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Volgende activiteiten
Meer uitleg hierover verder in deze nieuwsbrief

04.09.2014

Bijeenkomst
Gepensioneerden

11.09.2014

Uitstap AbEanSa
Koksijde (onder voorbehoud)

20.09.2014

Daguitstap Brussel

26.09.2014

Targetwandeling
Kortrijk

03.10.2014

Disco schaatsen
Finlandia, Gullegem

08.10.2014

Comedyavond
Trukendoos, Stasegem

Na twee maanden vakantie zijn we
er opnieuw klaar voor.
Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van een fantastische vakantie,
niettegenstaande het weer wel af en toe een spelbreker was.
We zijn klaar om er in te vliegen voor het najaar. Het beloven nog enkele
drukke en spannende maanden te worden met als afsluiter ons jaarlijks
banket. Eind november sluiten we in de salons Mantovani in
Oudenaarde ons werkjaar af.
Eerst trekken we nog een paar keer naar buiten. In september zijn we
nog even een reisbureau met twee daguitstappen.
De targetwandeling die door technische problemen niet kon doorgaan, is
nu voorzien eind september.
En zo gaan we door voor een heel druk einde jaar.
Verder kun je alle activiteiten terug vinden.
Interesse, schrijf dan direct in!

AbEanSa uitstap Donderdag 11

Veurne & Koksijde

september
De tweede uitstap voor 2014 gaat richting Westhoek.
We vertrekken ‘s morgen om 7,30 uur stipt. De opstapplaats is niet het Kennedypark zoals
gebruikelijk, maar Salons Vaernewijck in Kuurne. Eerste stop is Veurne voor een licht ontbijt. Na het
ontbijt trekken de stad in voor een proevertjesbezoek aan het stadhuis. Tijdens dit geleid bezoek aan
het Stadhuis en bezoekerscentrum, verwennen we je met proevertjes van Veurnse specialiteiten:
zoetigheid, vleeswaren en een drankje.
Na het bezoek aan het stadhuis trekken we naar de luchtmachtbasis in Koksijde.
Deze basis is vooral bekend voor zijn Sea king en
van de TV-reeks en de film 'Windkracht 10 Koksijde Rescue'. Deze zijn nu wel vervangen door
de NH-90 helokopters.
In de kazerne nemen we het middagmaal waarna
we een rondleiding met de nodige uitleg krijgen.
Na deze kennismaking met de Belgische
luchtmacht en leven op de luchtmachtbasis trekken
we naar Kuurne voor het avondmaal.
Om 18.00 uur zijn we verwacht in de salons Vaernewijck voor een avondmaal met alles erop en eraan
(aperitief met hapjes, hoofdgerecht, dessert, koffie, water en 1 glas wijn)
INSCHRIJVEN
Deelnameprijs:
€ 55,00: leden
Wat krijgt u?

€ 75,00 : voor de niet-leden
vervoer met de bus, ontbijt, proevertjesbezoek, lunch in de luchtmachtbasis,
uitleg over de werking basis, rondrit op het militair domein, avondmaal

Hoe inschrijven en betalen?
Inschrijving enkel via mail abeansa@leieschelde.be tot vrijdag 29 augustus
betalen door overschrijving
vriendenkring Leie/Schelde
Lommergoed, 8560 Gullegem
BE 29 7380 1635 8464 KREDBEBB
in mededeling: Abeansa + naam lid

Pas op.
Er zijn maar vier plaatsen
meer vrij.
Wil je nog mee schrijf dan
zeker direct in.
Op de site van de
vriendenkring kan je
controleren wanneer deze
uitstap “uitverkocht” is.
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‘Verrassend bezoek aan onze hoofdstad.
Van ‘A’tomium tot het ‘Z’inneke

Dagje Brussel
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.

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 (de vriendenkring zorgt voor het nodige)
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.

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

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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Op 14 maart is de Target wandeling niet kunnen doorgaan wegens technische
problemen. Eind september kunnen we opnieuw op zoek gaan naar de
gangster.

Target Wandeling
Vrijdag 26 september 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.
De agenten (teams van 4 deelnemers):
coördinator,
W&T man,
GPS verantwoordelijke,
kaartlezer,
worden er op uitgestuurd om de man te vatten
voor hij € 1.000.000 heeft verdiend en de stad
verlaat.
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.
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.
Slaagt de politie er in om de gangster uit te
schakelen voor hij zijn doel heeft bereikt?
Inschrijven tot 22 september via mail:
target@leieschelde.be
€ 10,00 per persoon
€ 15,00 voor niet leden
Betalen via overschrijving op: vriendenkring
leie/schelde
pa Lommergoed, Gullegem BE29 7380 1635 8464
KREDBEBB
Gelieve onderstaande mee te geven in de
mededeling van de overschrijving:
Act. 0926: Target + naam lid van de vriendenkring
Iedere ploeg moet uit 4 personen bestaan.
Uiteraard kan je met minder ook inschrijven, we
kijken dan om mensen samen te voegen tot teams
van 4 personen.
Afspraak:
17.45 uur aan parking Hotel Broel
Drankje achteraf inbegrepen.
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Discoschaatsen
Vrijdag 3 oktober
20.00 uur
Finlandia, Gullegem

