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In de kijker:  
‘Jan Zonder Trees’ muzikale komedie door Rik Schrauwen 
Maandag 18 februari 2019 om 14u30 in Het Buurthuis 
 
 

 
 
Muzikaal entertainment doorspekt met visuele humoristische gags.  
 
Lachen, gieren en meezingen op de tonen van menige aangepaste 
levensliederen.  
 
Plezante en volkse liederen. Woordhumor! 
 
Mensen een onvergetelijke namiddag bezorgen, 
mensen blij huiswaarts zien gaan, is het motto 
van Rik Schrauwen. 
 
 
 
 

 
 
 
Na het optreden is er aansluitend op de koffietafel 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 
 

 

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


 

Pelgrimsroute naar Santiago de Compostela in het noordwesten van Spanje 
 
Van oudsher hebben bedevaarten een religieus karakter. 
Bij Santiago de Compostela zijn er ook cultuurhistorische 
motieven, maar vooral de fysieke uitdaging speelt een rol.  
Eind september 2018 gingen Joël 
Wambeke en Christine Vanmaele 
samen met Neos op weg. De weg waar 
mensen vanuit welke overtuiging ook op 

zoek gaan naar zichzelf. Het verhaal van de camino.  
De weg zijn werk laten doen. Je geest vrijmaken. De echte pelgrim laat de 
weg  op zich afkomen. Met als ultieme moment de verwelkoming in de 
kathedraal van Santiago de Compostela. 
Christine en Joël willen via beeldmateriaal hun ervaringen met ons delen.  
Op woensdag 20 februari om 19u30 in de Broeders Maristenzaal. 
Nadien zitten we nog gezellig samen bij een drankje en een hapje.  
Allen van harte welkom!  
 

 

Toneel ‘Vriendinnen’ met Marleen Merckx en Annemarie Picard 
Maandag 8 april 2019 om 14u30 - Kortrijkse Schouwburg – Schouwburgplein 
‘Vriendinnen’ gaat over de levenslange vriendschap 
tussen Maria en Florentine. We volgen beide vrouwen 
vanaf hun jeugdjaren (vlak na WO2) tot op het moment 
dat ze de pensioengerechtigde leeftijd al lang voorbij zijn. 
Zoals iedereen onder ons kennen ze succes en 
tegenslagen, ruzies en verzoeningen, vreugde en 
verdriet. 
Een humoristische, ontroerende en zeer herkenbare 
voorstelling over een levenslange vriendschap. 
 
Toegangsprijs: 25 euro (inclusief drink na de voorstelling). 
Inschrijven uiterlijk tegen 20 februari bij Maria Vanoverschelde (051/467092 – 
mariavanoverschelde@skynet.be). Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van het 
bedrag op rekening BE30 7387 0632 3811 van Neos Pittem-Egem  
 

KAARTEN  dinsdagnamiddag om  14u Buurthuis Egem 

  5 februari   
12 februari 

 

DANSEN Vrijdag om 14u30 feestzaal "De Toerist"  Meulebeke 

15 februari 

 

 
WANDELEN vrijdagnamiddag verzamelen om  13u30 aan het Verbiestzaaltje 

 
22 februari Wandelen in Bovekerke (Koekelare Praatbos)  

Samenkomst aan het Arboretum Bovekerkestraat 8 Koekelare 

 

mailto:mariavanoverschelde@skynet.be


BOWLING donderdag 7 maart 14u30 Bowling  Joyken  Hille 71 Zwevezele. 

Inschrijven tot en met 3 maart  
 Twee spelletjes, twee dranken en twee pannenkoeken voor de prijs van 11 €.  
Inschrijven door storting van 11€ per deelnemer op BE 30 7387 0632 3811 Neos Pittem-Egem 
 

Samen op reis naar Engeland :  
voor 6 dagen OXFORD & THE COTSWOLDS  

Woensdag 28 augustus tot en met maandag 2 september : 
 
Na de succesreis van SEELISBERG gaan we nu de andere 
kant uit naar het hart van Engeland met als hoogtepunten 
mooie pittoreske dorpjes in honingkleurige steen, als Engelse 
prentbriefkaarten in een idyllisch heuvelachtig landschap. 
Blendheim Palace,  geboortehuis van Winston Churchill en 
UNESCO werelderfgoed staan op ons programma .  

