
 

Nieuwsbrief Neos Pittem - Egem 
juni en juli 2018 

 
In de kijker: ‘Landbouw en voedselproductie: vandaag en 

morgen’ door Marc Ballekens 
 
Maandag 18 juni 2018 om 14u30 in de Broeders Maristenzaal 
 

Enkele items uit de voordracht: 

 Is ons voedsel veiliger en gezonder dan 20 jaar 
geleden? 

 Hoe zit het vandaag met het pesticiden- en 
meststoffengebruik en welke kant gaat het op? 

 De impact van klimaatverandering en potentieel 
watertekort op de voedselproductie wereldwijd 
en bij ons in Vlaanderen? 

 Eten we nu en straks genetisch gemodificeerd 
voedsel en is dit al dan niet gevaarlijk? 

 Vanaf wanneer eten we met z’n allen insecten? 
 Eten we morgen een hamburger uit een labo en 

niet meer van een rund of een varken? 

 Vullen we straks onze benzinetank met biodiesel of precies niet? 

 Hoe zal de voedselverspilling in Europa aangepakt worden? 
 
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


Zondag 5 augustus 2018 Festivaldag in Lissewege in samenwerking 
met Musica Antiqua - Festival van Vlaanderen Brugge 
Tema dit jaar is ‘Cherchez la femme’ 
Programma : 

- Om 11u30 in Abdijschuur Ter Doest ‘Scattered Rhymes: Petrarca’s ode aan Laura’ door het Frank Vaganée 
Trio (instrumenteel ensemble) & Zefiro Torna Ensemble met sopraan Annelies Van Gramberen. 

- Vanaf 12u30 in Reyvaertsheem: verzorgde pick nick (incl. drankje) + koffie in de namiddag. 
- Om 14u30 in de kerk van Lissewege ‘De demon en de maagd: Luigi Rossi’s Oratoria per la Settimana Santa’ 

onder muzikale leiding van Frank Agsterible (klavecimbel en orgel), vocaal ensemble Canto IX & Ensemble 
de la Chapelle Saint-Marc (instrumenteel ensemble). 

- Om 17u00 in de kerk van Lissewege ‘Venus and Adonis: Liefde en dood in John Blows masque’ door 
Theatre of the Ayre ensemble o.l.v. Elisabeth Kenny en Kinderkoor Opera Vlaanderen o.l.v. Hendrik Derolez. 

 
De dagpassen aan uniek Neos voordeeltarief kosten €65,-/persoon.  
De dagpassen verlenen toegang tot de 3 concerten en laten u genieten van een verzorgde pick nick. Eventueel nog 
tussendoor genieten van een terrasje. 

 
Inschrijven uiterlijk tegen 14 juni bij Maria Vanoverschelde (051/467092) – 
mariavanoverschelde@skynet.be.  
Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van het dagpastarief van 65 euro op rekeningnr 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 

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 10 juni 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  

   5 juni  
 12 juni  

Kampioenenviering kaartseizoen 2017-2018  
20 juni om 11u30 Buurthuis Egem  

Wie kampioen wordt is nu nog niet gekend, er zijn immers nog 2 
kansen (5 en 12 juni) om punten te sprokkelen. 

Op 20 juni is er de kampioenenviering met aperitief, lekker middagmaal en huldiging 
van de kampioenen. 

Nadien nog gezellig samenzijn om wat na te babbelen of een kaartje te leggen. 
Inschrijven door storting van 20.00€ voor de kaarters of 30.00€ voor de niet-kaarters  
op rek. BE30 7387 0632 3811 van Neos Pittem-Egem tegen 14 juni 2018. 
Er kan ook op de kaartingen van 5 en 12 juni ingeschreven worden bij Maria 

 

 

 
DANSEN om 14u30 feestzaal "De Toerist"  Meulebeke 

Vrijdag 15 juni 
 

mailto:mariavanoverschelde@skynet.be
mailto:mariavanoverschelde@skynet.be


 
FIETSEN  donderdagnamiddag verzamelen om  14u aan 

Verbiestcentrum 

Donderdag 21 juni  Fietstocht Pittem en omgeving met 
tussenstop in hoeve Deleersnijder  
Donderdag 19 juli 

 
Dagfietstocht donderdag 26 juli – Landegem - 
Merendree - De Leieboorden en omgeving. 
 
