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April bracht mooi weer, maar ook
een paar geslaagde activiteiten
Volgende activiteiten
Meer uitleg hierover verder in deze nieuwsbrief

We zijn de maand gestart in de sneeuw. Glijdend op de latten op de
overdekte piste van Komen zijn we maand ingegleden.
De uitstap met de 50+ werking, AbEanSa, was opnieuw een voltreffer.
In Gent bezochten we eerst de tentoonstelling ‘Oorlog & Trauma’ in het
Dr. Guislain museum, om na een lekker middagmaal te genieten van de
heel mooie tentoonstelling ‘Lang leve de TV’. De zandvlooi, waar vroeger
nog top voetbalwedstrijden werden gespeeld in DOR, was de
aangename afsluiter van de dag.

08.05.2014

Bijeenkomst
Gepensioneerden

10.05.2014

Daguitstap
Watou & Ieper

22.05.2014

Baanwielrennen
Eddy Merckx wielerbaan

Tot aan het verlof voorzien we nog een paar toffe activiteiten.
Verder kun je lezen wat we nog in de etalage hebben.

12.06.2014

Bijeenkomst
Gepensioneerden

15.06.2014

Paardrijden
Bissegem, Domein Leiedal

Voor onze leden hebben we ook opnieuw pretparkkaarten (alle
Belgische Plopsaparken, De Efteling en Walibi-Bellewaerde-Aqualibi) aan
sterk verminderde kostprijs. Wie een dagje pretpark voorziet, kan een
mooi pak Euro’s besparen. Ga naar onze site voor meer informatie.

18.06.2014

Reis
gepensioneerden
Oostende

04.09.2014

Bijeenkomst
Gepensioneerden

11.09.2014

Uitstap AbEanSa
Koksijde (onder voorbehoud)

Daguitstap
Westhoek en omstreken
Zaterdag 10 mei
09.30 tot 21.30 uur

Watou.
Bij de meesten is Watou gekend als het poëziedorp in de
Westhoek. Tijdens de zomermaanden juli en augustus
vormen diverse locaties in het dorp een
tentoonstellingsruimte voor Poëzie en Kunst.
Naast kunstdorp is het echter ook gekend als brouwersdorp.
Twee brouwerijen, Sint-Bernardus en Brouwerij Van Eecke,
leveren een uitgebreide selectie bieren.
In de Sint-Bavokerk in Watou tref je de twee praalgraven aan
van de eerste graven van Watou, Karel van Ydeghem en
Maria van Cortewyle en de grafsteen van de mysticus K.L.
Grimminck. De Fazantenheuvel in de Stoppelweg is één van
de hoogste punten (62m) van Watou. Op 30 april 2000 werd
er een oriëntatietafel geplaatst.
Een daguitstap voor fijnproevers en genieters.
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
ste
moeten we zeker efkes stilstaan bij de 100 verjaardag van
het begin van deze gruwel.
Dagprogramma:
09.15 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: Restaurant ’t Molenhof, Oost-Vleteren
Middagmaal
picknick aangeboden door vriendenkring
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.

16.30 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

Deze uitstap is spijtig genoeg volzet.
Sorry als jen nog mee wilde naar de Westhoek.
Als vriendenkring zijn we uiteraard heel
tevreden.
Voor de volgende activiteiten:
ben je geïnteresseerd, aarzel dan zeker niet om
direct in te schrijven!
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Voorbij
Sedert de vorige nieuwsbrief zijn er reeds twee
activiteiten geweest.

Daags na de uitstap naar Gent, was er opnieuw een activiteit,
deze maal in het Kennedypark: bierproefavond.

De uitstap met AbEanSa ging richting Gent.
In de voormiddag bezochten we het museum Dr Guislain
waar er de prachtige tentoonstelling ‘Oorlog & Trauma’s’ te
zien was. In drie groepen en onder heel deskundige
begeleiding kregen we meer uitleg over de trauma’s,
psychiatrie tijdens de oorlogen. Verschillende
benaderingen, genezingen van de grote oorlog, maar ook
van conflicten die vrij recent zijn (oa de Golfoorlogen).
Prachtige, realistische foto’s en kunstwerken
confronteerden ons met de realiteit van de oorlog.

