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‘The Target’ werd niet gevonden in Kortrijk.
De koks vinden wel ‘het doel’.
Volgende activiteiten
1.04.2014

10.04.2014

Ski & Snowboard
Ice Mountain, Komen
Bijeenkomst
gepensioneerden

24.04.2014

AbEanSa
Gent

25.04.2014

Bierproefavond
Kennedypark

08.05.2014

Bijeenkomst
Gepensioneerden

10.05.2014

Daguitstap
Watou en omstreken

Door een technisch-server-probleem is de Target wandeling niet kunnen
doorgaan. Softwareproblemen zorgden ervoor dat de GPS’s toestellen, die een
essentieel onderdeel zijn om de Target te vinden, het lieten afweten.
Zowel gangsters, als politie konden niet op pad door het mankement.
Sorry hiervoor, maar we vernemen dat het toch nog een aangename avond was.
We zullen op een later tijdstip de gangster moeten stoppen (we voorzien de
wandeling in oktober 2014)
Enkelen hebben opnieuw de ‘chefs’ en keukenhanddoek opgenomen om in drie
sessies een stuk van de culinaire wereld te veroveren. We zijn gestart in Spanje
om via het Oosten in Vlaanderen te belanden. Drie fantastische avonden, waar
we op kookgebied wat werden bijgebracht door onze leermeester Lieven.
De volgende activiteiten komen nu met een sneltrein op ons af. Een mix van
uitstappen, enkele sportieve manifestaties en nog enkele activiteiten voor de
Bourgondiërs.
Kortom er is wel voor iedereen iets te doen.

Ski & Snowboard
Ice Mountain, Komen
Dinsdag 1 april, 18.00 uur

De piste is geen onbekende meer voor ons.
We waren er meerdere malen te gast.

Dit jaar hebben we nog geen winter
gehad. Van een dik pak sneeuw
hebben we niet kunnen genieten.
Wat kunnen we dan doen om toch de
latten onder de voeten te binden: een
bezoek brengen aan de kunstmatige
sneeuw van Ice Mountain in Komen
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.

€ 15,00 leden zonder begeleiding
€ 25,00 leden met begeleiding
telkens + € 5,00 voor de niet leden
Inschrijven voor 28 maart via mail:
sport@leieschelde.be
Betalen via overschrijving op de
vriendenkringrekening:
vriendenkring leie/schelde
pa Lommergoed, Gullegem
BE29 7380 1635 8464 KREDBEBB

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.
We hadden dit jaar opnieuw de piste
afgehuurd op donderdag 3 april. Voor
de wielerliefhebbers bleek dit niet de
beste dag te zijn: twee dagen voor de
Ronde van Vlaanderen voor
wielerliefhebbers. Zo moest men
kiezen, en de RVV is nu eenmaal een
grotere uitdaging.
Op algemene vraag werd er een
nieuwe datum uitgezocht en zo gaat
het baanwielrennen door op
donderdag 22 mei.
De Eddy Merckx pistefietsen staan
opnieuw op ons te wachten en zijn
inbegrepen in de prijs.
Wat moet je bijhebben:
* uw pedalen (anders zijn het
pedalen met riempjes.

* het zou aangenaam zijn moest
iedereen in de Eandis
fietsuitrusting rijden. Dus wie
deze heeft, graag die avond met
deze kledij rondtoeren op de
piste.
We zijn benieuwd hoelang het
deze maal zal duren vooraleer
iedereen bovenaan de bocht kan
rijden?
Voor enkele sfeerbeelden van
verleden jaar kan je hier klikken:
foto.
Inschrijven en betalen voor 19 mei
via mail: sport@leieschelde.be
Deelname:
€ 25,00 (fiets inbegrepen)
+ € 5,00 voor de niet leden
Betalen via overschrijving
vriendenkring leie/schelde
pa Lommergoed, Gullegem
BE29 7380 1635 8464
KREDBEBB

We hadden reeds enkele prachtige
uitstappen met de 50+ werking.
Groepsfoto genomen in het
prachtige Ursulinneninstituut in
Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Eerder
op de dag bezochten we het fort
van Breendonk. Ook heel
indrukwekkend, maar wel om een
totaal andere reden.

