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Volgende activiteiten
Meer uitleg hierover verder in deze nieuwsbrief

We genieten nog na van een
prachtige uitstap naar de Westhoek
en de fietsers blazen nog uit.

12.06.2014

Bijeenkomst
Gepensioneerden

Na een prachtige uitstap naar Watou en Ieper kijken we opnieuw verder.
Tot aan het verlof staan er nog een paar activiteiten op ons programma.

15.06.2014

Paardrijden
Bissegem, Domein Leiedal

De fietsers konden opnieuw genieten van de mooie Piste in het Bloso
Wielercentrum Eddy Merckx in Gent.

18.06.2014

Reis
gepensioneerden
Oostende

04.09.2014

Bijeenkomst
Gepensioneerden

Ons voorjaar wordt traditie getrouw afgesloten met de uitstap voor onze
gepensioneerde collega’s. Dit jaar staan wij opnieuw in voor de
organisatie. We verlaten wel ons gebied om richting Oostende te
trekken. Verder lees je het volledig programma/

11.09.2014

20.09.2014

Uitstap AbEanSa
Koksijde (onder voorbehoud)
Daguitstap Brussel

Na de grote vakantie vliegen we er opnieuw in met direct twee
uitstappen in september.
Ontdek ons programma verder en vergeet niet tijdig in dit schrijven als je
aan een activiteit wenst deel te nemen.

Zaterdag 10 mei trokken we met een volle bus, in de gietende
regen naar Watou.
We hadden geluk want de eerste activiteiten waren binnen. Een
interessante rondleiding, afgesloten met een heerlijke
degustatie, moest ons een stuk wijzer maken over de brouwerij
St-Bernardus.
Aan het volume tijdens het proeven kunnen we veronderstellen
dat alles in orde was.

Watou & Ieper

’s Middags konden we genieten van een heerlijke picknick,
voorzien door de vriendenkring in ’t Molenhof in Oostvleteren
’s Namiddags waren de ‘zoet-liefhebbers’ aan het feest met
eerst een bezoek aan bakkerij Destrooper, om wat later een
chocolatier te bezoeken op de markt van Ieper.
Na een heerlijke BBQ in de Kazematten, en een ingetogen
moment aan de Meensepoort met de Last Post, keerden we
volgedaan en zeer tevreden terug naar Kortrijk. Bedankt aan de
organisatoren.
Op onze site kan je nog eens nagenieten met de fotoreportage.
.

Baanwielrennen

Na een eerste, zeer aangename, kennismaking
verleden jaar, werd er gevraagd om dit jaar opnieuw
de wielerbaan te huren om rondjes te rijden.
De initiële datum was wat slecht gekozen, juist voor
de ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen, en
deze activiteit werd dan ook, op algemeen vraag
verplaatst.
Negen dapperen beklommen de echte Eddy Merckx
fiets om zo dik anderhalf uur te fietsen. De ene was er
al een stuk sneller mee weg, en zat redelijk vlug
bovenaan de piste. Het leek een simpele oefening,
maar de gelaatsuitdrukking konden we vaststellen dat
het toch best lastig was.
Op de site kan je nog eens nagenieten: fotoreportage.
.

In september staan er opnieuw enkele
uitstappen op ons programma, waar we
gebruik maken van een bus.
Hou er rekening mee: bus vol is vol.
Dus heb je zin om mee te gaan schrijf
direct in, en doe onmiddellijk de
overschrijving van het deelname bedrag.
Uw inschrijving is dan geregistreerd en je
kan zeker meegaan.
Is zo voor al onze activiteiten, wil je mee:
aarzel 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 4sterrenmanege. 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 vriendenkring heeft de 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. 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 eventueel nog een tweede sessie om 14.00 uur .
Bij mooi weer, kunnen we bij genoeg interesse, een tocht met de koets voorzien in de mooie
omgeving van het Domein Leiedal.