Geen te grote opkomst, maar iedereen was enthousiast en
had er ‘goesting’ voor. We hadden dan ook een kenner
gevraagd: Geroen Vansteenbrugge.

Het bezoek werd afgesloten met een bezoek aan de
kantine om de harde beelden door te spoelen.
Op naar de Graslei voor het middagmaal. Een busrit van
ongeveer drie kilometer, maar toch een dik half uur later
zijn we eindelijk in het centrum van Gent.
Na een aperitief en een heel lekker maal, inmiddels na
15.00 uur, is het tijd voor het namiddagprogramma.
Opnieuw de bus op voor een nog kortere rit. Een paar
deelnemers doen de tocht te voet en zijn er sneller dan de
autocar.
Lang leve de TV. Een echte aanrader. Een heel mooie
tentoonstelling, aangenaam om van het ene decor naar het
andere feuilleton te wandelen.
Alles heel herkenbaar en mooi voorgesteld. Af en toe een
selfie nemen voor op facebook maakt het nog gezelliger.
Je kan de foto’s zien op onze site of op de FB pagina van
Lang Leve de TV.
En hoe kunnen we beter afsluiten dan met een frisse
dagschotel in de unieke omgeving van de kantine van FC
De Kampioenen.
Nog een boterham met een lekker biertje om de zeer
geslaagde dag af te sluiten in de Zandvlooi.
Stefaan en Daniël: bedankt voor de opnieuw prachtige
organisatie.

Na een heel algemene uitleg over de Belgische bieren was het
tijd om wat dieper in te gaan op de te proeven bieren en om
eindelijk te degusteren.
Volgende ‘lekkernijen’ kwamen aan bod:










Vedette IPA (IPA = India Pale Ale): Overheersend
floraal/grassig gehopt, erg fris met een een zoetige
ondertoon in de neus. Fel (hop)bitter van smaak, niet
heel volmondig, maar wel vol smaak en met een erg
droge nasmaak, gekenmerkt.
Merci Maman: een ‘warm blond bier’ van 6 vol %
alcohol met een fijn bittere afdronk en een fruitige
toets. Het bier wil eer betuigen aan een vergeten
groep in de Groote Oorlog en de oorlogen van
vandaag: moeders en vrouwen.
Hommelbier Hop Harvest: Blonde IPA hergist op de
fles. Zacht bitterzoet van smaak, fruitig gehopt, met
een fijne bitterheid en delicate zoetheid, mooi in
balans, met een zachte en bittere nasmaak.
Liefmans Goudenband: Droge, licht
gekarameliseerde moutsmaak, verrijkt met fruitige
toetsen die aan noten of gedroogde rozijnen
refereren.
Hopus Primeur 2013: Deze gelimiteerde versie voor
deze lente is op basis van de klassieke hopen met een
de
6 , fruitige, Amerikaanse hoppe als aanvulling.
Dryhopping. Gekozen uit 16 testbrouwsels (8 diverse
hops) met medewerking van 450 bierliefhebbers.

De deelnemers aan onze bierproefavond kozen nagenoeg
unaniem de Marci Maman als het beste bier van de avond.
Dus wil je eens een ander biertje, je weet wat te kiezen.
Er was ook een korte quiz tijdens de proeving. Robbie mocht
men een kleine biermand naar huis. Proficiat.
Een heel geslaagde avond, bedankt Geroen, en ook merci aan
de deelnemers, en de verschillende BOB’s voor de veilige rit
naar huis.
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Baanwielrennen

In 2013 met de vriendenkring.
Wat zenuwachtig luisteren voordat
we de eerste maal de piste op rijden.

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

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.
Nu de Ronde van Vlaanderen voor wielerliefhebbers
verteerd zou moeten zijn, kunnen we nog eens op de piste
gaan rijden. Kijken en ondervinden of we het ‘pistegevoel’
van verleden jaar nog en kennen .
Als het gevoel nog goed zit, kan er al wat sneller gefietst
worden en zo nog meer genieten van de fiets en de piste.
De Eddy Merckx pistefietsen zijn opnieuw gereserveerd
voor ons, en uiteraard zijn deze inbegrepen in de
deelnameprijs.
Wat moet je wel bijhebben:
* uw pedalen (anders zijn het pedalen met riempjes,
lekker ouderwets).
* 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
Inschrijving pas definitief na overschrijving op de
vriendenkring leie/schelde
pa Lommergoed, Gullegem
BE29 7380 1635 8464 KREDBEBB
Gelieve onderstaande mee te geven in de mededeling van
de overschrijving:
Act. 0522: Fietsen + naam lid van de vriendenkring.

