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[NIEUWSBRIEF 19.10] 

VRIENDENKING  
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). 



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 september 2019. 
 

 



Dinsdag 22 oktober 2019 
Dinsdag 17 december 2019 
Sfeer.  Grote Leiestraat 36, Anzegem 

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 

 

 

  



Vrijdag 25 oktober 2019 
Vanaf 19.00 uur 

President Kennedypark 12, Kortrijk 17 december 2019 

 Mosselsouper

Geen drukke activiteit, geen wedstrijd, gewoon een gezellige avond om wat bij te 
praten, om samen te zijn. We doen dit met een bord lekkere mosselen, een bord die 
we natuurlijk kunnen laten bijvullen.  
Het aperitief staat klaar om 19.00 uur, waarna we ons kunnen te goed doen aan de 
delicatesse uit de zee.  
Voor de niet-mosseleters voorzien we uiteraard een alternatief (een koude schotel).  
Alles wordt door Mieke opgediend met frietjes.  
 
 
DEELNAME PRIJS:  
Voor het aperitief, de mosselen (of koude schotel) en drank aan tafel is dit € 20,00. 
Niet leden betalen € 25,00 per persoon  
Inschrijven kan tot 22 oktober 2018 via mail naar mosselen@leieschelde.be 
 
 
  



Zaterdag 30 november 2019 
Vanaf 19.30 uur 

Zaal Ripasso, Engelse Wandeling 2, Kortrijk 

Sint-Elooisfeest 

 

In onze zoektocht naar een vernieuwd Sint-Elooisfeest, zetten we dit jaar een stapje 
terug. We hebben ondervonden dat de meeste leden toch liever een traditioneel 
banket hebben. Zoals gebruikelijk proberen we zo veel mogelijk rekening te houden 
met de wensen van de leden, en om die reden organiseren we dit jaar opnieuw een 
gewone feestmaaltijd. 

We zochten een locatie die voor iedereen gemakkelijk bereikbaar is.  
Zo hebben we contact genomen met de Ripasso in Kortrijk. Heel dicht gelegen tegen 
de Ring rond Kortrijk, en ook niet zo ver van de E17.  

Door het keuzemenu (zie verder) hebben we de kostprijs toch nog redelijk laag 
kunnen houden. Dit jaar vragen we € 30,00 per deelnemer. Ongeacht zelf lid van de 
vriendenkring of partner. Voor de niet leden vragen we € 50,00 per persoon, wat ook 
nog een heel pak minder is dan de werkelijke kostprijs van ca. € 65,00. 

Een bewuste keuze van het bestuur, om zo iedereen de kans te geven om aanwezig 
te kunnen zijn.  

We verwelkomen iedereen vanaf 19.30 uur in de Ripasso.  

De volgorde van een maaltijd kunnen we moeilijk veranderen.  
We starten uiteraard met aperitief. Iedereen krijgt een glas schuimwijn (Lust je geen 
schuimwijn, geen probleem vraag gerust iets anders). De receptie is staand (wie wil 
kan wel al aan zijn tafel gaan zitten), zo heeft men de kans om een praatje te slaan 
met verschillende collega's. 

  



Voor de rest van de maaltijd gaan we aan tafel. 

Gelieve zeker bij uw inschrijving mee te geven bij wie u wenst aan te schuiven aan 
tafel.  We verkiezen om zo veel mogelijk ronde tafels te voorzien, tafels van 10 tot 12 
personen, maar indien nodig zijn lange tafels, voor meer personen, ook mogelijk. 

Bedoeling is dat we rond 22.30 uur de maaltijd kunnen afsluiten en dat het 
avondfeest kan beginnen. We hadden verleden jaar een hele goede DJ, wat goed is 
moet je niet veranderen, dus hebben we hem gevraagd om opnieuw plaatjes te 
draaien. Hij heeft met alle plezier toegezegd. 

Normaal wordt het feest rond 3.00 uur afgesloten, maar...... 

Als thema hebben we dit jaar opnieuw voor Black & White gekozen. 
We vragen, volledig vrijblijvend, om iets wit/zwart aan te hebben, bij te hebben.  