Inschrijven en betalen voor 10 juni 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 op de derde woensdag van juni
op uitstap met de gepensioneerde collega’s. Vroeger in
organisatie van de centrale raad, maar sedert vele jaren zijn
het de lokale besturen van IJzer/Mandel en Leie/Schelde die
om beurten dit evenement organiseren.

02:

Atlantikwall
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’.

03

Domein Prins Karel
In het Memoriaal Prins Karel (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.

04

VOC Oostende: opvangcentrum voor vogels:
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.

Dit jaar zijn we aan de beurt. Leie/Schelde heeft er voor
gekozen om naar zee te trekken, en dan direct naar de
koningin der badsteden: Oostende.
We hebben opnieuw gezocht naar een dagje voor iedereen.
Keuzeactiviteiten zodat iedereen wel iets naar zijn/haar
goesting kan vinden.
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.
Bezoek onder begeleiding van een gids

Vriendenkring Leie/Schelde: Nieuwsbrief 2014 06

4

12.15 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.

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 wandeling
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.
"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 !

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 voormiddagactiviteit
Keuze middagmaal
Keuze namiddagactiviteit
Inschrijven kan tot 12 juni
Uw inschrijving is 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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Onder voorbehoud

AbEanSa uitstap
Donderdag 11 september

Koksijde

Momenteel zijn Stefaan en Daniël nog druk bezig met het programma voor de volgende uitstap.
Veel kunnen ze er nog niet over zeggen, omdat ze over bepaalde zaken nog aan het onderhandelen zijn.
Maar als er geen problemen tussen komen, kunnen ze wel al meedelen dat we naar de luchtmachtbasis in Koksijde gaan.
De luchtmachtbasis is best gekend van de VRT-reeds: Windkracht 10. Daar hebben we de basis en de werking beter leren
kennen.
De Basis Koksijde telt meer dan 350 personeelsleden. Zij staan in voor een hele reeks opdrachten:
•
reddingsacties op zee en land (search and rescue of SAR)
•
medische evacuaties van zwaar zieken of gekwetsten
•
steun aan andere eenheden: paracommando’s droppen, militairen en materieel vervoeren, …
•
steun bij de uitvoering van rampenplannen
•
opdrachten voor de regering en andere federale overheidsdiensten
•
steun aan de politie: vermiste personen opsporen, de kust bewaken, …
•
steun aan marine operaties
Probleem is dat men pas een 30-tal dagen voor 11 september definitief zullen weten of we binnen mogen op de basis.
Om die reden staat deze uitstap ‘onder voorbehoud’. Maar gelijk hoe de uitstap gaat zeker door, de bestemming kan wel nog
een verrassende wending krijgen.
Het volledige programma zal op 13 of 14 juni gekend zijn. Hou onze site in de gaten.
Van als het programma volledig gekend is zal ook de volgende nieuwsbrief verstuurd worden.
We reserveren één bus van 50
personen voor deze uitstap. Wens je
deel te nemen schrijf dan, bij de
bekendmaking van het programma
direct in en betaal het deelname
bedrag.
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Dagje Brussel

Verrassend bezoek aan onze
hoofdstad.
Van ‘A’tomium tot het ‘Z’inneke

Zaterdag 20 september
Van 09.00 tot +/- 21.00 uur

Een weekje na de AbEanSa -uitstap staat er opnieuw een ‘reis’
op ons programma. Na twee activiteiten aan zee (reis
gepensioneerden en AbEanSa) gaan we nu de andere richting
uit. En niet zomaar een bestemming, maar naar onze hoofdstad
Brussel.
Brussel heeft heel veel te bieden. We hebben er twee zaken
uitgepikt. Een echte blikvanger, een monument die reeds 56
jaar de Skyline van de stad van manneke pis domineert: het
Atomium.