Vertrek om 9u45 aan het Verbiestzaaltje in de Kauwstraat.  
We rijden met de wagen in groep of afzonderlijk naar  
Taverne - restaurant De Lork Brouwerijstraat 2 - 9850 Nevele Landegem),  
tevens startplaats van de voormiddagrit. 
(via Tielt - Deinze - Meigem - Nevele - Landegem) 

Wie vroeg is, kan ter plaatse nog eerst een koffie drinken. 
In de voormiddag rijden we in de omgeving van Lovendegem – Kanaal Brugge-Gent, een rit van 25 km.  

Middagmaal in restaurant De Lork. 
Menu: steak en frietjes met aangepaste sausen 
            dame blanche en een koffie  
            één consumptie inbegrepen 
In de namiddag een rit van ongeveer 35 km, richting Aalter en via Bellem , Lotenhulle terug naar Landegem, met 
tussenstop in Bellem-dorp. 

En nu maar duimen voor schitterend zomerweer! 
Wie problemen heeft met fietsvervoer, laat iets weten op het nummer 0475/384843 van Frans 
Dumortier en we zorgen voor een oplossing. 
Inschrijven bij Frans Dumortier: 0475/384843 – frans.dumortier@telenet.be tegen 20 juli door 
storting van 27 € (prijs middagmaal) op rekening BE30 7387 0632 3811 van Neos Pittem-Egem.    

 
 

 
PETANQUE  Rust en verzorgingstehuis St Remi 

Donderdag 14 juni  Petanque bij Okra  
Donderdag 21 juni  Provinciale petanque meeting 
Vrijdag 29 juni     Petanque 
Vrijdag 27 juli          Petanque 

 
 

Dankzij je Neos-lidkaart  
geniet van de volgende voorstellingen (niet opgenomen in de Neos-programmatie): 

 MUSIC SHOW SCOTLAND  
17 november 2018 - Sportpaleis Antwerpen 

 NIGHT OF THE PROMS –  
23 en 24 november 2018 – Sportpaleis Antwerpen 

 WORLD OF FANTASY (Apassionata World Gmbh) 
 2-3 februari 2019 – Sportpaleis Antwerpen 

 SCHLAGERFESTIVAL  
29 -30 en 31 maart 2019 – Ethias Arena Hasselt 

Voor de reservatie ga naar de rubriek LEDENVOORDELEN op onze Neos-website. 
Je kan via de SPORTPALEIS GROUP je individuele tickets aan voordeeltarief reserveren 
 
Gebruik codewoord NEOS 
 

mailto:frans.dumortier@telenet.be


 
Te noteren in je agenda   
voor de maanden juni, juli en augustus 
 

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’  

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 

donderdag 19 juli  Fietsen 14u00 Verbiestzaaltje 

donderdag 26 juli  Dagfietstocht  start: De Lork Landegem tussenstop Bellem  

vrijdag 27 juli Petanque 14u00 RVT St Remi 
donderdag 16 augustus Rubens Domein de Merode Westerlo 
donderdag 23 augustus Fietsen 14u00 Verbiestzaaltje 
vrijdag 24 augustus  Petanque 14u00 RVT St Remi 
maandag 27 augustus  Ann Helena Kenis 

‘muzikaal humoristisch” 
14u00 Buurthuis Egem 

 
 

Jubilea 

 

 
Gabriel en Maria SPRIET DEVOS   

60 jaar gehuwd  
 
Joseph en Laura VANDEPUTTE VANDESTEENE  
55jaar 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 BESTE dingen in het leven zijn gratis:  
knuffelen, glimlachen, vrienden, een kus, familie, slapen, 
liefde, lachen, goede herinneringen, ..  

 
Waar maken we ons druk over! 

 


