
 

Nieuwsbrief Neos Pittem - Egem 
januari 2019 

 

In de kijker:  
‘Wij gaan naar Amerika’ door Dirk Musschoot 
Maandag 21 januari 2019 om 14u30 in de Broeders Maristenzaal 

 
Tussen 1850 en 1930 trokken meer dan 150.000 landgenoten 
naar de Verenigde Staten en Canada.  
 
Ze gingen niet zomaar even op reis. Neen, ze verlieten 
definitief hun land. Ze waren landverhuizers, mensen die 
hoopten in die nieuwe wereld, de ‘Nieuwe Wereld’, een beter 
bestaan te vinden. 
 
Waarom wilden ze hier weg?  
En waarom precies naar Amerika of Canada?  
Hoe verliep de reis?  
Hoe verging het hen in dat zogenaamde ‘Beloofde Land’? 
 
Dirk Musschoot vertelt hierover aan de hand van 
waargebeurde verhalen van mensen van bij ons. 
 
 

Na de lezing en aansluitend op de koffietafel is er nog tijd om een kaartje te leggen of om gewoon 
wat gezellig 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 
 

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

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


Nieuwjaarswens 
 
Al weer bijna een jaar voorbij. Het lijkt 
voorbijgevlogen. Elk jaar precies een beetje sneller 
dan het jaar ervoor en zoals elk jaar gaan we onszelf 
wel wijsmaken dat het komende jaar niet zo snel zal 
gaan. 

Op het einde van het jaar gaan we spontaan graven in onze herinneringen. Van momenten die we 
intens beleven, herinneren we ons meer. En hoe meer herinneringen we hebben van een 
bepaalde tijd, hoe langer de tijd lijkt te duren. 
 
Vroeger leefden we vlot van de ene dag in de andere. Dat die nieuwe dag er was,  ervaarden we 
als heel natuurlijk. We bevinden ons nu in een levensfase waarvan de dagen hun vroegere 
vanzelfsprekendheid wat verloren hebben. Een nieuwe dag heeft nu meer iets van een geschenk. 
Hij overkomt ons, verwonderd en dankbaar accepteren we hem. 
De eindejaarperiode is vooral een warme en gezellige tijd, maar voor sommigen is het net ook de 
moeilijkste tijd van het jaar, omdat de eenzaamheid en het gemis zich nog duidelijker laten voelen. 
We vragen ons ook af wat het nieuwe jaar zal brengen. Natuurlijk weten we dat niet en maar goed 
ook zeggen we dan. 
Elkaar het allerbeste wensen voor het komende jaar is een mooi gebaar. We wensen elkaar 
bovenal een goede gezondheid. Maar gezond zijn is meer dan niet ziek zijn. Gezondheid gaat ook 
over goed in je vel zitten, vrienden en familie hebben om op terug te vallen, zin zien in wat je doet. 
Misschien moeten we ons af en toe afvragen: “wat maakt het leven voor mij echt de moeite 
waard?” En we  willen zo graag ook gelukkig zijn. Maar geluk is broos en vergankelijk. Daarom 
moeten we, om te weten hoe gelukkig zijn voelt, ook de andere kant kennen. 
Elk jaar worden in de lagere scholen vertederende wensen in kleurrijke nieuwjaarsbrieven 
neergeschreven. Vroeger haalden we daarvoor ons beste schoonschrift boven. Misschien moeten 
we ook eens een nieuwjaarsbrief aan onszelf schrijven om te blijven herinneren welke onze 
grootste prioriteiten zijn voor het komende jaar. Succes met het waarmaken van je goede 
voornemens voor 2019. 
We wensen je de liefdevolle warmte van goede mensen om je heen en voor de moeilijke 
momenten dat sprankeltje hoop om door te gaan. 
Gelukkig nieuwjaar! 
 
