin. De regie is in handen van Luc Stevens, bekend 
van de Historalia-voorstellingen Marie-Antoinette en Albert1 in Westerlo.  
Het spektakel kan rekenen op een topcast van bekende musicalsterren 
zoals Jelle Cleymans, Tinne Oltmans, Janine Bischops, Nele Goossens, 
Ivan Pecnik, Peter Thijssen, Barbara Dex, Sandrine, … .  
Een mooi familieverhaal dat jong en oud zal kunnen bekoren. Daarom 
zijn ook (klein)kinderen welkom. 
Mooi meegenomen: het toegangsticket voor Zoo of Life geldt dezelfde 
dag ook als toegangsticket voor de vernieuwde Antwerpse Zoo. 

Kostprijs: ticket volwassenen: 40 euro  
                ticket kinderen (<18 jaar): 32 euro  
De Koningin Elisabethzaal ligt vlak naast het station van Antwerpen Centraal en is dan ook zeer 
gemakkelijk per trein te bereiken. Er is geen busvervoer voorzien. 
 
Inschrijven uiterlijk tegen 20 januari 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  dinsdagnamiddag om  14u Buurthuis Egem 

  9 januari   
16 januari  

 

 

 
DANSEN Vrijdag om 14u30 feestzaal "De Toerist"  Meulebeke 

 
19 januari 

 

 
WANDELEN vrijdagnamiddag verzamelen om  13u30 aan het Verbiestzaaltje 

 
26 januari Wandelen in en rondom de dorpskom van Pittem.  
 
We verkennen kleine voetwegeltjes en doorsteken van de ene straat naar de 
andere straat. 
Voor sommigen zal deze wandeling soms verrassend en verbazend zijn:  ‘zijn 
we nu hier?’ ‘dit kende ik nog niet’ ‘waar zijn we nu?’. 
 
We stappen 7 km aan een stuk op een rustig tempo en eindigen (+/- 15u30) in 
Tearoom Snack Alfa.  

Hier kunnen we genieten van een pannenkoek met koffie, of eventueel een lekker biertje drinken. 
Iedereen kan dan naar eigen goeddunken de startplaats terug opzoeken. 
 

 

 
 
 
 

SAMEN OP STAP 
Wie ingeschreven is ontvangt de nodige info 
 

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

 

Nieuwjaarsconcert met Andrei Lugovski & band  

CC De Leest te Izegem 
 
donderdag 25 januari 2018 om 14u30  
  



 
Te noteren in je agenda   
voor de maanden januari en februari 
 

dinsdag 9 januari  Kaarten 14u00 Buurthuis Egem 

zondag 14 januari  Melodieën voor Miljoenen 16u Bozar, Brussel 

dinsdag 16 januari  Kaarten 14u00 Buurthuis Egem 

vrijdag 19 januari  Dansen 14u30 “De Toerist” Meulebeke 

donderdag 25 januari  
Nieuwjaar met Andrei 
Lugovski 

14u30 De Leest, Izegem 

vrijdag 26 januari  Wandelen 13u30 Verbiestzaaltje 

dinsdag 30 januari  
Michaël van Droogenbroeck 
‘Wat met uw geld? 

14u30 Broeders Maristenzaal 

maandag 5 februari  
Wegcode Verkeersborden 
lezen en begrijpen. 

14u30 Broeders Maristenzaal 

dinsdag 6 februari  Kaarten 14u00 Buurthuis Egem 

dinsdag 13 februari  Kaarten 14u00 Buurthuis Egem 

vrijdag 16 februari  Dansen 14u30 “De Toerist” Meulebeke 

dinsdag 20 februari  
Jan-Bart De Muelenaere: 
comedy show ‘over leven in 
West-Vlaanderen’ 

14u30 Buurthuis Egem 

vrijdag 23 februari  Wandelen 13u30 Verbiestzaaltje 
 
 
 
 

  
Jubilea 
 
Wanneer iemand een jubileum viert van 50 jaar gehuwd  
(of meer)  
 
 
 
 

 

laat het ons weten en wij publiceren het. 
 
 

 
 
Doordenkertje 
 
Wanneer het middel het doel wordt 
mist men het doel. 
 
Geld is een middel  
met als doel: tevreden en gelukkig zijn 


