
 

Nieuwsbrief Neos Pittem - Egem 
november 2018 

 
Seniorenfeest maandag 19 november 2018 in Het Buurthuis 
 

Om 11u30: aperitief en feestmaaltijd 
Aperitief 
Knolselderroomsoep 
Kalkoenfilet met jagerssaus - groenten - aardappelgratin 
Taart en koffie 
Rode en witte wijn 

 
Om 15u: In het spoor van Toon 

Een programma waarin Piet Soete, Bart Verhelle en Arnold Sercu ons 

meenemen op hun trein van liedjes en anekdootjes, om halt te houden in de 

kleinkunststationnetjes uit de tijd van Wim Sonneveld, Toon Hermans en vele 
anderen. 

Op hun “eigen wijze” brengen ze onvergetelijke melodieën opnieuw tot leven. Muziek met een ziel 
. 

 
 

U schrijft in voor het seniorenfeest door overschrijving van 40 € /persoon op rekeningnummer  
BE30 7387 0632 3811, uiterlijk tegen maandag 12 november.  
Wie enkel het muzikaal programma wenst mee te maken, betaalt 5 euro – niet-leden 7 euro (aan 
de deur) en wordt verwacht tegen 14u30.     
  

 
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


Neos Pittem-Egem van 10 tot 15 september in Seelisberg, hartje Zwitserland 
 

Seelisberg is een dorp 
prachtig gelegen op een 
schiereiland in het 
Vierwoudstrekenmeer op 
een hoogte van 800 meter.  
 
Men kan er genieten van een 
panoramisch uitzicht over 
het meer en de omliggende 
bergen.  
 
Seelisberg staat bekend als 
het ‘zonneterras’ van het 
Vierwoudstrekenmeer.  
 
Rond het meer vind je zowat 
alles wat Zwitserland te bieden 
heeft: kleine gezellige dorpjes 
alsook de wereldberoemde 
stad Luzern, boottochten op 

het meer of met kabeltreintjes de bergen in. Een gevarieerd aanbod aan uitstappen in de 
wonderbare bergwereld van Centraal-Zwitserland.      
Dag 1 
is volledig in beslag genomen door de heenreis, een afstand van 780 km. Iedereen is ruim op tijd aanwezig. Vertrek 
om 5u30 en aankomst in Seelisberg rond 18u30. Verblijf in hotel Bellevue. 
Dag 2 
dalen we met het bergtreintje af naar Treib, waar we de boot nemen voor een rondvaart op de Urnersee, het mooiste 
gedeelte van het Vierwoudstrekenmeer. Na het middagmaal terug naar Seelisberg voor een bezoek aan de 
plaatselijke kaasmakerij. Dan met de autocar naar Beckenried waar we de kabelbaan nemen naar de Klewenalp om 
er te genieten van een prachtig panoramisch zicht. Een dag vol afwisseling. 
Dag 3 
met de autocar het diepblauwe Vierwoudstrekenmeer rond. In Brunnen brengen we een bezoek aan distillerie Dettling 
met degustatie. Langs vele mooie dorpjes tot Küssnacht voor een bezoek aan de Astridkapelle, de plaats waar 
koningin Astrid op 28 augustus 1935 op 29 jarige leeftijd verongelukt is. Daarna op weg naar Luzern. We stappen 
over een lange voetgangersbrug die uitkomt aan de prachtige Jezuïetenkerk. Verder naar Hergiswill met bezoek aan 
de bekende glasblazerij Glasi. 
Dag 4  
gaat naar het dak van Urnerland. Door het kanton Uri volgen we de bergrivier ‘ De Reuss’ tot Wassen, dat 
verbroederd is met de gemeente Ichtegem. Wielrenner en Ichtegemnaar Richard De Poorter is er in 1953 verongelukt 
tijdens de Ronde van Zwitserland. We klimmen vervolgens naar de Sustenpass op een hoogte van 2224m. Daarna 
dalen we tot aan de Steingletsjer met zicht op de ijsmassa. Na de middag een bezoek aan het natuurwonder ‘De 
Aareschlucht’, waar een wilde rivier zich door een kloof wringt. 
Dag 5  
naar Altdorf, de thuisstad van Willen Tell met standbeeld. Bezoek aan een plaatselijke kleine maar gezellige 
wijnkelder met degustatie. Middagmaal in Zumdorf, het kleinste dorpje van Zwitserland. Dan naar de 2028m hoge 
Gotthardpass met het standbeeld van Don Quichot. Onderweg houden we halte aan de Duivelsbrug. 
Dag 6  
vatten we na het ontbijtbuffet de terugreis aan naar België. Onderweg is nog een halte voorzien voor een bezoek aan 
het schitterende kleine Elzasserplaatsje Eguisheim. 
 
