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In de kijker:  
‘Over leven in West-Vlaanderen’ door Jan-Bart De Muelenaere 
Dinsdag 20 februari 2018 om 14u30 in Buurthuis Egem 
 

 Met behulp van foto’s, videobeelden en persoonlijke 
anekdotes gaat comedian Jan-Bart De Muelenaere op 
zoek naar de ware identiteit van de West-Vlaming.  
 
Wie zijn ze, wat doen ze, hoe spreken ze en wat drijft 
hen? Wonen er alleen maar hardwerkende 
ondernemers? Is er meer dan alleen maar landbouw en 
varkensboeren? Is de taal er echt zo onverstaanbaar? 
 
Hij noemt zichzelf een rasechte, maar ook trotse West-
Vlaming.  
 
Geboren in Roeselare, opgegroeid in Westrozebeke en 
woont ondertussen in Ieper. 

 

‘Over Leven in West-Vlaanderen’ is een humoristische analyse van het ware DNA van de West-
Vlaming. 
 
 
Na de voorstelling 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


Studienamiddag : Verkeersborden lezen en begrijpen 
Maandag 5 februari 2018 om 14u30 Broeders Maristen 

 

Bestuurslid Arnold neemt ons mee in de 
doolhof van  het  bos van verkeerstekens. 

De bedoeling van deze namiddag is aan de hand van eenvoudige tips de betekenis van 
verkeerstekens duidelijk te maken. 
De verschillende verkeerstekens worden overlopen.  
Er wordt stilgestaan bij de geldigheid, de regels omtrent parkeren en stilstaan, de voorrang, de 
toegelaten snelheid enz … 
Kortom een opfrissing van de kennis van belangrijke delen van de wegcode en de 
verkeerstekens. 

De toegang is gratis 

 
 

 

 

Toneel ‘Slachtinge’ (De God van de Slachting) 
Maandag 9 april 2018 om 15 uur in Kortrijkse Schouwburg (Schouwburgplein) 

 
Het West-Vlaamse theatergezelschap ‘Het Eenzame Westen’ 
met Maaike Cafmeyer, Mathias Sercu, Lien De Graeve en Tom 
Ternest brengt met ‘Slachtinge’ een komedie van Yasmina 
Reza. 
Wanneer een elfjarig jongetje een ander jongetje met een stok 
twee tanden uit de mond slaat en daarbij geen berouw toont, 
moeten de volwassenen spreken. Dat vinden de ouders van het 
slachtoffer. Dus komen de twee koppels samen om de dingen uit 
te praten en op een beschaafde manier te zoeken naar een 

oplossing. Een formaliteit. Ze zijn immers ruimdenkende, fatsoenlijke mensen. En verstandig. De 
glazen worden voller en weer leger en de gezelligheid slaat algauw om. Wanneer de situatie 
volledig escaleert, lijkt beschaving ver te zoeken. 
Een komedie waarin kleine, menselijke drama’s uitlopen in hilarische taferelen. 
Kostprijs: 25 euro (inclusief drink). Inschrijven uiterlijk tegen 26 februari bij Maria Vanoverschelde 
(051/467092) – mariavanoverschelde@skynet.be. Uw inschrijving is pas definitief na 
overschrijving van het bedrag op rekeningnummer BE30 7387 0632 3811 van Neos Pittem-Egem.      

 

KAARTEN  dinsdagnamiddag om  14u Buurthuis Egem 

  6 februari   
13 februari 

 

DANSEN Vrijdag om 14u30 feestzaal "De Toerist"  Meulebeke 

16 februari 

 

WANDELEN vrijdagnamiddag verzamelen om  13u30 aan het Verbiestzaaltje 

 
23 februari Wandelen in Torhout omgeving van het kasteel Wijnendale.   
Startplaats de parking naast het Kasteel van Wijnendaele (Oostendestraat en dan de parking 
links voor het kasteel:Fonteinstraat) 

mailto:mariavanoverschelde@skynet.be


BOWLING donderdag 8 maart 14u30 Bowling  Joyken  Hille 71 Zwevezele. 

