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[NIEUWSBRIEF 19.06] 

VRIENDENKING FLUVIUS  
KORTRIJK LEIE/SCHELDE 

Op al onze activiteiten is iedereen welkom. 
Ben je geen lid, dan kan je u lid maken, maar 
schrijven we u ook heel graag in als niet lid 
(weliswaar aan een minder gunstige deelname 
prijs). 



Woensdag 19 juni 2019 
Ieper & Diksmuide 
Reis Gepensioneerden 

 
Dit jaar staan de collega's van IJzer/Mandel in voor de organisatie van onze 
jaarlijkse uitstap. Ze hebben opnieuw een prachtige reis voorzien, waar we maar al 
te graag aan deelnemen 
 
07.00: bus vertrekt in Kortrijk richting Ieper. 
07.30: ontbijt in de nieuwe Fluvius gebouwen van IJzer/Mandel  
08.15: rondleiding in het gloednieuwe, prachtige, gebouw.  
09.00: vertrek naar Leffinge 
10.00: bezoek aan het draaiorgelmuseum 'De Zoeten Orgel' 

Toen Fluvius-collega Eddy Goderis achttien jaar oud was, leerde hij het toenmalig 
nationaal orgelmuseum in Koksijde kennen. 
Algauw reed hij er wekelijks met zijn brommer naartoe. Draai- en dansorgels werden 
zijn passie. Toen het museum twee jaar later verdween, besliste Eddy op zoek te 
gaan naar zijn eigen dansorgel. Hij kocht een afgedankt Decaporgel in café De 
Zeemeeuw in Zeebrugge. Niemand wilde het orgel omdat er veel elektronica in 
verwerkt was. Met vallen en opstaan kreeg Eddy het orgel terug aan de praat. Later 
volgde hij bovendien les bij een Nederlandse draaiorgelbouwer en leerde hij de 
kneepjes van het draaiorgelvak. 
Eddy wil graag zijn nostalgische passie voor orgels delen met het grote publiek. Het 
museum toont de evolutie van het boekorgel tot de modernste orgeltechnieken 
vandaag. 
De collectie omvat onder meer enkele kleine salonorgeltjes, een automatische piano, 
een grammofoon en een fonograaf. 
Het pronkstuk van Eddy’s verzameling is een dansorgel Decap uit 1974. 

12.30: middagmaal in Restaurant Lettenburg, Diksmuide 
     Tomatensoep 
     Varkenshaasje met champignonsaus, een fris slaatje en frietjes 
     Koffie met versnapering 
     Een cosumptie inbegrepen 



15.00: Bezoek aan de vernieuwde IJzertoren in Diksmuide 
De IJzertoren, oorspronkelijk ingewijd op 24 augustus 1930, staat aan de oever van 
de stroom de IJzer, op het grondgebied van Kaaskerke. 
Op de toren staat aan de vier zijden van de monumentale voet te lezen 
'Nooit meer Oorlog', in de vier talen van de strijdende partijen van het Westelijk front 
tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
Nooit meer oorlog-Plus Jamai de guerre-No more Ware-Nie wieder Krieg 
De IJzertoren is in de eerste plaats een herdenkingsmonument voor de Vlaamse 
gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog, maar hij staat tegelijk ook symbool voor 
de aan de IJzer ontstane wil tot meer politieke verzelfstandiging van Vlaanderen. 
De jaarlijkse IJzerbedevaart aan de voet van de toren is een politieke manifestatie  
tegen oorlog en voor Vlaams zelfbestuur. 

 
17.00: Bezoek Dolle brouwers in Esen.  

