
 

Nieuwsbrief Neos Pittem - Egem 
mei 2018 

 

In de kijker: Dagreis op donderdag 31 mei Groot-Bijgaarden en Meise: 

firma LAPERRE Hearing Systems en de Nationale plantentuin 
Vertrek 7u45 aan het Gemeentehuis terug thuis om 20u 45. 

 
In Groot-Bijgaarden bezoeken we de firma LAPERRE Hearing Systems 

 – Hoor kwaliteit voor het leven – 
We worden verwelkomd in het auditorium en krijgen uitleg over de werking 
van het gehoor, wat gehoorverlies is en wat er valt aan te doen.  
 
Tussendoor krijgen we koffie met gebak. 
 

Wie benieuwd is naar zijn gehoor, krijgt meteen de kans om een hoortest te doen. 
 

’s Middags gebruiken we de lunch in restaurant Colmar, gelegen dicht bij de Firma Laperre. 
Het middagmaal bestaat uit een voorgerechtenbuffet, - 
hoofdgerecht is gegrild rumsteak met hofmeesterboter en 
knapperige frietjes, - drankenbuffet 

 
In Meise bezoeken we de Nationale plantentuin met een 
rondleiding in het Plantenpaleis. 

Hier hebben we ook nog de tijd voor een vrije wandeling of een 

rustpauze. 
 
’s Avonds stoppen we nog in Sint-Niklaas voor het avondmaal.  

Het avondmaal is een boterham met kaas, een boterham met hesp en groentjes. 
 
Dit alles voor de prijs van 60 € per persoon. 
Inschrijven door 60 € pp te storten op rekening nr BE30 7387 0632 3811.  
De storting geldt als inschrijving. 
Er kunnen max 50 personen inschrijven, dus wie eerst komt (stort), eerst maalt. 
 

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


 
Provinciale petanque meeting op donderdag 21 juni 
 
Pétanque club ‘De Gulden Kamer’ Blauwkasteelweg 28a St-Kruis(Brugge) 
Programma  

10u00 onthaal met koffie/thee 
10u30 start reeks 1 
12u00 lunch (barbecuebuffet met uitgebreide groentenbar, pastasalade, rijstsalade en 

aardappeltjes - inclusief één drankje) 
14u00-16u30 reeksen 2 & 3 

17u00 bekendmaking winnaars 
 
Kostprijs: 22 euro 
Iedere wedstrijd houdt competitie in, maar uit ervaring weten we dat het 
sportieve en de gezelligheid primeren. 
 
Wie interesse heeft, schrijft in uiterlijk tegen 28 mei  
door overschrijving van 22 €  
op rekening BE30 7387 0632 3811 van Neos Pittem-Egem.      
 

 
 
 
Rubens, het leven van een briljant en veelzijdig kunstenaar 
 
Donderdag 16 augustus 2018 - 20u45 - Domein de Merode, Westerlo 

 
400 jaar na zijn dood geldt Peter Paul Rubens 
nog steeds als een van de meest veelzijdige 
kunstenaars die ons land ooit gekend heeft.  
 
Hij was niet alleen een geweldig schilder, maar 
ook een begeesterd diplomaat, een vakkundig 
architect, een uitstekend zakenman, kortom 
een polyglot pur sang. 
 
Na het succes van de vorige 

musicalspektakels Marie-Antoinette en Albert 1, neemt Historalia ons opnieuw mee op een 
muzikale reis doorheen de tijd in het Antwerpen van de 16° en de vroeg 17° eeuw. De tijd waarin 
Rubens zich opwierp tot één van de beroemdste kunstenaars ooit. 
 
Dit musicalspektakel wordt opnieuw live uitgevoerd op het water rondom het prachtige kasteel van 
Prins de Merode in Westerlo. Op het domein zelf wordt een 17° eeuws dorp gebouwd dat je het 
gevoel zal geven in Rubens’ tijd te zijn terechtgekomen. 
 
Kostprijs: €84/persoon: inbegrepen ticket golden seat (incl. kussentje en programmaboek), 
busvervoer en koude schotel (buiten het kasteeldomein). 
Inschrijven uiterlijk tegen 30 mei 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.   
    

 

mailto:mariavanoverschelde@skynet.be


    

WANDELEN 
dinsdag 8 mei 2018 
Provinciale wandeldag in Veurne  

 

 

 
KAARTEN  dinsdagnamiddag om  14u Buurthuis 

Egem  

    1 mei 
  8 mei 
15 mei inhaalkaarting 
30 mei wisselbeker kaarting 

 
Er kan ook VRIJ gekaart worden zonder deelname aan de competitie  
Spreek af met een paar vrienden en je kan samen kaarten, in een gezellige sfeer, op 
de eerste en de tweede dinsdag van de maand. 

 

 

 

 
FIETSEN  donderdagnamiddag verzamelen om  14u 

aan Verbiestcentrum 

 

Donderdag 17 mei   
Fietstocht naar Ter borcht Meulebeke Kapel OLVr van Bijstand met tussenstop 
in tea room ‘t Kapelhuis  
 

 

 
PETANQUE  vrijdagnamiddag om 14u  

Rust en verzorgingstehuis St Remi 
 

Vrijdag 25 mei petanque samen met OKRA 

 

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 18 mei 

 

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


 
Te noteren in je agenda   
voor de maanden mei en juni 
 

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   

dinsdag 5 juni  Kaarten 14u00 Buurthuis Egem 

dinsdag 12 juni  Kaarten 14u00 Buurthuis Egem 

donderdag 14 juni  Petanque bij Okra  14u00 RVT St Remi 

vrijdag 15 juni  Dansen 14u30 “De Toerist” Meulebeke 

maandag 18 juni  Marc Ballekens ‘Landbouw 
en voeding: vandaag en 
morgen’  

14u30 Broeders Maristenzaal 

woensdag 20 juni  Kampioenenviering 
kaartseizoen 2017-2018 

11u30 Buurthuis Egem 

donderdag 21 juni  Fietsen 14u00 Verbiestzaaltje 

donderdag 21 juni Provinciale petanque 
meeting 

St-Kruis Brugge 

vrijdag 22 juni  Elvis, de musical Kursaal Oostende 

vrijdag 29 juni  Petanque 14u00 RVT St Remi 
 

Jubilea 
Michel en Annie 
VAN DAMME - VANDEPLASSCHE  

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

 

 

 

Doordenkertje 
De gelukkigste mensen  
hebben niet noodzakelijk van alles  

het beste, 
maar ze maken wel van alles  

het beste! 

 


