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‘Als liefde zoveel jaar kan duren’ door Prof Alfons Vansteenwegen 
maandag 22 oktober om 14u30 in de Broeders Maristenzaal 
 
 

Het einde van de carrière en het weg zijn van de kinderen 
brengen een nieuwe periode in de samenleefrelatie.  
 
Wat doe je als je na een leven lang werken plotseling weer dag 
in dag uit samen bent, en weer op elkaar bent aangewezen?  
 
Hoe blijf je origineel en ‘verschillig’ tegenover elkaar? Hoe blijf je 
betrokken zonder bemoeienis?  
 
De omgang met kinderen en kleinkinderen is een nieuwe 
uitdaging. 
 

 
Prof. Alfons Vansteenwegen is psycholoog, psychotherapeut en sexuoloog. Hij is de auteur van 
de bestseller ‘Liefde is een werkwoord’. 
 
Hij  was jarenlang voorzitter van het Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen 
aan de KU Leuven. Zijn baanbrekende werk werd internationaal bekroond met de prestigieuze 
Nederlandse seksuologieprijs van Emde Boas-Van Ussel en een Life Achievement Gold Medal 
Award van de World Association of Sexual Health. 
 
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


Helmut Lotti goes classic 
Zaterdag 15 december 2018 om 14u30 in Capitole Gent 

 
Dit najaar toert Helmut Lotti opnieuw het 
Vlaamse land rond met zijn vertrouwde Golden 
Symphonic Orchestra.  
 
Ook in eigen land schakelt hij weer een 
versnelling hoger, terug naar het succesélan 
van weleer. 
Beleef de  vroegere hoogdagen opnieuw tijdens 
een ontspannende namiddag. 
Een traktatie voor de oren! 

 
Kostprijs: 82 euro (ticket cat. 1, busvervoer en koude schotel na  de voorstelling inbegrepen) 
Inschrijven uiterlijk tegen 13 oktober 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.   

 
 
Cirque du Soleil : Toruk 
Zondag 17 maart 2019 om 17 uur in Sportpaleis Antwerpen 
 
Het internationale gezelschap Cirque du Soleil strijkt voorjaar 2019 neer in het Antwerpse 
Sportpaleis met het spektakel ‘Toruk’, geïnspireerd op de film ‘Avatar’ van James Cameron. 
 
De voorstelling voert je mee naar de wereld van Pandora in een visueel verbluffend livedecor.  
De toeschouwers worden meegenomen op een avontuurlijke reis doorheen een nieuwe wereld vol 
verbeelding, ontdekkingen en eindeloze mogelijkheden. 
 
Toruk brengt op verbazingwekkende wijze hypermoderne visuals, poppenspel en toneelkunst 
samen op unieke, meeslepende livemuziek met filmische accenten. 
Een niet te missen ervaring! 

Kostprijs: 85 euro (ticket + supplement busvervoer inbegrepen). 
Inschrijven uiterlijk tegen 20 oktober 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
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KAARTEN  dinsdagnamiddag om  14u Buurthuis Egem 

dinsdag 2 oktober  
dinsdag 9 oktober  

donderdag 25 oktober  
Wisselbekerkaarting in Tielt  
14u30 Het Vijverhof Tielt  
 
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 
 

 

DANSEN om 14u30 feestzaal "De Toerist"  Meulebeke 

 
vrijdag 19 oktober 
 

 
WANDELEN vrijdagnamiddag  

 
vrijdag 12 oktober start om 13u30 aan de kerk van Egem 
Wandelen in en rond Egem met een afsluiter in 't Voske.  

 

PETANQUE vrijdag namiddag om 14 uur Rust en 

verzorgingstehuis St Remi 
 
donderdag 18 oktober bij OKRA 
vrijdag 26 oktober 2018 
 

 
Lid blijven en lid worden van Neos 
Pittem-Egem 
 
Als vereniging is het belangrijk om stil te staan bij de 
evolutie van het ledenaantal. De laatste jaren ging 
het steeds in stijgende lijn. Ledenwerving is een 
permanente opdracht voor elk bestuur. Hierbij zijn 
de leden zelf de bron bij uitstek van mond aan mond 
reclame. Wie weet heeft van potentiële nieuwe 
leden, aarzel niet en laat ons iets weten. 
 
Om de leden tevreden te stemmen is een divers 

jaarprogramma belangrijk. Daarom hebben we opnieuw gezorgd voor een kwalitatief aanbod, heel 
divers en voor elk wat wils. 
 
Binnenkort komt een bestuurslid langs om het nieuwe jaarprogramma 2017-2018 voor te stellen, 
met tegelijk het vriendelijk verzoek uw lidmaatschap van Neos Pittem-Egem te willen vernieuwen. 
 
Het lidgeld blijft ongewijzigd op 25€ per persoon en 45€ als koppel.    



 
Te noteren in je agenda   
voor de maanden oktober en november 
 

dinsdag 2 oktober  Kaarten 14u00 Buurthuis Egem 

dinsdag 9 oktober  Kaarten 14u00 Buurthuis Egem 

vrijdag 12 oktober  Wandelen 13u30 Verbiestzaaltje 

vrijdag 18 oktober  Petanque bij OKRA 14u00 RVT St Remi 

vrijdag 19 oktober  Dansen 14u30 “De Toerist” 
Meulebeke 

maandag 22 oktober  Alfons Van Steenwegen: 
“Als liefde zoveel jaar kan 
duren”  

14u30 Broeders 
Maristenzaal  

donderdag 25 oktober  Wisselbekerkaarting in Tielt 14u30 Het Vijverhof Tielt 

vrijdag 26 oktober  Petanque 14u00 RVT St Remi 

vrijdag 2 november  Spektakelmusical 40 - 45   

dinsdag 6 november  Kaarten 14u00 Buurthuis Egem 

dinsdag 13 november  Kaarten 14u00 Buurthuis Egem 

donderdag 15 november  Bowling 14u30 Joyken Zwevezele 

vrijdag 16 november  Dansen 14u30 “De Toerist” 
Meulebeke 

maandag 19 november  Seniorenfeest met 
middagmaal en optreden 
Arnold Sercu en  
Bart Verhelle en Piet Soete: 
“In het spoor van Toon”  

11u30 Buurthuis Egem 

vrijdag 23 november  Wandelen Egem 13u30 Egem Kerkplein 
 
 

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

 
 

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 

 
 Doordenkertje 

 

Iemand die nooit fout doet is  
iemand die weinig doet. 

 

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

