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In de kijker:  
Ann Helena Kenis met haar muzikaal humoristische show 
 
Maandag 27 augustus 2018 om 14u30 in Het Buurthuis 
 

 
Wellicht ken je Ann Helena Kenis als de 
kringloopwinkelvrouw van Belgium’s Got Talent.  
Zij zorgt voor elk wat wils. Franse chansons en musical, 
maar zeker ook Vlaamse en Nederlandstalige klassiekers. 
 
 
Met een lach, een gekke snuit, een gedicht of een lied 
brengt ze, vanuit haar eigen ervaringen of die van de 
mensen rondom haar, maatschappelijke kritiek.  
 

 
Gênant herkenbare situaties worden overgoten met een muzikaal sausje. 
 
 
Je hebt stress en je wil ervan af? Dan mag je deze voorstelling zeker niet missen. 
 
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


Mentalist Gili met zijn zaalshow ‘Charlatan’  
dinsdag 11 september 2018 om 14u30 Cultuurcentrum de Brouckere - 

Aartrijksestraat 6 - Torhout   
 

 Zijn vijf zintuigen zo goed mogelijk gebruiken dat het lijkt alsof hij een 
zesde zintuig heeft, dat is het vak dat mentalist Gili tot een ware kunst 
weet te verheffen. 
Al meer dan tien jaar waarschuwt mentalist Gili ons tegen de gevaren van 
manipulatie, tegen kwakzalvers die misbruik maken van de 
goedgelovigheid van hun medemens. Maar wat gebeurt er als Gili zich 
zelf inlaat met charlataneske praktijken? 
In zijn nieuwe zaalshow ‘Charlatan’ zet hij zijn gaven op scherp om 
bewust zijn ‘slechte ik’ te laten zegevieren. Op slinkse wijze bespeelt en 

bedriegt Charlatan Gili systematisch het voltallige publiek en smeert je met een bedrieglijke 
charme eender wat aan. 
 
Kostprijs: € 20/pp inclusief receptie achteraf. 
Inschrijven uiterlijk tegen 15 augustus 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.   

 
Spektakelmusical 40-45 – het Neos-evenement van 2018 
Vrijdag 2 november 2018 – Studio 100 Pop-up Theater te Puurs 
 

‘40-45’ belooft minstens even 
spectaculair te worden als haar 
voorganger ‘14-18’. 
 
Enkele elementen: 

 De indrukwekkende cast met 
Jonas Van Geel, Jelle Cleymans, 
Lucas Van den Eynde, Ann Tuts, 

Herbert Flack en Nathalie Meskens. 

 De muziek geschreven door Steve Willaert en Will Tura. 
 De tribune bestaat uit acht delen die zich los van elkaar door de zaal zullen bewegen. 

 ’40-45’ brengt het verhaal van het verzet in Vlaanderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Net na de Eerste Wereldoorlog worden in Antwerpen Staf en Louis Segers met een jaar 
verschil geboren. Ze groeien op in een warm nest. De broers worden hartsvrienden en 
niets lijkt hun band te breken. Tot het onvermijdelijke gebeurt: de Tweede Wereldoorlog 
breekt uit en dat laat sporen na in elke huiskamer, in elk gezin. Ook in het gezin van Staf 
en Louis… 

Wie er in 2014 bij was, zal het beamen: deze musical is ongezien en daarom niet te missen. 
 

Opgelet: Neos kocht voor haar leden alle drie de voorstellingen uit op 
 vrijdag 2 november, namelijk om 11u – 14.30u en 18.30u.  
Welke club welke voorstelling zal bijwonen, wordt pas vastgelegd als de definitieve 

inschrijvingsperiode voorbij is. Het exacte uur wordt ons pas in de loop van de maand september 
medegedeeld. Het is dus belangrijk om nu in eerste instantie de hele dag vrij te houden. 
Kostprijs: 86 euro (ticket cat.1, busvervoer en broodjesmaaltijd inbegrepen). 
Inschrijven uiterlijk tegen 20 augustus 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
mailto:mariavanoverschelde@skynet.be


 
FIETSEN  donderdagnamiddag 

verzamelen om  14u aan Verbiestcentrum 

 
Donderdag 23 augustus  
we rijden richting Wingene 

 
 

 
PETANQUE  Rust en verzorgingstehuis St Remi 

 
Vrijdag 24 augustus  Petanque  

 

 
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 
 

 
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 
 
 

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


 
Te noteren in je agenda   
voor de maanden augustus en september 
 

zondag 5 augustus Festivaldag  Lissewege 

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” 

14u30 Buurthuis Egem 

maandag 10 september  Meerdaagse reis tot 15/9  Seelisberg  

dinsdag 4 september  Kaarten 14u00 Buurthuis Egem 

dinsdag 18 september  Kaarten 14u00 Buurthuis Egem 

maandag 10 september  meerdaagse reis tot 15/9    

dinsdag 11 september  
Gili met zijn zaalshow 
Charlatan,  

CC De Brouckère Torhout  

donderdag 20 september fietsen 14u00 Verbiestzaaltje 

vrijdag 21 september  Dansen 14u30 “Toerist” Meulebeke 

donderdag 27 september halve dagreis   

vrijdag 28 september Petanque 14u00 RVT St Remi 
 

Jubilea 
 
Noël en Simonne DEBUSSCHE LINCLAU 
65 jaar gehuwd  
 

Willy en Ria NAERT - VANTYGHEM   
50 jaar gehuwd  
 
Bernard en Mia SCHOTTE - DECRAMER  
50 jaar gehuwd  
 
André en Agnes LOCQUET - LANDUYT  
60 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 

 

Geef iemand een vis en hij eet één dag,  
leer hem vissen en hij eet een leven lang. 

 