Ben je geïnteresseerd in bepaalde
activiteiten, wacht niet om in te
schrijven.
Voor sommige activiteiten zijn de
plaatsen spijtig genoeg beperkt.
Max. aantal op de bus, toegangen,
max. deelnemers per gids, ….
Aarzel dus niet en schrijf direct in!!
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Initiatie
Paardrijden
Domein Leiedal, Bissegem
Zondag 15 juni
Vanaf 13.00 uur

Welkom op ruiterclub Domein Leiedal
Domein Leiedal, manege, fokkerij en opleidingscentrum, is lid van VLP
(Vlaamse Liga Paardensport) en Navema (Beroepsvereniging). De manege
werd opgericht in 1962 door Georges Buyse. Door de jaren heen werd de
manege steeds verder uitgebouwd, uitgebreid en vernieuwd en in 2008 kreeg
Domein Leiedal onder Johan Deprauw het label van 4-sterrenmanege. De
manege wordt vandaag uitgebaat door Kim en David De Vos.
Domein Leiedal ligt in het dal van de Leie, een exclusieve ligging die de
mogelijkheid biedt tot mooie wandelingen langs de gouden rivier.
De vriendnekring heeft kans gekregen om ook de kinderen van onze leden te
laten kennismaken met het paardrijden. Er is een sessie voorzien voor de
kinderen van 8 tot 13 jaar.
Onder deskundige begeleiding wordt de eerste knepen bijgebracht.
Bij mooi weer, kunnen we bij genoeg interesse, een tocht met de koets
voorzien in de mooie omgeving van het Domein Leiedal
Eerste sessie start om 13.00 uur (men moet een halfuurtje op voorhand
aanwezig zijn om zich om te toveren tot een ruiter)
Er is nog een tweede sessie om 14.00 uur .

Inschrijven en betalen voor 19 mei via mail: sport@leieschelde.be
Deelname:
€ 10,00 (+ € 5,00 voor de niet leden)
Inschrijving pas definitief na overschrijving op de vriendenkring leie/schelde ,
pa Lommergoed, Gullegem
BE29 7380 1635 8464 KREDBEBB
Gelieve onderstaande mee te geven in de mededeling van de overschrijving:
Act. 0615: Paardrijden + naam lid van de vriendenkring
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Daguitstap gepensioneerden naar Oostende
Woensdag 18 juni
Sedert vele jaren trekken we traditioneel op de derde
woensdag van juni op uitstap met de gepensioneerde
collega’s. Vroeger in organisatie van de centrale raad, sedert
vele jaren zijn het de lokale besturen van IJzer/Mandel en
Leie/Schelde die om beurten dit evenement organiseren.
Dit jaar zijn we aan de beurt. Leie/Schelde heet er voor
gekozen om richting zee te trekken, en dan direct naar de
koningin der badsteden: Oostende.

Hier kan men keizen voor de lange wandeling en zo
echt WO I & WO II herbeleven.
De kortere tocht gaat enkel over WO I.
Voor de beide tochten hebben we een gids voorzien.
03

Domein Prins Karel
In het Memoriaal Prins Karelm (1903*1983) wordt het
leven van de Prins-regent en zijn familie in beeld
gebracht.
Het "Paviljoen van de Prins", een eenvoudige
visserswoning uit de negentiende eeuw die door de
prins als woning werd gebruikt, is met de
medewerking van de Civiele Lijst van de Koning
heringericht. Het originele meubilair van de
woonkamer kreeg zijn plaats terug, samen met de
vele kunstvoorwerpen en snuisterijen die aan het
interieur een eigen karakter verlenen. De bezoeker
ziet er zijn palet, zijn golfstokken, de stoel van
Napoleon waarvoor de Regent een voorliefde
koesterde, de beeldhouwwerken die koningin
Elisabeth boetseerde en een portret van Leopold II
dat de opeenvolgende verblijven van de Prins
sierde. In de keuken, waar de Prins bij voorkeur
schilderde, is het koninklijk vaatwerk terug
opgesteld. De bonte kleuren van het interieur
werden na de restauratie nauwgezet opnieuw
aangebracht en zullen vele bezoekers verrassen.
Hier geen gidsen maar wel een audiofoon