Het gidsen was in handen van de plaatselijke gids Ervé, een West-Vlaming die de streek kent als geen ander. Zijn 
begeestering straalde af op de hele groep en droeg in belangrijke mate bij aan het succes van de reis. Zowel letterlijk 
als figuurlijk  een topreis vol hoogtepunten.  
Auf wiedersehen…   
 

Wil je een idee van deze reis bekijk de foto’s op onze website 
www.neosvzw.be/pittem-egem 
onder Fotoalbum : meerdaagse reizen, sfeerbeelden   

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


Melodieën voor Miljoenen :  
Leckerbissen aus Wien mit Strauss und Strauss 
Zondag 10 februari 2019 - 16 uur - Koningin Elisabethzaal Antwerpen  
Neos grijpt terug naar haar roots. De gesmaakte concertreeks ‘Melodieën voor Miljoenen’ verhuist 
na al die jaren naar waar het allemaal begon, de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.  

Ook dit keer schotelen de jeugdige 
muzikanten van Frascati Symphonic 
onder de deskundige leiding van dirigent 
Kris Stroobants, ons een aantal muzikale 
lekkernijen voor, allemaal bereid door 
een Straus(s): vader en zoon Johann 
Strauss, Joseph, Eduard, Oscar en 
Richard Strauss.  
Hoewel ze niet allen familie van elkaar 

zijn, hebben ze één ding gemeen: het zijn stuk voor stuk topcomponisten. 
Zet u alvast schrap voor een namiddag vol galop, polka en wals in de prachtig vernieuwde 
Koningin Elisabethzaal. 
Kostprijs: 71 euro (ticket cat.1, busvervoer en koude schotel na de voorstelling inbegrepen). 
Inschrijven uiterlijk tegen vrijdag 30 november bij Maria Vanoverschelde (051/467092 – 
mariavanoverschelde@skynet.be). Uw overschrijving is pas definitief na overschrijving van het 
bedrag op rekening BE30 7387 0632 3811 van Neos Pittem-Egem.  
 

KAARTEN  dinsdagnamiddag om  14u Buurthuis Egem 

dinsdag   6 november  
dinsdag 13 november  

 

DANSEN om 14u30 feestzaal "De Toerist"  Meulebeke 

vrijdag 16 november 
 

WANDELEN vrijdagnamiddag 23 november  
verzamelen om  13u30 aan het Verbiestzaaltje en dan rijden naar Wildenburg in 
Wingene. 
De route is 6,7 km en wordt in één traject afgelegd. Nadien kunnen we onze dorst 
lessen of een pannenkoek eten. 

 

BOWLING donderdag 29 november 2018  

 We spreken af om 14u 30 aan de bowling Joyken Hille 71 Zwevezele.  
Twee spelletjes, twee  dranken en twee pannenkoeken  
voor de prijs van 11 € per persoon.  
Inschrijven uiterlijk 26 november door storting  

op rekening BE 30 7387 0632 3811 van Neos Pittem-Egem 
 

Jubilea 
Michel en Agnes CARRON - DEJONGHE   

50 jaar gehuwd  
Raphael en Simonne DEVOLDERE - DE CLOET 

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. 

  

mailto:mariavanoverschelde@skynet.be


 
Te noteren in je agenda   
voor de maanden november en december 
 

vrijdag 2 november  Spektakelmusical 40 - 45   

dinsdag 6 november  Kaarten 14u00 Buurthuis Egem 

dinsdag 13 november  Kaarten 14u00 Buurthuis Egem 

vrijdag 16 november  Dansen 14u30 “De Toerist” 
Meulebeke 

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

11u30 Buurthuis Egem 

vrijdag 23 november  Wildenburg wandelroute  13u30 Verbiestzaaltje  

donderdag 29 november  Bowling 14u30 Joyken Zwevezele 

dinsdag 4 december  Kaarten 14u00 Buurthuis Egem 

dinsdag 11 december  Kaarten 14u00 Buurthuis Egem 

zaterdag 15 december  Helmut Lotti Capitole in Gent 

zondag 16 december  Jaarmis voor de overleden 
leden 

9u00 Kerk Pittem 

maandag 17 december  Optreden De Vanco Brothers 14u30 Buurthuis Egem 

vrijdag 21 december  Dansen 14u30 “De Toerist” 
Meulebeke 

vrijdag 28 december  Wandelen 13u30 Verbiestzaaltje 
 

Nieuwjaarsconcert ‘The Diamonds’ 
Donderdag 24 januari 2019 om 14u30 in CC De Leest te Izegem 
 
Musicalsterren Ann Van den Broeck, Laurentz Hoorelbeke, Sven Tummeleer en Shana Pieters 
worden begeleid door een vijfkoppige band (piano, drums, gitaar, bas & keybord. Ze brengen een 
breed repertoire van Dalida, Paul Anka, Neil Sedaka, Jo Leemans, Diana Ross, Petula Clark, Rob 
De Nijs, Vaya Con Dios, Joe Dassin, René Froger, The Osmonds en nog zoveel meer. Een 
hoogstaand, swingend en sfeervol programma. 
Na het concert klinken we samen op het nieuwe jaar. 
 
Kostprijs: 32 euro (inclusief nieuwjaarsdrink) 
Inschrijven bij Maria Vanoverschelde (051/467092 – mariavanoverschelde@skynet.be.  
Tegen uiterlijk 26 november 
Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van het bedrag op  
rekening BE30 7387 0632 3811 van Neos Pittem-Egem.   
 

 

 
Doordenkertje 
 

De jaren leren je de dingen,  
die de dagen niet weten. 

 

mailto:mariavanoverschelde@skynet.be

