Nieuwsbrief
2014.02
06.03.2014

We geraken onder stoom en staan klaar
voor enkele drukke vriendenkringmaanden.
We zijn reeds twee maanden ver in het nieuwe werkjaar, ook in 2014.
Reeds verschillende activiteiten zijn voorbij. Zowel het lichaam als de hersenen werden al
op de proef gesteld.
De sportievelingen hebben zich in vier sessies kunnen uitleven in de Kaai. Een
aangename kennismaking met de verschillende onderdelen van een fitnesscentrum.
De Jan Dissers werden de winnaars van de tweede vriendenkringquiz. Ze stonden vanaf
de eerste ronde aan de leiding. Tweede werden de winnaars van verleden jaar.
Proficiat en dank u aan alle deelnemers. (volledige uitslag op de site)

Volgende activiteiten

Onze gepensioneerden werking is ook opnieuw goed gestart met de maandelijkse
vergaderingen, u bent uiteraard welkom op deze bijeenkomsten.

11-18-25.03

Kooklessen in
Zwevegem

Verder kun je meer lezen over de komende activiteiten.
Interesse? Aarzel niet en schrijf u direct in.

13.03.2014

14.03.2014

1.04.2014

Bijeenkomst
gepensioneerden

Target wandeling in
Kortrijk

Ski & Snowboard
Ice-Mountain, Komen

Koken
Sint-Niklaasschool, Zwevegem
Dinsdag 11-18-25 maart.
18.30 – 22.00 uur

Lieven, onze deskundige begeleider,
tijdens een van onze vorige sessies

Dit jaar gaan we opnieuw koken.
We hebben Lieven Maes kunnen
overtuigen om ons de knepen van het
kook- vak verder bij te brengen.
We werken rond thema’s.
Zo hebben we drie specialiteiten
gekozen, voor iedere kookavond een
bepaald thema. Lieven zal telkens
een volledig menu uitwerken, van
aperitief tot en met dessert.
Na de kookarbeid, worden de
maaltijden samen opgegeten.
Uiteraard zorgt de vriendenkring ook
voor de passende dranken.
Dinsdag 11 maart: Tapa’s
Een tapa is de aanduiding voor een
Spaans aperitiefhapje. Traditioneel is een
tapa een eetlustopwekkend hapje dat in
Spaanse cafés bij een alcoholhoudend
drankje (bier, wijn, sherry) wordt
genuttigd.

Dinsdag 18 maart: Oosters
De Aziatische keuken is even veelzijdig en
gevarieerd als de Europese keuken.
Buurlanden hebben sommige ingrediënten
gemeen, maar alle Aziatische landen
hebben keukens ontwikkeld die uniek zijn.
Het bereiden en proeven van de gerechten
uit deze landen is een waar avontuur.

Dinsdag 25.03: Vlaamse kost
We kennen allemaal de Vlaamse
Stoofkarbonaden, Witloof in de hesp, en nog
veel meer lekkere zaken uit de ‘goeden ouden
tijd’.

Inschrijven via mail naar
koken@leieschelde.be
€ 25.00 per kookavond
- alles inbegrepen (eten & drank)
- niet leden betalen € 30.00
- betalen op voorhand
- we controleren betalingen
voor de activiteit.
Betalen via overschrijving op de
vriendenkringrekening:
vriendenkring leie/schelde
pa Lommergoed, Gullegem
BE29 7380 1635 8464 KREDBEBB
Wat heb je nodig:
- een schort;
- een keukenhandoek;
- een goed mes en schelmes;
- goesting om te koken;

Bijeenkomst gepensioneerden
Kasteel Heule

Onze gepensioneerde leden komen iedere
maand samen voor een gezellige namiddag.
Er is telkens koffie voorzien en af en toe wordt
er ook iets extra aangeboden, een stukje taart,
een koekje.
Naast koffie is er ook nog tal van lekkers uit de
frigo te krijgen.
‘s Namiddags is er ook telkens gelegenheid om
wat bij te praten of een kaartje te leggen.

Later dit jaar zal men kijken om af en toe
eens iets extra te doen.
Misschien een petanque namiddag, of
een bezoek, of een spreker uit te
nodigen, of ..... ideeën genoeg, nu nog
uitwerken.
De bijeenkomsten gaan telkens door op
donderdag en dit van 14.30 tot ± 17.00
uur.
Er is een ruime parking naast het kasteel,
er is zelfs een stop voor wie met de bus
komt

Plaats van afspraak:
Kasteel van Heule, Heulsekasteelstraat 1.
De bijeenkomsten voor de rest van 2014:
13 maart
10 april
8 mei
12 juni
4 september
9 oktober
13 november
11 december
Iedereen welkom.