Bij De Dolle Brouwers brouwen wij bieren met een lange geschiedenis en dat op een 
ambachtelijke wijze. De benaming komt van een fietsclubje 'De Dolle Dravers' dat 
maximaal uit 4 leden bestond. Dit waren de twee broers Herteleer, Dirk Coussée en 
Bernard Veranneman.  
Het clublokaal was een huisje dat vroeger dienst deed als duivenhok, later als 
washuis. Bij de fietsers was er niet alleen een parate kennis van afstanden en 
hellingen, maar ook van de regionale biercultuur. 'De Dolle Dravers' werden anno 
1980 'De Dolle Brouwers' door de overname van een leegstaande brouwerij te Esen 
bij Diksmuide. Ze zouden er 'Oerbier' brouwen, zoals ze zelf hadden 
geëxperimenteerd thuis in de wastobbe, met enkel natuurlijke ingrediënten en met 
nagisting op de fles. Sedert 1980 zijn er al enkele bieren bijgekomen, 
zoals Arabier, Boskeun, Stille Nacht en Stout. De productie is stabiel rond de 1000 hl 
per jaar. 

19.00: Avondmaal in De Kippe, Merken 

20.30: Terug naar Ieper & Kortrijk 
 
Inschrijven: 
  Kan tot 10 juni 2019 via mail naar reis@leieschelde.be 
  Gelieve eveneens te vermelden waar je wenst op te stappen Kortrijk of Ieper. 

Deelnameprijs: € 65.00 
Pas op: overschrijven op rekening van Vriendenkring IJzer/Mandel 
Betalingen (met vermelding “reis gepensioneerden” en naam) ten laatste tegen 
vrijdag 14  juni 201 enkel op rekening: BE52 8508 3426 9009 

 



Vrijdag 28 juni 2019 
Van 16.00 tot 20.00 uur 
Pres. Kennedypark, Kortrijk 

 
Zomerinstuif  -  Inzet Congé  -  After Work Drink 

Tijdens de maanden juli en augustus zijn er weinig diensten die op volle kracht 
draaien, er is wel altijd iemand in verlof tijdens de vakantiemaanden.   
Met de zomerinstuif willen we met een drankje en een hapje vooruit kijken naar de 
verlofperiode die er aan komt en iedereen een mooi verlof wensen. 
  
We willen het ‘congégevoel’ nog wat versterken met de organisatie van de 
petanque- en/of een kubb-tornooi. Wie denkt aan petanque, denkt automatisch aan 
mooi weer, zon, dus 100% verlof. Kubben is dan de andere kant op, niet het 
zomerse zuiden, maar het prachtige noorden. 

  
De deelnameprijs is € 5,00 
Voor dit bedrag krijg je drank & een pistolet 
met BBQ-worst (of twee, of…) 
 
Inschrijven kan via mail naar 
conge@leieschelde.be of op facebook laten 
weten dat je komt. 
 
Betalen mag op de gebruikelijke 
vriendenkringrekening. 
 
 
 



Vrijdag 13 september 2019 
Vanaf 18.30 uur 
De Cerf, Kerkstraat 1, Gullegem 

 
Avondwandeling 

Een avondwandeling en genieten van het mooie natuurpark Bergelen. 

Voor de wandeling gaan we naar één van onze nieuwe gemeenten Gullegem, een 
deelgemeente van Wevelgem die we later, met Leie/Schelde, het gas overnemen 
van IJzer/Mandel en de elektriciteit van ex-infrax. Ideaal moment om op verkenning 
te gaan. 

Geen zoektocht meer. We zorgen voor een uitgestippelde wandeling, zo voorkomen 
we (normaal toch) foutlopers. We zitten op ‘onbekend’ gebied, dus we nemen geen 
risico’s. 
Maar zo gemakkelijk willen we het nu toch ook weer niet maken. Op de tocht 
voorzien we enkele opdrachten, waardoor het een interactieve wandeling wordt. 

En de stops zijn uiteraard opnieuw even smakelijk als de laatste jaren. 

Starten kan tussen 18.00 en 19.00 uur. In groep of alleen, aan jullie de keuze. 
 
Deelnameprijs:  
€ 10,00 per persoon, kinderen (6 tot12 jaar) betalen € 5,00 
Niet leden betalen € 15,00 en € 7,50. 
 

Inschrijven kan tot en met 8 september 2019 
Via mail naar wandeling@leieschelde.be 

 



Zaterdag 28 en Zondag 29 september 2019 
Rotterdam en omgeving 

 Weekend

Rotterdam is een stad die je zelf moet ervaren.  
 