Het Atomium is gebouwd in het kader van de Brusselse
Wereldtentoonstelling in 1958, de zogenaamde Expo 58. Het
stelt één elementaire cel zuiver ijzer voor dat sterk in
ontwikkeling was en een belangrijke rol speelde in de
optimistische kijk op ontwikkeling in de jaren vijftig. Het heeft
de kubisch ruimtelijk gecentreerde structuur, zoals zuiver ijzer
bij kamertemperatuur en onder atmosferische druk. Vreemd
genoeg werd bij de bouw besloten dat de bollen niet van staal,
maar van aluminium moesten worden gemaakt. Dit materiaal
was indertijd een materiaal in opkomst. Het is niet precies
bekend waarom dit besluit werd genomen, maar waarschijnlijk
was de reden dat aluminium op dat ogenblik aanmerkelijk beter
bestand was tegen corrosie dan staal. Het gebouw zou volgens
het oorspronkelijke plan niet langer dan zes maanden blijven
staan. Aan het eind van de wereldtentoonstelling werd echter
besloten om het gebouw, dat inmiddels erg populair en bekend
was geworden, toch maar te laten staan.
Het middagmaal hopen we te kunnen nemen onder een
stralende zon. Een picknick (de vriendenkring zorgt voor het
nodige) op een aangename locatie in het centrum van de
hoofdstad.
Na de maaltijd voorzien we nog een wandeling. Geen
kilometers lange slentertocht door de winkelstraten, van de ene
toeristische trekpleister naar een ander mooie locatie.
Neen, een korte wandeling (maximum ongeveer 2 kilometer)
maken we kennis met de ondeugende kant van Brussel.
Kort in afstand, maar wel lang in tijd. De tocht door de
centrumstraten zal ongeveer drie uren in beslag nemen. We
stoppen dan ook geregeld om te luisteren naar de info die we
krijgen van de gids.

De liefdespijlen van Eros.
De liefde is een mysterie, een goudmijn die nooit uitgeput
raakt. Eros komen we overal in Brussel tegen, zowel in
symbolen als in voorstellingen. De liefde in al zijn vormen
en de erotiek worden besproken aan de hand van
verschillende locaties. Eros liet heel wat sporen na in de
Brusselse kunsten. Ook betaalde liefde komt aan bod.
De geschiedenis van de badstoven in de Middeleeuwen tot
de liefdescentra van heden.
De wandeling stopt aan La Becasse waar we nog kunnen
genieten van een verfrissend drankje.

Aansluitend kan, wie dit wenst, nog een uurtje rondkuieren
in Brussel. La Becasse ligt op 200 meter van de Grote Markt.
Om 18.30 uur vertrekken we terug naar Kortrijk, waar we
nog kunnen nagenieten bij een avondmaal in het
Kennedypark.
Dagprogramma
09.00: Vertrek Kennedypark
10.30: Bezoek Atomium
12.00: Picknick
13.30: Vertrek naar Station
14.00: Erotsche wandeling
17.00: Consumatie in La Becasse
17.30: Vrij in Brussel
18.30: Terug naar Kortrijk
20.00: Avondmaal in Kennedypark
€ 50.00 per persoon (Niet leden: + € 20.00)
Inwonende familieleden betalen hetzelfde als de leden.
Inschrijven tot 12 september via: brussel@leieschelde.be
Niet vergeten te noteren:
Keuze voormiddagactiviteit
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. 0920: Brussel + naam lid van de vriendenkring.
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Comedy avond
Steven Goegebeur
Woensdag 8 oktober
20.30 uur

