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In de kijker:  
Turkije aan de Leie : kroniek van 50 jaar migratie 
door Tina De Gendt - historica en freelance journalist 
 
maandag 23 april 2018 om 14u30 in de Broeders Maristenzaal 
 

In de jaren zestig kwamen de eerste Turkse gastarbeiders 
naar België. Sindsdien is de diversiteit in onze 
samenleving sterk toegenomen.  
 
Maar hoe voltrok die migratie zich precies?  
 
Welke effecten had ze op de plaatsen van aankomst en op 
het land van herkomst?  
Hoe reageerden overheid en buurtbewoners op de 
opeenvolgende migratiegolven? En wat met integratie en 
emancipatie? 
 

In deze lezing biedt Tina De Gendt een uniek historisch perspectief op de multiculturele 
samenleving van vandaag.  
Met aandacht voor grote evoluties en kleine anekdotes, over de ‘priester Daens van de Gentse 
Turken’ of het verhaal achter de eerste ‘pita’. 
 
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


 ‘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.  
 
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 15 april 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.   
 

 
 

Provinciale wandeldag in Veurne op dinsdag 8 mei 2018 
 
We kiezen er net als verleden jaar voor om in de voormiddag te wandelen en op de middag 
(tussen 12.00u & 13.30u) aan te schuiven voor de lunch. 
 
Praktisch: 
- vertrek aan het Verbiestzaaltje om 9.00u. 

- start van de wandeling: Furnevent, Nijverheidsstraat 8, Veurne. 

- wandelafstand: 8 km (leidt ons langs de landelijke wegen naar 
Steenkerke). 

- een deel van de wandeling gaat over onverhard terrein (bospaden), 
stevige schoenen zijn dus aanbevolen. 

- lunch: warme beenham, frietjes, groentjes en aangepaste sausen met 
een ijsje achteraf en één gewone consumptie. 

 
- kostprijs € 18,- (lunch + inschrijving voor de wandeling inbegrepen). U schrijft in door 

overschrijving van 18 euro op rekening BE30 7387 0632 3811 van Neos Pittem-Egem, uiterlijk 
tegen 20 april.   

  
Na de lunch is er ter plaatse nog kans tot nagenieten bij een drankje of wie weet nog een 
wandellus van 6 km door het centrum van de binnenstad (volledig vrijblijvend). 
 
Enkel wandelen (zonder lunch) blijft uiteraard mogelijk, zowel in de voor- als de namiddag. 
Hiervoor schrijf je in op individuele basis  
ter plaatse de dag zelf (tussen 9 uur en 14 uur) en betaal je 1,5 euro. 
 

mailto:mariavanoverschelde@skynet.be


     

 
KAARTEN  dinsdagnamiddag om  14u Buurthuis Egem  

   

  3 april 
10 april 
 

 
 

 
 

 
FIETSEN  donderdagnamiddag verzamelen om  14u aan Verbiestcentrum 

 

Donderdag 19 april     
We fietsen naar Lichtervelde 
met een tussenstop in tearoom Samira 
 
 

 
 

 
PETANQUE  vrijdagnamiddag om 14u  

Rust en verzorgingstehuis St Remi 
 

Vrijdag 27 april 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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 de nieuwsbrieven zijn beschikbaar op de website 
 

 
DANSEN om 14u30 feestzaal "De Toerist"  Meulebeke 

 
Vrijdag 20 april 
 

 

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


 
Te noteren in je agenda   
voor de maanden april en mei 
 
 

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 

dinsdag 1 mei  Kaarten 14u00 Buurthuis Egem 

dinsdag 8 mei  Kaarten 14u00 Buurthuis Egem 

dinsdag 8 mei  Provinciale wandeldag Veurne  

dinsdag 15 mei  Inhaalkaarting 14u00 Buurthuis Egem 

donderdag 17 mei  Fietsen 14u00 Verbiestzaaltje 

vrijdag 18 mei 2018 Dansen 14u30 “De Toerist” Meulebeke 

vrijdag 25 mei  Petanque samen met 
OKRA 

14u00 RVT St Remi 

woensdag 30 mei  Wisselbekerkaarting  14u00 Buurthuis Egem 

donderdag 31 mei  dagreis   
 
 
 

  
Jubilea 
   

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

 

 
 

 
 
Doordenkertje 
 
Dicht bij elkaar  
is het leven  
minder zwaar 