Een jonge, dynamische wereldstad met een onstuimig kloppend hart. Een stad die 
zichzelf in hoog tempo blijft vernieuwen. Bij elk bezoek is de toch al imposante 
skyline weer uitgebreid en word je verrast door een nieuw cultureel of sportief 
evenement. Dat maakt Rotterdam tot een stad die je steeds opnieuw kunt ontdekken 
 
Rotterdam is een echte metropool. Al van veraf zie je de indrukwekkende skyline die 
de stad een grootse aanblik geeft. Rotterdam staat nationaal en internationaal 
bekend als architectuurstad, met heel wat staaltjes van vernieuwende bouwkunst.  
 
Programma: 
 
Op zaterdag 28 september, nadat we de wagen op de parking van het 
Kennedypark hebben geplaatst, vertrekken we 's morgens vroeg richting onze 
Noorderburen.  
 
Na een tweetal uur komen we aan op onze eerste halte: Kaasboerderij 
Hoogerwaard. 
 
Al van in de 17deeeuw wordt Goudse Boerenkaas geproduceerd. Deze kaas wordt 
vervaardigd uit rauwe melk met smaken van smeuïg jong tot pittig belegen, of 
voorzien van diverse kruiden, maar altijd zonder kleur- of smaakstoffen noch 
bewaarmiddelen. 
Aan de hand van een bedrijfsfilmpje wordt het hele productieproces uitgelegd. 
Daarna krijgen we een rondleiding op het bedrijf zelf: de kaasmakerij, de plastiek- en 
verpakkingsruimte, opslagruimte en distributieruimte en de dieren. Het bezoek wordt 
uiteraard afgesloten met een proeverij. 
 
Na het bezoek rijden we verder richting Rotterdam. Er is ook tijd voorzien om het 



middagmaal te nemen (niet inbegrepen in de prijs. Iedereen is vrij) 
 
's Namiddags is er een gegidste wandeling door Rotterdam. De historische plaatsen, 
de haven, de winkels, de kubushuizen, ..... De tocht eindigt in de Markthal van 
Rotterdam. 
De Markthal werd geopend in 2014, het is een icoon waar je alleen al heen zou 
moeten voor de gigantische schildering op het plafond, sommigen noemen het de 
Sixtijnse kapel van Rotterdam.. Natuurlijk kom je hier voornamelijk voor de winkels, 
kraampjes en restaurants waar je allerlei verschillende voedselproducten kan 
proeven en kopen. Er zijn niet alleen groenten, fruit, vlees en vis te verkrijgen, maar 
ook snoep, ijs, kruiden, specerijen, en wereldse lekkernijen.  
 
Tijd om naar het hotel te gaan en onze kamers te ontdekken. Hoogstwaarschijnlijk 
zal dit in het Thon hotel zijn. Dit hotel ligt pal in het centrum van Rotterdam en heeft 
een mooi uitzicht op de Erasmusbrug en de Maas. 
 
Tijd voor het avondmaal (is inbegrepen). Hiervoor trekken we naar de Euromast. 
De tienduizenden lichtjes van de stad Rotterdam zijn het prachtig decor van het 
diner en misschien kunnen we nog genieten van de prachtige zonsondergang. Een 
mooi glas wijn en de heerlijke gerechten maken de avond compleet. 
 
Na de maaltijd kan men naar het hotel terug gaan of nog even genieten van de 
bruisende havenstad. 
 

 
 
  



Zondag 29 september 
 
Na een, hopelijke, heerlijke nacht en een heel lekker ontbijt zijn we klaar voor dag 
twee in Nederland. Eerst nog uitchecken in het hotel en naar de bus. 
 