AbEanSa uitstap – 50+ werking
Gent
De eerste daguitstap voor 2014 gaat richting Gent.
In de voormiddag bezoeken we, met gids, de tentoonstelling
over de psychische gevolgen voor de soldaten tijdens een
oorlog in het museum Dr. Guislain. In de namiddag gaan we
naar de Sint-Pietersabdij voor de tentoonstelling over 60 jaar
televisie.
Dagprogramma:
08.15 uur stipt: 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 met een ‘dagschotel’ in de kantine van FC
De Kampioenen aan het einde van de tentoonstelling
Avond:
De Zandvlooi, Lozer
Boterham met kaas en één consumptie.

Inschrijven voor 14 april:
€ 55.00 per persoon
+ € 20.00 (niet leden)
Betalen via overschrijving 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

Bierproefavond
Pres. Kennedypark, Kortrijk
Vrijdag 25 april
19.00 – ….. uur

Geroen, zytholoog,
onze gastspreker van de avond.

Sedert enkele jaren willen we onze
leden de kans geven om zich te
verdiepen in de wereld van de drank.

gevraagd om zijn kennis met ons te
delen. Geroen zelf heeft voorgesteld
om Trendy bieren voor te stellen.

Zo hadden we reeds enkele
wijnproefavonden, telkens een ander
thema, waar we een van de beste
sommeliers van het land hadden om
met ons zijn kennis te delen:
Stijn Vanderbeken.

Trendybieren zijn de bieren met een grotere
hopdosis dan de andere blonde bieren die
we allemaal
reeds geproefd hebben (Tripel Karmeliet,
Duvel, Straffe Hendrik enz.).
Die trendybieren horen allemaal thuis in
het genre zoals Omer (van brouwerij
Bockor)
We willen aantonen dat naast de
supergrote merken er minstens evenveel
bestaan die het doorsnee publiek niet of
nauwelijks kent maar op zo'n avond
telkens tevreden is over de smaken.
Ondanks bieren binnen dezelfde trend die
momenteel heel in is, is er toch voldoende
variatie ook qua smaak.
Je moet het beleven vooraleer je kan
oordelen.

Ook de Champagne heeft geen
geheimen meer voor ons. Vroegere
collega Geert Leutenez, een
liefhebber, kenner en genieter, heeft
ons de geschiedenis van de Bubbels
bijgebracht. Maar bovenal heeft ons
ook laten proeven van verschillende
soorten.
Dit jaar volgen we eigenlijk een
beetje de trend en geven we een
bierproefavond.
Daarvoor hebben we één van de
beste zythologen uitgenodigd:
Geroen Vansteenbrugge.
Geroen heeft reeds verschillende
jaren uiteenzettingen, lezingen over
bieren. Hij mag zich zeker een kenner
noemen.
We hebben deze Waregemnaar dus

De avond zal gevuld zijn met uitleg
over smaken, geuren, een beetje
geschiedenis, maar bovenal met
degustatie. We zullen kunnen
genieten van de verschillende
aroma’s.
Gezien alcohol en verkeer niet goed
samengaan, mag er ook een BOB
meekomen. Deze personen mogen
gratis deelnemen aan de avond.
Luisteren, ruiken, vragen stellen mag
allemaal, maar proeven: neen.
Heb je een BOB mee laat het weten,
dan voorzien we uiteraard frisdrank.

Een paar wist je datjes over bier:









Er zijn 400 verschillende soorten bier en België heeft de meeste merken ter
wereld.
Cenosillicafobie is de angst van lege bierglazen.
De Inca’s maakten bier door jonge Incameisjes op maïs te laten kauwen. Ze
spuwden de maïspulp uit in vaten met warm water en enkele weken later
distilleerden ze de substantie.
Bier bevat de belangrijkste mineralen om te overleven en stond op eenieders
menu in de Middeleeuwen. Iedereen, inclusief kinderen, dronk toen bier om te
overleven.
Bier bevat veel silicium, wat goed is voor je beenderen.
In de 18de eeuw gaven dokters hun patiënten bier tegen de koorts, de
tandvleesontstekingen en de wonden die door scheurbuik werden veroorzaakt.
De legendarische ontdekkingsreiziger James Cook zwoer bij bier en beval zijn
bemanning er dagelijks ruim 4 liter van te drinken.
Er zit geen enkele dikmaker in bier die ook niet in andere soorten alcohol zit.