 

Inschrijven kan tot 23 november, maar als je zeker bent dat je zal komen, waarom 
wachten tot die datum 

Vergeet volgende info niet mee te geven bij uw inschrijving: 
• Bij wie of welke dienst wens je aan tafel te zitten 
• Uw keuze, en ev. van uw partner, voor het voorgerecht 
• Uw keuze, en ev. van uw partner, voor het hoofdgerecht 

  



Programma  

Vanaf 19.30 uur: 

We ontvangen jullie met een glaasje bubbels. Uiteraard kan men andere dranken 
krijgen aan de bar, voor diegene die geen schuimwijn lusten. 

Tijdens het aperitief worden er een tweetal hapjes aangeboden. 

Omstreeks 20.30 uur: 

We plaatsen ons aan tafel voor het voorgerecht. 
Er is de keuze tussen (keuze moet bij inschrijven doorgegeven worden). 

• Gandaham met meloen of 
• Mooi meid / broccolimousseline (mooi meid = heek) 

Aansluitend is er hoofdgerecht waar je opnieuw de keuze hebt 

• Varkenshaasje 'Riapsso' met pancetta of 
• Gebakken slibtongetjes of 
• Cote à l'os 

We sluiten de maaltijd af met een Verrassingsdesert en koffie met versnaperingen. 

Bedoeling is dat we rond 22.30 uur kunnen beginnen met het dansfeest 

Na de maaltijd, en tot 3.00 uur 's morgens, zijn alle aangeboden dranken 
inbegrepen. 

Deelnameprijs: 

• Leden betalen € 30,00 
• Partners van de leden eveneens € 30,00  
• Voor de niet-leden vragen we € 50,00 per persoon. 

De werkelijke kostprijs van het feest is ca. € 65,00 per persoon. 

Overschijven op rek.nr Vriendenkring met in mededeling naam van de  
(ex-) Fluviuscollega + Sint-Elooisfeest 
     BE 29 7380 1635 8464  
     KREDBEBB 
     Vriendenkring Leie/Schelde, 
 
Inschrijven tegen 23 november via mail naar banket@leieschelde.be 

 

 
  



Zaterdag 28 & Zondag 29 september 2019 
Van 15.00 uur tot 15.00 uur 

Guldensporencollege, Diksmuidekaai, Kortrijk 
 
Levensloop 

 
Dit jaar nemen we niet deel aan Levensloop. 
 
Wil niet zeggen dat we deze mooie actie niet steunen.  
Met collega Eddy Sabbe als co-voorzitter van Levensloop Kortrijk, willen we dat dit 
ook in 2019 een fantastisch succes wordt.  
 
Collega Wendy Adam is verantwoordelijke voor het team Ladiez M & friends. Je kan 
gerust aansluiten bij hen. 
Inschrijven kan via de site van Levensloop 
Kortrijk: https://www.levensloop.be/teams/ladiezzz-m-friends 
 
Ook collega Wim Vandeverre is verantwoordelijk voor een team. Team AVR. Je kan 
ook bij hen aansluiten, of voor beide teams een uurtje wandelen/lopen.  
Om in te schrijven bij het team van AVR kun je 
surfen https://www.levensloop.be/teams/avr-0 
 
Wil je meer info, afspreken, ..., mag je Wendy contacteren. Liefst via mail 
wendy.adam@fluvius.be of Wim via mail naar wim.vandeverre@fluvius.be 
 
Ben je het weekend van 28 en 29 september niet vrij, maar je wil toch deelnemen, 
dan kan dit ook in het weekend van 5 en 6 oktober. Daar is Fluvius één van de 
teams. https://www.levensloop.be/teams/fluvius-brugge 
Teamkapitein is Charlotte van Vlaardingen. Je kan Charlotte altijd contacteren voor 
meer info of voor deelname. 
Locatie: Sport Vlaanderen, Nijverheidsstraat 112, Brugge. 
 
 

  



Music For Life 
De Warmste Week 

17-24 december 2019 
Kortrijk 

 

In 2018 werd er in kader van Music 
For Life een wandeling georganiseerd 
vanuit DC Lokeren naar het Musical 
For Life Festival terrein. (actie 2018) 
De opbrengst was € 6.000. 
 