Op onze site kan je terugblikken
op de voorbije activiteiten van de
laatste jaren.
Hiernaast foto van Etienne die
een snelcursus fotografie geeft in
september 2009

Target Wandeling
Vrijdag 14 maart om 18.00 uur
Kortrijk
Uniek in de wereld!
The target is een spannend
achtervolgingsspel. Je speelt als het
ware een videogame met Kortrijk als
decor.
Het verhaal:
In The Target is een gevaarlijke
gangster net ontsnapt uit de
gevangenis. Hij terroriseert nu de
stad, want een op- drachtgever geeft
hem geld voor elke misdaad die hij
pleegt.

Bovendien slagen de
politiesatellieten er in om iedere 6
minuten de man exact te lokaliseren,
zo kunnen de agenten voortdurend
nagaan hoe ver ze van hun ’target’
(de gangster) verwijderd zijn.
Maar de gangster weet de
satellietsignalen te onderscheppen
en krijgt net dezelfde informatie op
zijn scherm.....en hij heeft enkele
speciale verdedigingsmiddelen om
de politie van zich af te schudden.

De agenten (teams van 4
deelnemers):
coördinator,
[Geadresseerde]
W&T
man,
GPS verantwoordelijke,
Adresregel 1
kaartlezer,
Adresregel
2
worden
er op uitgestuurd
om de man
Adresregel
3
te vatten voor hij € 1.000.000 heeft
Adresregel
4 verlaat.
verdiend
en de stad

Slaagt de politie er in om de gangster
uit te schakelen voor hij zijn doel
heeft bereikt?

Om de misdaden te kunnen plegen,
moet de gangster (virtuele)
voorwerpen stelen die verspreid zijn
over de stad:
een mes,
een touwladder,
explosieven,
...
Maar telkens hij een voorwerp steelt
of een misdaad pleegt, komt de
politie dit te weten. Zo laat de
gangster een spoor na in de stad.

Inschrijven tot 11 maart via mail:
target@leieschelde.be
€ 15,00 per persoon
€ 20,00 voor niet leden
Betalen via overschrijving op:
vriendenkring leie/schelde
pa Lommergoed, Gullegem BE29
7380 1635 8464 KREDBEBB
Zijn jullie niet met vier personen,
geen probleem. Er zijn nog collega’s
die inschrijven, we kijken dan om
groepjes van vier te vormen.
Afspraak:
17.45 uur
Hotel Broel
Drankje achteraf inbegrepen.

Ski & Snowboard
Ice Mountain, Komen
Dinsdag 1 april, 18.00 uur
De kunstmatige sneeuw van Ice
Mountain in Komen wacht opnieuw
op ons.
Zoals vorig jaar hebben we ook
opnieuw voor het skiën en het
snowboarden een instructeur
ingehuurd om de deelnemers
wegwijs te maken op de gladde piste.
Verleden jaar waren we te gast in Komen.
Voor de ene lukt het al beter dan de
andere.

Inschrijven voor 28 maart via mail:
sport@leieschelde.be
Betalen via overschrijving
minstens één week voor de
activiteit op de
vriendenkringrekening:
vriendenkring leie/schelde
pa Lommergoed, Gullegem
BE29 7380 1635 8464 KREDBEBB

€ 15,00 leden zonder begeleiding
€ 25,00 leden met begeleiding
telkens + € 5,00 voor de niet leden

Baanwielrennen
Vlaams wielercentrum Eddy Merckx, Gent
Donderdag 22 mei , 18.00 uur

Nieuwe datum voor het baanwielrennen
Was oorspronkelijk voorzien op 3 april

Verleden jaar konden we voor de
eerste maal kennis maken met het
fietsen op de piste.
Het smaakte naar meer, en voor die
meer hebben we gezorgd op dinsdag
22mei l van af 18.00 uur. De echte
Eddy Merckx pistefietsen zijn
inbegrepen in de prijs.
Inschrijven voor 19 mei via mail:
sport@leieschelde.be