Inschrijven tot en met 4 maart  
  
Twee spelletjes, twee dranken en twee pannenkoeken voor de prijs van 11 €.  
Inschrijven door storting van 11€ per deelnemer op BE 30 7387 0632 3811 Neos Pittem-Egem 
 
 
 

 
SAMEN OP REIS VOOR 6 DAGEN naar Seelisberg Zwitserland 
 

 
Maandag 10 september tot en met zaterdag 15 september : 
 
Onze meerdaagse reis blijft een succes!! We doen er dus nog 
eentje bij en reizen dit jaar naar Zwitserland, een topreis vol 
hoogtepunten. 
We reizen naar  Seelisberg, een prachtig dorp aan het 
Vierwoudstedenmeer, op een hoogte van 800 meter. Seelisberg 
staat bekend als het zonneterras van het Vierwoudstedenmeer. 
We logeren in Hotel Bellevue, een gezellig hotel van uitstekende kwaliteit. Het hotel, in typisch 
Zwitserse chaletstijl, heeft een panoramisch zicht op het meer. 

’s Morgens is er een uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds een 
lekker 3-gangen menu, met veel zorg klaar gemaakt door een 
uitstekende chef. De drank aan tafel is ’s avonds inbegrepen. Zijn 
nog inbegrepen : 6 middagmalen, alle inkomgelden, boottochten, 
bergtreintjes en degustaties. Onze gids ter plaatse is de West-
Vlaming Ervé. 
Niet inbegrepen : de drank bij de maaltijden ’s middags.  
 

De prijs bedraagt 830 € pp,  toeslag single is 112 € pp.   
Annulatie- en bijstandsverzekering is 5% op de totale inschrijvingsprijs 
 ttz voor een dubbele kamer: 41,5 € pp en een singel: 47,1 € 
Wie meer wil weten over het programma van de reis heeft 3 
opties : 

- ofwel via de website van Neos Pittem-Egem: 
www.neosvzw.be/pittem-egem 
‘In de kijker’ onder meerdaagse reis: Seelisberg. 

- ofwel : geef uw e-mailadres door aan bertstorme@skynet.be 
en we sturen het volledige programma elektronisch door naar 
uw mailadres. 

- ofwel: een telefoontje naar 0472/987433 en het programma wordt op papier thuis bezorgd. 
Hoe inschrijven : 
TEN LAATSTE TEGEN 20 FEBRUARI 2018 OF VROEGER BIJ VOLLEDIGE BEZETTING!!!!!! 

- het bijgevoegd inschrijvingsformulier invullen en bezorgen aan de verantwoordelijke. 
- een voorschot van 200 € pp storten op rekening BE30 7387 0632 3811 van Neos Pittem-

Egem  met vermelding ‘Reis Seelisberg’. 
- indien een annulatie en bijstandsverzekering (41,5 € pp of 47,1 €) genomen wordt, moet dit 

bedrag bijgestort worden bij het voorschot. 
 
AANDACHT :  Bij volledige bezetting geldt de regel ‘ Wie eerst betaalt, eerst maalt’. 
Verantwoordelijke: Bert Storme, Egemstraat 90 Pittem, GSM 0472 987 433 bertstorme@skynet.be 



 
Te noteren in je agenda   
voor de maanden februari en maart 
 

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 

donderdag 8 maart  Bowling 14u30 Joyken Zwevezele 

dinsdag 13 maart  Kaarten 14u00 Buurthuis Egem 

vrijdag 16 maart  Dansen 14u30 “De Toerist” Meulebeke 

zondag 18 maart  Grüsse aus Wien De Singel, Antwerpen 

maandag 19 maart  
Inge Cordemans 
‘Christendom/Islam, vriend 
of vijand 

14u30 Broeders Maristenzaal 

dinsdag 20 maart  Kaarten 14u00 Buurthuis Egem 

vrijdag 23 maart  
Wandelen Vlaamse 
Ardennen Gijselbrechtegem 
Kaster 

13u30 Verbiestzaaltje 

 
 
 
 

  
Jubilea 
   

50 jaar gehuwd : 
Willy en  Clara SPRIET – BIEBUYCK 
 

 
 

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

 
 
Doordenkertje 
 
Schoonheid is jezelf zijn, blij zijn met jezelf  
en 
niet bevreesd voor wat anderen van je denken 