 We zijn nu klaar voor een rondvaart 
in de haven.  
Middenin het drukke verkeer van 
binnenvaart- en zeeschepen beleven 
we een bijzondere rondvaart door 
één van de grootste zeehavens ter 
wereld. We zien de indrukwekkende 
skyline met imposante gebouwen 
aan ons voorbij glijden, gevolgd door 
een uniek uitzicht op werven, dokken 
en de hypermoderne overslag van 
duizenden containers. Tot slot varen 
we langs het stoomschip Rotterdam, het voormalig vlaggenschip van de Holland 
Amerika Lijn.  De tocht is met Spido nv en duurt zo'n 75 minuten. 
 
's Middags is er opnieuw vrij gemaakt voor het middagmaal (niet inbegrepen), 
daarvoor gaan we naar 's Hertogenbosch. 
’s Hertogenbosch is een historische maar vooral bruisende stad. De stad heeft 2 
namen: ’s Hertogenbosch en Den Bosch. Beide namen worden dooreen gebruikt 
hoewel Den Bosch de oudste benaming is. De binnenstad is bovendien het grootste 
omwalde gebied van Nederland. In de schaduw van het standbeeld van de 15de-
eeuwse schilder Jeroen Bosch, staat het oudste bakstenen huis van Den Bosch 
waar tegenwoordig het VVV-kantoor is ondergebracht. 
 
In de namiddag voorzien we een uniek bezoek. 
Kamelenmelkerij Smits is een Nederlandse kamelenmelkerij in het dorp Berlicum, 
opgericht in 2006. Het is de enige kamelenmelkerij van Europa en de melk is de 
enige die legaal verkocht mag worden in de Europese Unie. 
Tijdens de rondleiding leren we veel over deze bijzondere dieren en over het leven 
op de boerderij.  
 

 
 



Dit is het laatste bezoek van het weekend. 
Op de terugweg stoppen we nog voor een avondmaal. Dit doen we Deinze in het 
restaurant De Butler. Daar sluiten we het weekend af met een goed belegde 
boterham 
 
Deelnameprijs:  (aangepaste prijs) 
 
Leden betalen € 210,00 
De partners van de leden € 210,00  
Voor de niet-leden vragen we € 260,00 per persoon. 
 
Overschrijven op rekening vriendenkring met in mededeling naam van 
Fluviuscollega + Weekend + aantal deelnemers 
BE 29 7380 1635 8464  
KREDBEBB 
Vriendenkring Leie/Schelde, 
 
Voorinschrijven tegen 30 juni. 
Bij de voorinschrijvingen vragen we een voorschot van € 50,00 per deelnemer. 
 
Deelnemers krijgen in september detail over de uitstap. Correcte tijden, hotel, waar 
wat en wanneer, …. . 
 

 
 
 

 



Zaterdag 5 oktober 2019 
Oostende & Noordzee 
 

 Garnaalvissen op zee.
 
 

 
Gedurende deze vis tocht, gaan we vissen op de Noordzee, 
juist voor de Belgische kust. We vertrekken, met het schip de 
Crangon, uit de haven van Oostende, waar kustvissers nog 
dagelijks dagverse garnalen aanvoeren die men aan de 
beroemde Oostendse Vistrap kan aankopen. 
 
 
Het garnalenvissersvaartuig werd uitgerust op de traditionele 
manier zodat u het kunt meemaken hoe de Vlaamse vissers van 
oudsher met zijtrawlers de bordenvisserij beoefenden. De 

gevangen garnalen worden door u aan boord gesorteerd, gespoeld, gekookt en 
vervolgens zo snel mogelijk afgekoeld. 
   
Daarna… mag men de vangst mee nemen naar huis! 
 
Deelnameprijs  
leden € 65,00  
Niet-leden betalen € 80,00 
 
Inschrijven via mail naar vissen@leieschelde.be en dit tegen 30 juni 2019. 
 

 



Dinsdag 22 oktober 2019 
Dinsdag 17 december 2019 

Om 19.30 uur 
 

 Bloemschikken
 
Sylvie De Groote leert ons de hoe we een prachtig bloemstuk kunnen maken. 
 
De workshops zijn Herfst en Kerst.   
 
Voor Herfst zijn er prachtige combinaties van groen en bruin die men kan 
combineren met nog tal van herfstbloeiers. 
 