Finlandia is een begrip in de streek van Kortrijk.
De schaatsbaan bestaat reeds vele jaren en iedereen zal er wel al eens langs zijn geweest.
Op vrijdagavond is er telkens een muzikale schaatsavond. Daar willen we gebruik van maken om met de
vriendenkring langs te gaan en te genieten van een schaatsbaan volledig in kleurrijk discolicht.
Schaatsen op het ritme van leuke hits en meezingers, de huis dj zorgt voor de nodige ambiance.
In groep of met vriend of vriendin een gezellige avond beleven op het ijs kan. Wat is er niet heerlijker dan
je in het zweet te schaatsen op de tonen van je favoriete muziek. De huis-dj's hebben ook oor naar je
verzoeknummer en achteraf kun je nog gezellig napraten in onze cafetaria's met een lekker drankje en/of
een versnapering of snack.
Aanvang : vanaf 20u tot 22u30.
Inschrijven tot 26 september via mail: schaatsen@leieschelde.be
Toegang – schaatsen – drankje achteraf
€ 10,00 per persoon Kinderen (-12 jaar) € 5,00
€ 15,00 voor niet leden
Betalen via overschrijving op: vriendenkring leie/schelde
pa Lommergoed, Gullegem BE29 7380 1635 8464 KREDBEBB
Gelieve onderstaande mee te geven in de mededeling van de overschrijving:
Act. 1003: Schaatsen + 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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Halloweenwandeling
Vrijdag 23 oktober

De Kleine Kluis
Anzegem

Het is nog wat wachten op het definitief programma van de Halloweenwandeling, maar we willen datum en locatie toch al
doorgeven zodat je deze kan vrijhouden in jullie agenda.
Verleden jaar was het een aangename, griezelige tocht en de bestuursleden die de tocht uitstippelen hebben beloofd om het
minstens even spannend en gezellig te maken. We kijken er naar uit.
Van als er meer geweten is plaatsen we dit direct op onze site, dus ga geregeld een kijkje nemen op www.leieschelde.be

Maandelijkse bijeenkomst gepensioneerden
Heulsekasteelstraat 1, Heule-Kortrijk
Maandelijks komen onze collega’s op rust samen in het kasteel
van Heule. Een gezellig samen zijn, een aangename babbel,
een kaartje leggen, bij een bakje koffie, al dan niet met een
stuk taart. Na de koffie is er nog tijd om de namiddag af te
sluiten met een lekker pint.
Iedereen welkom tussen 14.30 en 17.00 uur
Volgende afspraken
4 september
9 oktober
13 november
11 december
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November-activiteiten
Vrijdag 23 oktober

Meer in een volgende nieuwsbrief
November is traditiegetrouw een zeer drukke maand voor de vriendenkring. Een paar heel mooie activiteiten die we dit jaar
met heel veel plezier opnieuw opgenomen hebben.
Op zaterdag 8 november starten we sportief.
We trekken naar BlueBerry Hill in Kortrijk voor een initiatie
muurklimmen.
De gevorderden mogen uiteraard direct grotere hoogten opzoeken, de
leken krijgen eerst wat uitleg en kunnen laag bij de grond starten om zo
gaan de weg hogerop te geraken

Op 14 november hebben we onze jaarlijkse kaarting.
Iedereen welkom vanaf 16.00 uur in het Kennedypark voor de
manillenkaarting. Dit keer kan je koffie winnen, uiteraard nog de bonen.
Indien interesse willen we opnieuw enkele gezelschapspelen voorzien voor de
niet kaarters. Laat gerust weten of je langs komt om een spel te spelen, en je
mag gerust meegeven wat je graag hebt dat we voorzien.

Een weekje later mogen we opnieuw Sinterklaas en zijn
Zwarte Pieten ontvangen in het Kenndypark. Op zondag 23
november hebben we een afspraak gemaakt. De Sint heeft
bevestigd dat we in zijn agenda staan en dat hij zeker zal langs
komen bij ons.
Bedankt om de kinderen en kleinkinderen van onze leden te
komen bezoeken. Hij heeft zelfs beloofd dat hij opnieuw een
klein geschenkje zal meehebben voor de aanwezige kindjes.
We hopen dat er veel kinderen tot bij de Sint komen, zodat
het een gezellige namiddag wordt.
Alvast een welgemeende dank u aan de Sint en zijn Pieten.

Uiteindelijk sluiten we de maand af op zaterdag 29 november in Salons Mantovani met ons jaarlijks Sint-Elooisbanket.
De topdag van ons werkjaar, tevens de afsluiter, gaat dit jaar opnieuw door in Oudenaarde. We zijn nog aan het onderhandelen
over het menu, maar we weten nu al dat dit opnieuw dik in orde zal zijn.
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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

AbEanSa

Uitstap Brussel

Targetwandeling

Discoschaatsen

Comedynight met
Steven Goeghebeur

Aantal leden

€ 55,00

Aantal niet-leden

€ 75,00

Aantal leden

€ 50,00

Aantal niet-leden

€ 70,00

Aantal

€ 10,00

Aantal niet-leden

€ 15,00

Aantal leden

€ 10,00

Aantal niet-leden

€ 15,00

Aantal leden

€ 10,00

Aantal niet-leden

€ 15,00

Act. 0911: AbEanSa

Act. 0920: Brussel

Act. 0926: Target

Act. 1003: Schaatsen

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

Heb je ook foto’s uit de (heel) oude doos. Je mag ze ons bezorgen, we plaatsen ze met plezier op onze site om te delen met
iederen.
Hier van links naar rechts: Leon Decruyenaere-Maurice Wullaert-Maurice Lacombe-Georges Verhaeghe-Benedict van Mol

Bestuur

Contact
Vriendenkring Leie/Schelde,
Pres. Kennedypark 12
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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