04

VOC Oostende: opvangcentrum voor vogelsuur:
Je bent steeds welkom om een bezoek te brengen aan
ons centrum, vanuit de eerste verdieping kan je een
kijkje nemen in de verschillende verzorgingsruimtes en
de verzorgers aan het werk zien. Zo kan je de werking
van het centrum leren kennen zonder dat de dieren
gestoord worden, want het zijn allemaal zieke, wilde
dieren die niet houden van menselijk contact.
Kom in groep een bezoek brengen aan het
Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren en krijg de
kans om samen met een gids een kijkje te nemen
achter de schermen. Tijdens een rondleiding kom je
alles te weten over het VOC, wie we verzorgen, hoe we
te werk gaan en wat de dieren eten. Je leert er ook hoe
je kan helpen wanneer je een gewond of ziek dier vindt
Een gids zorgt voor de nodige uitleg.

We hebben opnieuw gezocht naar een dagje voor iedereen.
Keuzeactiviteiten zowel in de voor als in de namiddag, zo
moet iedereen wel iets naar zijn/haar goesting kunnen kiezen.
Dagprogramma:
07.30 uur stipt: vertrek aan het Kennedypark
08.45uur: Oostende, Brasserie Leffe
We starten de dag met een croissant en koffie.
10.00 uur: Domein Raversyde
01:
Domein Raversyde Anno 1465
Na meer dan 500 jaar herleeft een verdwenen
Middeleeuws vissersdorp. De verdwenen
vissersnederzetting Walraversijde is één van de
belangrijkste archeologische sites in Vlaanderen en
één van de best bestudeerde middeleeuwse
vissersgemeenschappen in Europa. In de vier
gereconstrueerde vissershuizen maak je kennis met
de bewoners van het middeleeuwse dorp.
De gebouwen werden met originele middeleeuwse
bakstenen heropgebouwd, die ter plaatse
opgegraven werden tijdens archeologisch onderzoek
van de site. In het archeologisch museum kom je aan
de hand van de talrijke, en uitstekend
bewaarde middeleeuwse voorwerpen meer te weten
over het leven in het dorp én het archeologisch
onderzoek.
Beozke onder begeleiding van een gids
02:

AtlantikwallRaversyde Anno 1465
Wandel door 2 wereldoorlogen in bunkers en
loopgraven. De Atlantikwall is één van de
topattracties aan de kust en één van de drie musea
op RAVERSYDE.
De meer dan zestig bunkers, observatieposten en
geschutstellingen, en de twee kilometer open of
onderaardse gangen, vormen samen één van de best
bewaarde delen van de beruchte Duitse
verdedigingslinie ‘Atlantikwall’
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12.00 uur Middagmaalt: Oostende, Brasserie Leffe
Voorgerecht: Gerookte zalm
Hoofdgerecht
- Americain met frietjes of
- Groenlandse heilbot.
15.00 uur: Namiddagactiviteiten Oostende
01:
Ensor Museum + korte wandeling met gids
Vlaanderenstraat 27, het Ensorhuis.
Neoclassicistisch winkelhuis uit het laatste kwart van
de 19de eeuw; van 1917 tot 1949 woonhuis van
James Ensor, thans ingericht als "Ensorhuis"
In het Ensorhuis ziet u niet enkel werken van de
bekende Oostendse kunstenaar James Ensor (1860–
1949), ook zijn leefwereld wordt er perfect
gereconstrueerd. Stap de centrale leefruimte binnen
en luister naar de echo's van Ensor's gesprekken met
kunstenaars, dichters en schrijvers. De harmoniums
in het huis getuigen van Ensor's liefde voor muziek.
De bonte collectie van poppen, marionetten,
maskers en vazen zijn dan weer representatief voor
de visuele stijl van de meester. In zijn salon-atelier
staat u op de zelfde vloer als de kunstenaar toen hij
vele meesterwerken creeërde, zo'n 100 jaar geleden.