Inschrijven voor 19 mei via mail:
bier@leieschelde.be
Deelname:
€ 15,00
+ € 5,00 voor de niet leden
Betalen via overschrijving
vriendenkring leie/schelde
pa Lommergoed, Gullegem
BE29 7380 1635 8464 KREDBEBB

Daguitstap Watou
en omstreken
Zaterdag 10 mei
09.30 tot 21.30 uur

Watou.
Een klein dorp in de Westhoek.
Is een speldekop groot op de
landkaart en telt nog geen 2000
inwoners.
En toch is deze plaats bij iedereen
gekend.
De jaarlijkse poëziezomers zullen hier
natuurlijk voor iets tussen zitten.
Daarnaast is er om de drie jaar een
heel hoog aangeschreven
internationaal festival van
Gregoriaanse muziek. Koren, of beter
Schola’s, van over de ganse wereld
komen naar Watou voor het
belangrijkste Festival van de wereld
voor dit soort muziek.
Daarnaast heeft Watou ook nog twee
brouwerijen: Van Eecke (gekend van
het Hommelbier) en Sint-Bernardus.
Dus redenen genoeg om deze
grensgemeente te trekken.
Van de gelegenheid maken we
gebruik om nog enkele aangename
zaken te bezoeken in de Westhoek.
Een daguitstap voor fijnproevers en
genieters van al wat lekkers de streek
te bieden heeft.
We laten iedereen kennis maken met
enkele specialiteiten uit de
Westhoek, en sluiten de dag met een
ingetogen moment af.
We zitten trouwens op een plaats die
zwaar werd getroffen door de eerste
Wereldoorlog. Bezoek aan de streek
moeten we zeker efkes stilstaan bij
ste
de 100 verjaardag van het begin
van deze gruwel.

Dagprogramma:
09.30 uur stipt: vertrek aan het Kennedypark
10.30uur:
Bezoek Sint-Bernardusbrouwerij.
In de Brouwerij St. Bernard, brouwt men sinds 1946 de edele St.Bernardus bieren:
donkere en blonde abdijbieren. Alle bieren zijn gebrouwen met onze eigen gist,
met hop van ons eigen hopveld naast de brouwerij en mout van de beste kwaliteit.
We krijgen een rondleiding in de brouwerij met aansluitend een degustatie.

12.00 uur:
Middagmaal (picknick)
13.30 uur:
Bezoek biscuiterie Jules Destrooper
Jules Destrooper is een Belgisch familiebedrijf dat koekjes maakt, vooral bekend
om zijn typische boterwafeltjes, de lukken. Het bedrijf werd door Jules Destrooper
opgericht in 1886, aanvankelijk in het West-Vlaamse stadje Lo. Het bedrijf won
diverse prijzen en werd ook hofleverancier. Bij het begin van de 21e eeuw bakt men
20 ton koekjes per dag. Driekwart van de productie wordt uitgevoerd, naar 75
landen.

16.00 uur:
Tussenstop in lokaal Ijzer/Mandel
16.30 uur:
Bezoek Patisserie-chocolaterie Vandaele
Met zijn meer dan honderdjarige traditie maakte Patisserie-Chocolaterie Vandaele
een stuk geschiedenis mee. Als eerste heropgebouwd op de Grote Markt van Ieper
na de eerste wereldoorlog werd onze zaak een van de grootste trekpleisters in
Ieper voor toeristen en Ieperlingen. Naast de patisserie op bestelling, bieden wij
meer dan 70 verschillende soorten artisanale pralines aan, een uniek aanbod in
Belgische chocolade.

17.00 uur: vrij in Ieper
18.00 uur:
Avondmaal: BBQ in Brasserie Kazematten
20.00 uur: Last Post
De Last Post, traditioneel de laatste groet aan de gesneuvelden, wordt door de
klaroeners uitgevoerd ter ere van de soldaten van het toenmalige Britse Rijk en van
de geallieerden die in Wereldoorlog I in de 'Ypres Salient' gesneuveld zijn. De Last
Post Association stelt zich tot doel om deze plechtigheid eeuwig in stand te
houden.