De Trukendoos, Stasegem
Steven begint te stralen telkens hij op een podium stapt, het is namelijk zijn natuurlijke habitat.
Hij bekijkt de alledaagse wereld door zijn eigen, niet-alledaagse bril. Steven is een “homo analyticus”, die kort op de actualiteit
inspeelt en daardoor zichzelf steeds vernieuwt. Zelfs het publiek is niet veilig voor zijn spervuur van grappen : interactie met de
toeschouwers is voor hem vanzelfsprekend.
Steven Goegebeurs veelzijdigheid maakt hem ook uiterst geschikt om voorstellingen op maat te maken. Steven is van
opleiding leraar wetenschappen, een job die hij steeds met veel passie uitoefende. Sinds september 2002 houdt hij zich
professioneel bezig met zijn eigen educatieve theatervoorstellingen : “Straff” en “Lach eens met een ander!”. Beiden hebben
als hoofdthema pesten. Ieder schooljaar brengen deze stukken hem door heel Vlaanderen. In verband met deze projecten was
hij ook al te gast in tv-programma’s als “Karrewiet”, “De zevende dag” en “Ombudsman”.
Daarnaast begon eind 2007 Goegebeurs grote comedy-avontuur. Toen deed hij voor het eerst zijn ding in het bekende
podiumcafe “Den Buster” in Antwerpen. Ondertussen maakte hij grote en kleine podia onveilig met tal van collega-comedians.
In het seizoen 2011-2012 ging Steven zelf op tournee met een eigen avondvullende voorstelling: ‘De Geknipte Man!’. De
commentaren over deze voorstelling waren lovend. Steven verkocht met zijn debuutshow maar liefst 90% van de zalen uit. Dit
doen weinigen hem na. Vanwege het succes kwam er zelfs een derde seizoen (2013-2014) van de ‘De Geknipte Man’.
In de comedy-wereld is Steven Goegebeur eveneens een zeer gewaardeerd MC (presentator). Hij weet als geen ander een
publiek op te warmen en “warm” te houden bij het aankondigen van opeenvolgende acts.
Tenslotte nam Steven, met succes, reeds deel aan verschillende wedstrijden. Zo won hij in 2008 de “Ten Vrede Comedy Cup”
(Geluwe) en de “Comedy Vedett Cup” (Boom). Hij zette deze reeks verder in 2009 met winst in de “Lunatic Comedy Award”
(Gent), waarmee hij kanjers als Philippe Geubels, Bert Kruismans en Gunther Lamoot opvolgde. Bijzonder aan deze award is
dat het publiek de winnaar bepaalt.
In samenwerking met de Trukendoos hebben we deze klepper van de Comedy kunnen strikken voor een avondje
topamusement en leute. Deze avond gaat door in de Trukendoos, Stasegemdorp 96, Stasegem en is voorzien op woensdag 8
oktober om 20,30 uur
We beschikken over 50 toegangskaarten.
Vraagprijs per kaart € 8,00 (zelfde prijs als in Trukendoos). Voor onze leden voorzien we een drankje tijdens het optreden.
Inschrijven en betalen voor 15 september via mail: comedy@leieschelde.be
Deelname: € 08,00 (de leden krijgen een drankje aangeboden)
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. 1008: Comedy + naam lid van de vriendenkring
Na betaling bezorgen we u de toegangskaart.
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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

Initiatie paardrijden
Zondag 15 juni

Aantal leden

€ 10,00

Aantal niet-leden

€ 15,00

Act. 0615: Paardrijden

Ben geïnteresseerd in de koetstocht

Uitstap naar Oostende
Woensdag 18 juni

1 persoon

€ 55,00

2 personen

€ 110,00

Act. 0618: 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

Bezoek aan het vogelopvangcentrum ter hoogte
van Raversyde
Casino
Erfgoed met smaak
Mercator / Amandine
Ensor museum
Americain

Middagmaal
Groenlandse heilbot

AbEanSa

Inschrijven na ontvangst uitnodiging.
Komt rond 15 juni op de site en neiuwsbrief

Uitstap Brussel

Aantal leden

€ 50,00

Act. 0920: Brussel
Aantal niet-leden

Comedynight met
Steven Goeghebeur

Act. 0911: AbEanSa

€ 100,00
€ 8,00

Act. 1008: Comedy
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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.

Heb je 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, …).

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

Jaarprogramma
later in 2014
Programma later op het jaar:
24.10: Halloweenwandeling
08.11: Muurklimmen
14.11: Koffie kaarting
23.11: Sinterklaasfeest
29.11: Sint-Elooisbanket
Meer info : 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
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Etienne Deman
Jaak Lodewyckx
Frederik Matton
Stefaan Verhelst
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