Frans Vromman     
 
 
 
 
 

Grüsse aus Wien zaterdag 16 maart 2019 om 16u00 in De Singel Antwerpen 
Jaar na jaar krijgt de Internationale Robert Stolz Club 
België meer dan duizend Neos-leden op de been voor 
haar traditioneel Weens concert in De Singel. In 2019 
wordt het een feesteditie, want de Robert Stolz Club 
België viert dan haar gouden jubileum. Met een aperitief 
voor alle aanwezigen krijgt het concert een feestelijk 
tintje. 
Vertrouwde elementen zijn: het grote Robert Stolz 

Promenade Orkest onder leiding van André Walschaerts, getalenteerde solisten, een koor, een 
adembenemende balletchoreografie en de mooiste Weense melodieën. 
Kostprijs: 68 euro (ticket, busvervoer en koude schotel na de voorstelling inbegrepen). 
Inschrijven uiterlijk tegen 12 januari bij Maria Vanoverschelde (051/466699 – 
mariavanoverschelde@skynet.be). Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van het 
bedrag op rekening BE30 7387 0632 3811 van Neos Pittem-Egem.    

mailto:mariavanoverschelde@skynet.be


 
 

 
DANSEN vrijdagnamiddag om 14u30 feestzaal "De Toerist"  

Meulebeke 
 
18 januari 
 

 

 
WANDELEN vrijdagnamiddag verzamelen om  13u30 aan het 
Verbiestzaaltje  

 
25 januari we wandelen in Passendale 
We rijden samen naar de kerk van Passendale 
 

 
 

 
Willem Vermandere 
 
Myn menschen van te lande 
Hoe geiren zie 'k julder gaan 
Met zwier en zwaai of kloek en taai 
Op julder stikken staan 
la la la lai... 
 
Myn menschen van te lande 
Met peird en met ploeg 
Zie 'k julder slaven tot laat in d'n avond 
Of van tjenuchtens vroeg 
la la la lai... 
 
Myn menschen van te lande 
Hoe geiren hoor ik julder klappen 
De taal is oud, de sprake is stout 
En sterk lik julder stappen 
la la la lai... 
 
Myn menschen van te lande 
Bluuft julder wegen gaan 
Kop in de lucht, voor niet beducht 
Durft en je bluuft bestaan 
la la la lai... 
 

 

 

KAARTEN  dinsdagnamiddag om  14u Buurthuis Egem 

  
   8 januari  
15 januari  

 



  

 
Te noteren in je agenda   
voor de maanden januari en februari 

dinsdag 8 januari Kaarten 14u00 Buurthuis Egem 

dinsdag 15 januari Kaarten 14u00 Buurthuis Egem 

vrijdag 18 januari Dansen 14u30 “De Toerist” 
Meulebeke 

maandag 21 januari Dirk Musschoot:  
“We gaan naar Amerika” 

14u30 Broeders 
Maristenzaal 

donderdag 24 januari Nieuwjaarsconcert  De Leest in Izegem 

vrijdag 25 januari Wandelen in Passendale 13u30 Verbiestzaaltje 

dinsdag 5 februari Kaarten 14u00 Buurthuis Egem 

zondag 10 februari Melodieën voor Miljoenen  Antwerpen 

dinsdag 12 februari Kaarten 14u00 Buurthuis Egem 

vrijdag 15 februari Dansen 14u30 “De Toerist” 
Meulebeke 

maandag 18 februari Rik Schrauwen: “Jan zonder 
Trees” in het Buurthuis 

14u30 Buurthuis Egem 

vrijdag 22 februari Wandelen in Bovekerke 
(Koekelare) 

13u30 Verbiestzaaltje 

 
 

Jubilea 
 

50 jaar gehuwd Paul en Rita Van Walleghem -  Marreel  
 

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

 
 

 

 
Doordenkertje 
 

Alles wat omhoog gaat, 
komt terug naar beneden, 
behalve mijn gewicht. 

 