€ 25,00 voor de leden, + € 5,00
voor niet leden Inschrijven kan via
Betalen via overschrijving
minstens één week voor de
activiteit op de
vriendenkringrekening:
vriendenkring leie/schelde
pa Lommergoed, Gullegem
BE29 7380 1635 8464 KREDBEBB

Website vriendenkring
Met de opstart van de nieuwsbrief werd ook
de site van de vriendenkring in een nieuw
kleedje gestoken.
We hopen hiermee dat deze toegankelijker is
voor iedereen, en willen we meer leden naar
onze website lokken
Hier wordt het programma van dag tot dag
opgevolgd. Een wijziging wordt nagenoeg de
dag zelf aangepast.
Zoals we voor de opmaak van ons
jaarprogramma luisteren naar onze leden,
willen we dit ook voor de site doen.

Heb je voorstellen, wil je bepaalde
rubrieken toegevoegd zien, laat het ons
weten. Stuur een bericht naar
site@leieschelde.be, en we kijken wat we
kunnen doen met uw voorstel
We hebben nu reeds diverse onderdelen:
uiteraard het programma voor dit jaar,
maar je kan ook eens terugkijken naar de
activiteiten van de voorbije jaren.
Via onze site kan je ook eens surfen naar
de verschillende websites van de andere
vriendenkringafdelingen. Eens gaan

kijken wat de buren allemaal
organiseren.
Er is ook een rubriek Wel @ Wee.
Hier maken we ruimte voor familiale
gebeurtenissen, die u wilt delen met
alle leden. Wil je iets laten opnemen
stuur een mail naar
wel&wee@leieschelde.be

We hadden reeds enkele
prachtige uitstappen met de
50+ werking.
Hiernaast een foto van een
uitstap met laatste stop de
Vélodrome van Roubaix.

AbEanSa uitstap – 50+ werking
Gent
De eerste daguitstap voor 2014
gaat Gent. In de voormiddag
bezoeken we het museum Dr.
Guislain waar een tijdelijke
tentoonstelling is over de
psychische gevolgen voor de
soldaten tijdens de oorlog. In de
namiddag gaan we naar de Sint.
Pietersabdij voor de
tentoonstelling over 60 jaar
televisie.
08.15 uur:
vertrek aan het Kennedypark
Voormiddag:
Bezoek tentoonstelling in het
museum Dr. Guislain:
'Soldaten en Psychiaters'
Het In Flanders Fields Museum
in Ieper en het Museum Dr.
Guislain in Gent hebben de
handen in elkaar geslagen om
de medische en psychologische
gevolgen van de Eerste
Wereldoorlog en bij uitbreiding
van alle oorlogen in kaart te
brengen.
Middagmaal:
Restaurant de Graslei
Aperitief, soep,
hoofdgerecht,
dessert en koffie
Dranken aan tafel zijn niet
inbegrepen.

Donderdag 24 april
Kortrijk
Namiddag:
Bezoek tentoonstelling
Lang leve de TV!
60 jaar televisie'
In de tentoonstelling “Lang
leve de TV ! 60 jaar televisie”
krijg je de unieke kans om een
blik te werpen achter de
schermen van een selectie
inmiddels legendarisch
geworden
televisieprogramma’s.
We sluiten af in de kantine
van FC De Kampioenen

Avond:
De Zandvlooi, Lozer
Boterham met kaas en één
consumptie.
Deelname:
€ 55.00 per persoon
+ € 20.00 (niet leden)
Betalen via overschrijving minstens
één week voor de activiteit op de
vriendenkringrekening: vriendenkring
leie/schelde
pa Lommergoed, Gullegem
BE29 7380 1635 8464 KREDBEBB

Inschrijving voor 14 april en
deze is pas definitief na
betaling
Inschrijven via:
abeansa@leieschelde.be