In 2019 strijkt Music for Life neer in Kortrijk. 
 
We willen van deze actie gebruik maken om ook in Kortrijk geld in te zamelen voor 
de Voedselbanken. 
 
Samen met de collega's in DC Lokeren (die verleden jaar instonden voor de 
organisatie) kijken we om dit jaar meerdere acties te organiseren, en zo tot een mooi 
bedrag te komen. 
 
Vanaf midden september zal er op diverse locaties geregeld iets te doen zijn om 
centen in te zamelen.  Hou onze site in de gaten, of de speciale facebookpagina of 
de wekelijkse Fluvius-indruk om te zien waar wat te doen is. 
 
Reeds twee data die we kunnen meegeven. 
 
Vrijdag 20.12: The Foodwalk for life in DC Lokeren 
 
Een wandeltocht die start en eindigt in DC Lokeren. Een stevige 

tocht van iets meer dan 10 km.  Tijdens de tocht is 
er een ‘lekkere’ stop voorzien. Het einde is opnieuw 
in DC Lokeren, waar er nog tijd voorzien is om 
lekker te nagenieten van de geleverde prestatie. 
 
Indien er genoeg interesse is uit Kortrijk, kunnen we 
kijken om een bus te voorzien.  
Wil je deelnemen stuur een mail naar 
MFL@leieschelde.be met uw naam en aantal 
deelnemers. 
Later zeker nog bijkomende info. 
 



Zondag 22.12: Ontbijt in Kortrijk, met aansluitend afgeven van 
de centen op het podium van Music for Life 
 

Een uitgebreid ontbijt in het Kennedypark.  
We genieten samen van één of meerdere lekkere 
broodjes en van alle toespijs die voorzien is. Uiteraard 
voorzien we ook yoghurt, fruit, kaas en vlees, …..  
 
Na het ontbijt stappen we van het Kennedypark naar 
het Nelson Mandelaplein, waar we hopen om op het 
podium te geraken (zoals in 2018) om een mooie 
cheque af te geven. De wandeling is een kleine 5 km 
lang. We voorzien een bus om terug te keren. Mensen 
die de wandeling niet zien zitten kunnen misschien de 
bus nemen naar het Mandelaplein.  

   
 
Voor beide (ontbijt en wandeling) is de deelnameprijs € 15,00.  
Weet dat dit bedrag ten goede komt van ons goede doel.  
Het ontbijt voor de kinderen (3 tot 12 jaar) kost € 5,00. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zullen zeker nog andere acties georganiseerd worden in kader van De Warmste 
Week.  Heb je zelf een actie, een activiteit, laat het gerust weten, dan helpen we 
graag om daarvoor reclame te maken. 
Op onze site hebben we een tabblad aangemaakt ‘De Warmste Week’. We 
bundelen daar met plezier alle acties binnen Fluvius. 
Deze verschillende acties voorzien we eveneens als evenementen op onze 
Facebookpagina en de facebookpagina van Fluvius Warmste Week wordt 
eerstdaags ook opnieuw actief geplaatst 



 

Zaterdag  
14 december  
 

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

 
 
 
 

  

 
Meer info over de vriendenkring en al de activiteiten  

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

 
Nog geen lid van onze facebookpagina, vraagt het aan en we 

aanvaarden direct uw aanvraag. 
 

Speciale pagina voor de Warmste Week 
http://leieschelde.be/dewarmsteweek.html 

 
 

Wil je de foto’s zien van de voorbije activiteiten,  
dan kan je die ook terugvinden op onze site. 

 
Wil je graag een foto op originele grootte, dan kan je die altijd 

opvragen. We sturen die met plezier door. 
 

Is er foto die je liever verwijderd ziet, laat het ook weten en dan 
zorgen we dat die niet meer op onze site staat. 

 
Voor alles mag je een mailjte sturen naar site@leieschelde.be 

 
 

 
Alle betalingen voor de vriendenkring mogen op volgende 
rekening 

BE 29 7380 1635 8464 
KREDBEBB 
Vriendenkring Leie/Schelde 

 