"Erfgoed met Smaak" is het resultaat van
samenwerking tussen Dement en Toerisme Oostende
en wil vergeten architecturale pareltjes van de enige
Stad aan Zee op een originele manier in de kijker
zetten. Geef uw ogen dus goed de kost en vooral:
Geniet !
04

Bezoek Mercator & Amandine
Wie Mercator zegt, zegt Oostende.
Want in de Oostendse jachthaven ligt dit
indrukwekkende en tot de verbeelding sprekende
schip sinds 1960 aangemeerd. De Mercator werd
gebouwd in Schotland, naar ontwerp van poolreiziger
Adrien de Gerlache, en in gebruik genomen in 1932.
Tot 1960 koos De Mercator 54 keer het ruime sop en
voer over alle wereldzeeën. Tijdens één de diverse
missies van het schip, haalde de Mercator in 1936 het
stoffelijk overschot van Pater Damiaan terug. Vlak voor
de 2e Wereldoorlog werd het schip geassimileerd door
de Britten als basis voor hun zeemissies. Als varende
ambassadeur zeilde de driemaster zich in de kijker op
wereldtentoonstellingen en plechtigheden, nam deel
aan tal van races en won de race Oslo - Oostende.
Sinds 1960 is het schip met pensioen, maar het vertelt
u nog graag zijn woelige geschiedenis aan de hand van
sprekende foto's en voorwerpen uit die tijd.
Wilt u de zeevisserij van heel dichtbij beleven? Ga dan
aan boord bij de Amandine. Dit robuuste zeeschip werd
op 16 november 1960 te water gelaten en beviste eerst
de wateren ten zuiden van IJsland, het Kanaal en de
Noordzee, om vervolgens gedurende enkele decenia
enkel de IJslandse wateren te bevaren en bevissen.
Op 3 april 1995 voer de Amandine voor de allerlaatste
keer Oostende binnen. Daarmee werd de laatste
bladzijde in de geschiedenis van de Oostendse
IJslandvisserij definitief omgeslagen en mocht de
Amandine aan zijn tweede carrière beginnen als
interactief museumschip. U vindt de Amandine op de
vernieuwde Visserskaai in het hart van Oostende.

02

03

Casino Oostende
Is één van de grootste casino’s van Europa. De
spelervaring is nog unieker door de prachtige ligging
van het gebouw. Na een uitvoerige uitleg over het
casino en het spel, krijgen we de gelegenheid om zelf
een gokje te wagen.
Waar de andere deelnemers een versnapering krijgen
in de namiddag, krijgen de bezoekers aan de casino
een, beperkt, startkapitaaltje om in te zetten aan één
van de tafels.
Erfgoed met smaak wandelings
Oostende is een stad met een méér dan rijke
geschiedenis. Deze wandeling neemt u op een
smaakvolle manier op sleeptouw langs een selectie
prachtige erfgoed locaties. Inderdaad: in een notendop
ontdekt u een aantal oogstrelende panden waar u
bovendien ook nog eens de inwendige mens kunt
versterken.

17.00 uur: uurtje vrij in Oostende
18.00 uur: Broodmaaltijd, Brasserie Leffe
We sluiten de dag af met een broodmaaltijd.
20.00 uur: Terug richting Kortrijk
€ 55.00 per persoon (Niet leden: + € 20.00)
Inwonende familieleden betalen hetzelfde als de leden.
Inschrijven via: reis@leieschelde.be
Niet vergeten te noteren:
Keuze voormiddag
Keuze middagmaal
Keuze namiddagactiviteit
Inschrijving pas definitief na overschrijving op de
vriendenkring leie/schelde , pa Lommergoed, Gullegem
BE29 7380 1635 8464 KREDBEBB
Gelieve onderstaande mee te geven in de mededeling:
Act. 0618: Oostende + naam lid van de vriendenkring.
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Bestuur

Verder programma 2014
Na het verlof zijn we er opnieuw voor
onderstaande programma

Donderdag 4 september
Donderdag 9 oktober
Donderdag 13 november
Donderdag 11 december
Heulsekasteelstraat 1, Heule
Bijeenkomst gepensioneerden