21.30 uur: Terug in Kortrijk
€ 45.00 per persoon (Niet leden: + € 20.00)
Inschrijven via: watou@leieschelde.be
Betalen via overschrijving vriendenkring leie/schelde
pa Lommergoed, Gullegem
BE29 7380 1635 8464 KREDBEBB
Inschrijving pas definitief na betaling

Bijeenkomst gepensioneerden
Kasteel Heule
Iedere maand komen de gepensioneerde leden
samen voor een gezellige namiddag. Sedert
verleden jaar is het Kasteel van Heule de plaats
van afspraak. (wegens werken in het
Groeningeheem, moesten we uitkijken voor
een nieuwe locatie)
Er is telkens koffie voorzien en af en toe wordt
er ook iets extra aangeboden, een stukje taart,
een koekje. Eénmaal de koffie tafel afgediend,
gaan de frigo’s open voor enkele frissere
dranken.
Naast koffie drinken is er gelegenheid om wat
bij te praten of een kaartje te leggen.

Het is de bedoeling om de werking uit te
breiden, en het niet meer alleen op
praten en kaarten te houden.
We zien wat er uit de bus zal komen.
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:

10 april
8 mei
12 juni
4 september
9 oktober
13 november
11 december
Iedereen welkom.

Website vriendenkring
Onze website ‘leeft’ en wordt nagenoeg
dagelijks aangepast. Nieuwe gegevens over
de activiteiten, foto’s van de voorbije
activiteiten, nieuwe (eventueel tijdelijke)
aanbiedingen.

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.

zelf iets aan te bieden, misschien is
een onderdeel vraag en aanbod te
overwegen. Interesse: laat het ons
weten.

Zoals we voor de opmaak van ons
jaarprogramma luisteren naar onze leden,
willen we dit ook voor de site doen.

Via onze site kan je ook eens surfen naar
de verschillende websites van de andere
vriendenkringafdelingen. Eens gaan
kijken wat de buren allemaal organiseren.

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.

In de rubriek aanbiedingen kan je enkele
voordelen zien waarvan je als lid van de
vriendenkring kan genieten (de kaai,
pretparkkaarten, samsonite, …). Heb je

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

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.

Jaarprogramma
Programma later op het jaar:
12.06: Bijeenkomst gepensioneerden (zie data hoger)
15.06: Initiatie paardrijden
18.06: Uitstap gepensioneerden naar Oostende
??.09: AbEanSa daguitstap
20.09: Daguitstap naar Brussel
17.10: Comedy Night (nog onder voorbehoud)
24.10: Halloweenwandeling
08.11: Muurklimmen
14.11: Koffie kaarting
23.11: Sinterklaasfeest
29.11: Sint-Elooisbanket
Laatste info over de activiteiten: programma 2014

Bestuur

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

Aktieven:

Gepensioneerden:
Martin Callens
Cederik Coucke
David Dekijvere
Yvan Messelier
Geert Peelaers
Gino Pruvoost
Geert Scheldeman
Claude Vanhee

Freddy De Jaegere
Etienne Deman
Jaak Lodewyckx
Frederik Matton
Stefaan Verhelst

Inschrijving
Voor iedere activiteit kan je een mail sturen.
Doe je dit liever met de post, dan kan je dit
formulier insturen naar:
Vriendenkring Leie/Schelde
pres. Kennedypark 12 (c120)
8500 Kortrijk

Naam
Adres
Email adres

Ski en/of Snowbaord
1 april

Ski
O begeleiding

Snowboard
O begeleiding

AbEanSa
24 april
Bierproefavond
25 april
BOB

Uitstap Watou
10 mei
Baanwielrennen
22 mei

Nieuwsbrief
indien nog niet gekend bij
ons

€ 15,00 leden zonder begeleiding
€ 25,00 leden met begeleiding telkens + € 5,00 voor
de niet leden
Inschrijven voor 28 maart
€ 55.00 per persoon
+ € 20.00 (niet leden)
Inschrijven voor 14 april
€ 15,00 per persoon
+ € 5,00 voor de niet leden
Inschrijven voor 18 april
€ 0,00 per persoon
inschrijven voor 18 april
€ 45.00 per persoon
+ € 20.00 (niet leden)
Inschrijven voor 30 april
€ 25,00 per persoon
+ € 5,00 voor de niet leden
Inschrijven voor 19 mei

Stuur mij de nieuwsbrief met de post
Stuur de nieuwsbrief naar mijn emaladres (hierboven
ingevuld)