Lidgeld
Ieder jaar vragen we aan onze leden, of nieuwe leden om hun bijdrage te betalen.
Deze is nu reeds vele jaren € 20,00, en ook voor 2014 blijft dit zo. Met deze centen, en samen met de patronale bijdrage, is het
voor het bestuur mogelijk om u een gevarieerd jaarprogramma aan te bieden.
Wie is er welkom in onze vriendenkring: iedereen die bij Eandis werkt en de gepensioneerde medewerkers. Het is niet omdat het
vriendenkring Leie/Schelde dat enkel collega’s van het infragebied Leie/Schelde welkom zijn. Alle Eandissers van andere diensten
(IT, Leveranciers, Facturatie, DOC, BIS, .......), of zelfs van andere infragebieden, zijn welkom in onze vriendenkring.
Mogen we vragen om uw lidgeld te storten op de vriendenkring rekening BE29 7380 1635 8464, KREDBEBB) en dit zo spoedig
mogelijk. Eerstdaags vragen we de patronale bijdrage aan.
We kunnen deze echter maar aanvragen voor de collega’s die lid zijn, dus is het voor ons belangrijk dat we al de leden zo
spoedig mogelijk kennen. Als uw betaling binnen is voor de aanvraag krijgen we dan ook voor u centen van onze directie.
Centen die we opnieuw kunnen investeren in onze werking.
Ook met die reden hebben we beslist om het lidgeld na 1 juni op te trekken naar € 50,00 voor het lopende jaar. Dus alle
redenen om de betaling niet uit te stellen.
Het bestuur van de vriendenkring dankt u, en de directie, voor de steun.

Nieuwsbrief
Op het voorblad van deze nieuwsbrief kon je reeds lezen dat het onze bedoeling is om zo weinig mogelijk met de post te
versturen, ook wij willen besparen waar mogelijk.
Daarom nog een warme oproep naar iedereen om uw email adres door te geven, we beloven dat we dit adres enkel gebruiken
voor vriendenkringactiviteiten en het rondsturen van de nieuwsbrief. Wens je toch nog altijd dit schrijven met de post te
ontvangen: graag een seintje.
Wens je de nieuwsbrief via mail: stuur uw emailadres naar nieuwsbrief@leieschelde.be
Denk er misschien aan om ons niet in de Spam te laten toekomen.
Krijg je de nieuwsbrief liever met de post: mailt naar zelfde adres, telefooneer naar 09/263 6049, SMS naar 0473/892082 of via
post (Vriendenkring Leie/Schelde, Pres. Kennedypark 12, 8500 Kortrijk)

Aanbieding
Ook dit jaar kunnen we opnieuw inkomtickets voor enkele pretparken aanbieden aan zeer aantrekkelijke prijzen.
Voor sommige parken is dit tot € 10.00 goedkoper per ticket. We hebben alle Plopsa parken, Bellewaerde, Walibi en Aqualibi in
de aanbieding. Deze korting kunnen we enkel aanbieden aan onze leden. Meer info en kostprijs per ticket kan jet terug vinden
op de site op de pagina aanbiedingen.
Op dezelfde pagina kan je ook de aanbieding zien van Fitnessclub De Kaai. Een jaarabonnement aan € 375.00 ipv € 525.00 of
een gratisproefbeurt fitness. Kortingskaart aan te vragen via sport@leieschelde.be

Jaarprogramma
Noteer alvast onderstaande data in uw agenda:
13.03: Bijeenkomst gepensioneerden
10.04: Bijeenkomst gepensioneerden
25.04: Bierproefavond
08.05: Bijeenkomst gepensioneerden
10.05: Daguitstap naar Watou
22.05: Baanwielrennen
12.06: Bijeenkomst gepensioneerden
15.06: Initiatie paardrijden
18.06: Uitstap gepensioneerden naar Oostende
??.09: AbEanSa daguitstap
04.09: Bijeenkomst gepensioneerden
20.09: Daguitstap naar Brussel
09.10: Bijeenkomst gepensioneerden
17.10: Comedy Night (nog onder voorbehoud)
24.10: Halloweenwandeling
08.11: Muurklimmen
13.11: Bijeenkomst gepensioneerden
14.11: Koffie kaarting
23.11: Sinterklaasfeest
29.11: Sint-Elooisbanket
11.12: Bijeenkomst gepensioneerden
Sommige zaken staan al meer uitgeschreven op onze site:
programma 2014

Bestuur
Martin Callens
Cederik Coucke
Freddy De Jaegere
David Dekijvere
Etienne Deman
Jaak Lodewyckx
Frederik Matton
Yvan Messelier
Geert Peelaers
Gino Pruvoost
Geert Scheldeman
Claude Vanhee
Stefaan Verhelst

Contact
Vriendenkring Leie/Schelde,
Pres. Kennedypark 12 (C120)
8500 Kortrijk
www.leieschelde.be
Telefoon: 09 2636049
info@leieschelde.be