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

Donderdag 11 september
Bestemming nog in onderhandeling
AbEanSa uitstap
Zaterdag 20 september
Brussel
Daguitstap - Erotisch erfgoed
Vrijdag 2 oktober
Finlandia, Gullegem
Discoschaatsen
Woensdag 15 oktober (onder voorbehoud)
Trukendoos, Stasegem
Comedynightiscoschaatsen
Vrijdag 24 oktober
De Kluis, Anzegem
Halloweenwandeling
Zaterdag 8 november
Blue Berry Hill, Kortrijk
Muurklimmen

Website
www.leieschelde.be
De site van de vriendenkring leeft.
Een activiteit is gedaan, kort erna kan je reeds
nagenieten van de dag/organisatie via de foto’s.
Programma wijzigingen, meer detail van de activiteit,
wordt direct aangepast op de site.

Vrijdag 14 november
President Kennedypark, Kortrijk
Koffiekaarting

Voor de comedynight in oktober hebben we eind mei een
vergadering. Het resultaat komt onmiddellijk op de site.

Zondag 23 november
President Kennedypark, Kortrijk
Sinterklaasfeest

Voordelen, aanbiedingen (soms enkel voor één weekend)
worden via de site bekend gemaakt (het is niet altijd
mogelijk om een nieuwsbrief te sturen)

Zondag 29 november
Salons Mantovani, Oudenaarde
Sint-Elooisbanket

Boodschap: ga geregeld eens naar onze webstek.
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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
Sedert begin dit jaar zijn de programmaboekjes vervangen door een nieuwsbrief.
Ik kader van FIT (kosten besparen) zijn we ook overgeschakeld om deze nieuwsbrief zoveel mogelijk elektronisch
te versturen. We kunnen zeggen dat op vandaag 3 op 4 van onze leden de nieuwsbrief via hun email adres
ontvangen. Ons streefdoel is 100%, maar we weten dat dit natuurlijk nooit haalbaar zal zijn, daar er op vandaag
nog altijd leden zijn die niet over het internet beschikken. Uiteraard sturen we hen het drukwerk dan op met de
post.
Door de combinatie van nieuwsbrief en elektronische verzending kunnen we korter op de bal spelen, kunnen we
ook meer en vlotter informatie bezorgen. Inspelen op de wijzigingen, aanpassingen, nieuwigheden, …. .
Krijg je de nieuwsbrief nog niet via email, en je beschikt over een elektronisch adres: bezorg het ons en we zorgen
dat je ook veel vlotter en goedkoper onze nieuwsbrief krijgt.
Stuur een mail naar nieuwsbrief@leieschelde.be en we nemen u op in onze verzendlijst.
Alvast bedank.
Al de nieuwsbrieven zijn altijd terug te
vinden op de site van de vriendenkring.
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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
Betalen
vriendenkring leie/schelde , pa Lommergoed, Gullegem
BE29 7380 1635 8464 KREDBEBB
Gelieve mededeling uit laatste kolom mee te geven
Naam
Adres
Email adres
Daguitstap Watou
Zaterdag 10 mei

Aantal leden

€ 45,00

Aantal niet leden

€ 65,00

Baanwielrennen
Donderdag 22 mei

Aantal leden

€ 25,00

Aantal niet-leden

€ 30,00

Aantal leden

€ 10,00

Aantal niet-leden

€ 15,00

Initiatie paardrijden
Zondag 15 juni

Act. 0510:
Watou
Act. 0522:
Fietsen

Act. 0615:
Paardrijden

Ben geïnteresseerd in de koetstocht

Uistap naar Oostende
Woensdag 18 juni

1 persoon
2 personen

€ 55,00

Act. 0618:
€ 110,00 Oostende

Atlantikwall WOI + WOII (120’)

Voormiddag
Domein Raversyde

Atlantikwall WOII (90’)
Memoriaal Prins Karel (60’)
ANNO 1465 (90’)

Voormiddag
Vogelopvangcentrum
Namiddag
Bezoek & Gokken
Namiddag
Wandeling
Namiddag
Bezoek
Namiddag
Bezoek

www.vogelopvangcentrum.be/oostende/bezoekons.php
Casino
Erfgoed met smaak
Mercator / Amandine
Ensor museum
Americain

Middagmaal
Groenlandse heilbot
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