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In de kijker:  
Inge Cordemans : ‘Christendom/Islam, vriend of vijand’ 
Maandag 19 maart 2018 om 14u30 in Broeders Maristenzaal 
 
In onze maatschappij worden we meer en meer met de Islam geconfronteerd.  

 
Moslims zijn de laatste jaren uitdrukkelijk bij ons aanwezig.  
Dit roept vragen op: wie zijn de moslims?  
Waar staat die godsdienst voor?  
 
Er wordt stilgestaan bij de basiselementen van deze grote 
wereldgodsdienst.  
Het ontstaan van de Islam met de profeet Mohammed.  
De betekenis en de inhoud van de koran.  
Het dagelijks leven van de moslimgelovigen.  
 
De terreur van de Islamitische Staat doet veel vragen rijzen en 
maakt mensen bang. 
 

Er wordt ook aandacht besteed aan de verhouding van het Christendom tot de Islam.  
Kunnen christenen en moslims wel samenleven en hoe moet het nu verder in onze samenleving? 
Hoe kunnen we met de Islam in dialoog gaan? 
Inge Cordemans is bisschoppelijk gedelegeerde en bevoegd voor communicatie, oecumene en 
interreligieuze dialoog. 
 

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


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. 
Een komedie waarin kleine, menselijke drama’s uitlopen in 
hilarische taferelen. 
Kostprijs: 25 euro (inclusief drink).  
 
Inschrijven uiterlijk tegen 6 maart 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.      

 

‘Elvis, de musical’ vrijdag 22 juni 2018 om 15 uur Kursaal Oostende 
Veertig jaar geleden, in 1977, overleed The King of Rock ’n 
Roll, Elvis Presley. Doorheen de jaren heeft het icoon nog 
niets aan populariteit ingeboet. Zijn onvergetelijke muziek en 
controversiële heupbewegingen veroorzaakten destijds een 
verschuiving in de muziekwereld en als best verkopende 
soloartiest aller tijden leeft hij onverminderd voort in de harten 
van zijn fans. 
Elvis, de musical blikt terug op zijn indrukwekkende carrière 
met een spetterende muzikale show vol bekende hits en 

authentieke moves. Elvis Presley krijgt gestalte door de Ierse zanger Grahame Patrick, al vele 
jaren de meest gevraagde Elvis-imitator ter wereld. Zijn voorkomen, expressie en bewegingen 
vertonen een opvallende gelijkenis met The King en zijn indrukwekkend stemgeluid valt bijna niet 
van de echte Elvis te onderscheiden. 
Naast de uitgebreide begeleidingsband en vele danseressen krijgt Elvis op het podium ook het 
gezelschap van The Stamps Quartet die sinds 1971 de vaste backing vocals van Elvis waren 
tijdens al zijn concerten. 
De mooiste momenten, zowel op het podium als privé, vastgelegd in duizenden foto’s, vormen 
samen met authentieke beeldfragmenten de basis van Elvis, de musical. 
Een niet te missen groots eerbetoon aan The King of Rock ’n Roll.  
 
Kostprijs: 30 euro. Inschrijven uiterlijk tegen 31 maart 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  

13 maart 
20 maart 

 

DANSEN Vrijdag om 14u30 feestzaal "De Toerist"  Meulebeke 

16 maart 

WANDELEN vrijdagnamiddag verzamelen om  13u30 aan het Verbiestzaaltje 

 
23 maart Wandelen in de Vlaamse Ardennen   
Startplaats de parking aan de kerk van Gijzelbrechtegem (Anzegem) 

Aan het station van Anzegem de weg naar Gijzelbrechtegem 
 

mailto:mariavanoverschelde@skynet.be
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 
 

 
Inschrijving verlengd tot en met 4 maart: 
Nog 2 dubbele kamers en 2 singels beschikbaar 
 
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. 
Inschrijving door. 

- het inschrijvingsformulier te 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. 
 
Verantwoordelijke: Bert Storme, Egemstraat 90 Pittem, GSM 0472 987 433 bertstorme@skynet.be  

mailto:bertstorme@skynet.be


 
Te noteren in je agenda   
voor de maanden maart  en april 
 
 

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 

dinsdag 3 april Kaarten 14u00 Buurthuis Egem 

maandag 9 april Toneel  Kortrijkse Schouwburg 

dinsdag 10 april Kaarten 14u00 Buurthuis Egem 

donderdag 12 april Zoo of life zoo  Antwerpen 

donderdag 19 april Fietsen 14u00 Verbiestzaaltje 

vrijdag 20 april Dansen 14u30 “De Toerist” Meulebeke 

maandag 23 april Tina De Gendt ‘Turkije aan 
de Leie’ 

14u30 Broeders Maristenzaal 

vrijdag 27 april Petanque 14u00 RVT St Remi 
 
 
 

  
Jubilea 
   

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

 

 
 

 
 
Doordenkertje 
 
Gloeiend kwaad zijn  
is als het oprapen van een hete kool om naar iemand te gooien 
u bent degene die zich verbrandt. 