Met de Kerstworkshop staan we juist voor de eindejaarperiode, het ideaal moment 
om aan de tafelversiering te denken. We maken dan ook een prachtig bloemstuk om 
de feesttafel op te smukken 
 
Een week voor de workshops krijgen de deelnemers de keuze uit enkele 
bloemstukken die kunnen gemaakt worden. 
En natuurlijk mag iedereen achteraf zijn bloemen-kunstwerk mee nemen naar huis. 
 
Deelnameprijs voor de leden € 30,00 per persoon.  Niet leden betalen € 40,00 

Inschrijven kan tot 14 oktober voor de Herfstworkshop en tot 9 december voor de 
Kerstworkshop via mail naar bloemschikken@leieschelde.be 

 

 



Datum nog te bepalen 
Waarschijnlijk Zaterdag in juni 

Fluvius Goede Doelen 
De Vaart, Vaartstraat 79, Kortrijk 
 
Wat doet de Vaart: verstrekken van voedselhulp aan personen en gezinnen met 
financiële beperkingen in de regio Kortrijk. Daarnaast streeft de organisatie ernaar 
zijn "klanten", daar waar mogelijk, te begeleiden en/of op de goede weg te helpen 
voor andere noden. Naar jongeren toe wil De Vaart een sensibiliserende rol spelen 
door hen te confronteren met de aspecten van armoede. 

 De Vaart heeft enkele kleine aanpassingswerken die dringend moeten uitgevoerd 
worden in hun gebouw. 

De grootste nood op het moment is het plaatsen van de noodverlichting. We zoeken 
enkele leden (of partners) die op een zaterdag wat tijd (max. enkele uren) kunnen 
vrij maken. Betreft het plaatsen van kabels vanuit zekering kast naar de 
verschillende noodverlichtingen 

Wij zoeken enkele vrijwilligers die willen meehelpen om dit te realiseren. Heb je 
goesting, laat het ons weten via mail naar goeddoel@leieschelde.be 

Alvast bedankt. 

  



Voor alle activiteiten die hiervoor staan kan je nu reeds inschrijven. 
Weet je dat je zal deelnemen, wacht dan niet om in te schrijven. Zo is dit ook voor 
ons een zekerheid dat de activiteit kan doorgaan. Bij veel (te) late inschrijvingen kan 
het zijn dat we de activiteit onnodig annuleren, wat natuurlijk heel spijtig is. 
Alvast bedankt voor het begrip. 
Hieronder de rest van ons programma, hiervoor kan je op vandaag nog niet 
inschrijven. Reden hiervoor is dat we nog niet alle info hebben om de uitnodiging 
definitief te maken. Eenmaal dit mogelijk is, sturen we uiteraard een aangepaste 
uitnodiging 

 

Zaterdag  
14 september  
 
Donkvijver, 
Oudenaarde 
 

Initiatie Waterski 
 
 

 

 

Vrijdag  
25 oktober  
19.00 uur 
 
Kortrijk,  
President 
Kennedypark 
 

Mosselsouper 
 
 
 

 

 

Zaterdag  
30 november  
19.30 - 03.00 uur 
 
Ripasso, Kortrijk 
 

Sint-Elooisfeest - Diner&Dans 
 We gaan terug naar een meer traditioneel banket. Na de 
staande receptie is het tijd om aan tafel te gaan zitten voor 
de rest van de maaltijd. 
Na het dessert tijd om de benen te strekken, we nemen 
dezelfde DJ als dit jaar, want die heeft het voortreffelijk 
gedaan. 

 

 

Zaterdag  
14 december  
 

Bezoek Kerstmarkt 
10.00 tot 21.00 uur 
 
Place Saint-Lambert’ en ‘Place du Marché, Luik 

 
Meer info over de vriendenkring en al de activiteiten  

kan je terug vinden op onze website http://www.leieschelde.be  
en op onze facebookpagina.  

Nog geen lid van onze facebookpagina, vraagt het aan en we 
aanvaarden direct uw aanvraag. 

 
 

 