We bezoeken ook 
prachtige tuinen 
waaronder de beroemde 
HICHGROVE ROYAL 
GARDENS (eigendom van Prince Charles).  
We logeren in een ****sterrenhotel FOUR PILLARS in 
WITNEY.  
Dit hotel, een aanrader, biedt kamers met alle mogelijke 
moderne comfort met ’s morgens een Engels ontbijtbuffet en 

’s avonds een verzorgd 3-gangen menu (drank niet inbegrepen). Er is een gezellige bar, een 
zwembad en een sauna aanwezig.  
 

De prijs bedraagt 937 € pp, toeslag single is 220 € voor 5 nachten.  
De annulatie- en bijstandsverzekering is 5 % op de totale inschrijvingsprijs.  
Dit betekent voor een twin of tweepersoonskamer 46,85 € pp en voor een singel 57,85 €.  

Wie meer wil weten over het programma van deze reis kan terecht: 

 Op de website van Neos Pittem-Egem : www.neosvzw.be/pittem-egem  ‘in de kijker’  
meerdaagse reis OXFORD en THE COTWOLDS. 

 Even kijken in uw mailbox: Neos Pittem-Egem heeft iedereen 
een mail gestuurd met het programma van de reis in bijlage. 
Wanneer je deze mail niet ontvangen hebt, graag een seintje 
terug naar arnold.parmentier@gmail.com 

 Indien u het programma op papier wilt, kan u het altijd 
bekomen mits een telefoontje naar Bert Storme  
0472/987433. 

Hoe inschrijven :  
Ten laatste tegen 01/03/2019 of vroeger bij volledige bezetting!!!   

 Het bijgevoegd inschrijvingsformulier invullen en bezorgen aan Bert Storme 

 Een voorschot van 200 € pp storten op rekening BE30 7387 0632 3811 van NEOS 
Pittem-  Egem met vermelding ‘reis OXFORD’ 

 Indien een annulatie en bijstandsverzekering (46,85 € pp of 57,85 € pp) genomen wordt,  
moet dit bedrag samen bij het voorschot gestort worden. 

 

AANDACHT : Bij volledige bezetting geldt de regel: ‘Wie eerst betaalt, eerst maalt’. 
Verantwoordelijke : Bert Storme, Egemstraat 90 Pittem, 0472/987433 bertstorme@skynet.be  

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


Te noteren in je agenda   
voor de maanden februari en maart 
 

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) Praatbos 

13u30 Verbiestzaaltje 

dinsdag 5 maart  Kaarten 14u00 Buurthuis Egem 

donderdag 7 maart  Bowling 14u30 Joyken Zwevezele 

dinsdag 12 maart  Kaarten 14u00 Buurthuis Egem 

vrijdag 15 maart  Dansen 14u30 “De Toerist” Meulebeke 

zaterdag 16 maart  
Grüsse aus Wien in 
Antwerpen (of zondag 17 
maart) 

  

zondag 17 maart  Cirque du Soleil  Sportpaleis Antwerpen 

maandag 18 maart  

Manu Adriaens: “Veel 
mannen hebben ondertitels 
nodig om vrouwen te 
begrijpen” 

14u30 Broeders Maristenzaal 

vrijdag 22 maart  Wandelen in Tiegem 13u30 Verbiestzaaltje 
 
 

Jubilea 
   

50 jaar gehuwd : Daniël en Christiane VEREECKE - WILLAERT  
 

 
 
 
 
 
 
 
Wanneer iemand een jubileum viert van 50 jaar gehuwd (of meer)  
 

laat het ons weten en wij publiceren het. 
 
 

 
Doordenkertje 
 
In de ene helft van ons leven  
offeren we ons leven op om geld te verdienen. 
In de andere helft  
offeren we ons geld op om weer gezond te worden. 


