
 

2020 

Het vriendenkringbestuur (foto hieronder Geert Scheldeman, Evelyn 
Verscheure en Freddy De Jaegere ontbreken op de foto) wenst een heel 
goede gezondheid voor u, familie en vrienden. Een jaar vol mooie dagen, 
fantastische momenten en onvergetelijke …. 

 
Vorig jaar was opnieuw een topjaar voor de vriendenkring.  
Met bijna 40 activiteiten hebben we een heel druk, maar ook een prachtig, 
2019 gehad. Een jaar dat we in schoonheid hebben afgesloten tijdens de 
Warmste Week in Kortrijk. 
Het is onze bedoeling om van 2020 minstens een even mooi en boeiend jaar 
te maken. 
De vriendenkring agenda staat weer vol. We hebben opnieuw enkele 
nieuwigheden, enkele succesnummers staan opnieuw gepland, voor iedere 
leeftijd, sommige met al wat meer actie, kortom activiteiten voor iedereen. 
 
We hopen natuurlijk jullie op één, of meerdere activiteiten te zien.  
 
  

Vriendenkring 
Leie/Schelde  

Kortrijk 

 
 

Nieuwsbrief 20_01 
Januari ‘20 
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Lidgeld 
Voor dit jaar hebben we nog geen lidgeld gevraagd aan onze leden. 
Momenteel weten we nog niet hoe het zit met de patronale bijdrage (een 
toelage die we krijgen van Fluvius voor de vriendenkring werking). Deze was 
reeds heel vele jaren onveranderd, maar zou nu aangepast worden. 
Afhankelijk van het bedrag die we zullen krijgen, zullen we bepalen hoeveel 
het lidgeld voor 2020 zal zijn.  
De kans is reëel dat we vanaf 2020 geen lidgeld meer zullen vragen voor de 
actieve collega’s. 
Voor de gepensioneerde collega’s blijft het lidgeld op € 25,00 
 (Dit mag gestort worden op de vriendenkringrekening)  
Op de ondernemingsraad van eind januari komt dit ter sprake. 
We hopen uiteraard dat dit heel vlug definitief beslist wordt, en dat we 
inderdaad kunnen zeggen dat we geen lidgeld meer vragen voor de actieve 
collega’s. 
Er zal dan een vraag komen vanuit het bedrijf of je wil lid zijn van een 
vriendenkring en zo ja van welke afdeling. Uiteraard hopen we dat iedereen 
hierop JA zal zeggen en dan ook voor Leie/Schelde - Kortrijk zal kiezen. 
Voor de vriendenkringafdelingen is het heel belangrijk dat iedereen zegt lid 
te willen zijn, ook al ben je niet zeker of je naar een activiteit zal komen.  Het 
zorgt voor wat financiële ademruimte, waardoor we nog meer activiteiten 
kunnen organiseren aan een voordeligere prijs.  
Eind deze maand, begin februari meer info hieromtrent. 
 

Digitaal 
Je kan al het nieuws van de vriendenkring terugvinden op onze website. 
Op www.leieschelde.be staat altijd het laatste nieuws, aanbiedingen (als die 
er zijn), uiteraard ons programma (met eventuele laatste aanpassingen), 
activiteiten van de leden en foto’s van de voorbije activiteiten. 
Nieuw is de pagina voor de leden. Heb je een activiteit waar je aan meewerkt 
en je wil deze kenbaar maken voor de leden, laat het weten en we plaatsen 
die op onze site. 
 
Daarnaast hebben we ook nog een facebookpagina (op facebook: 
Vriendenkring Leie/Schelde-Kortrijk opvragen). Ben je nog geen lid van 
deze besloten groep, vraag dan om lid te worden en we keuren dit 
onmiddellijk goed.   
Op de facebookpagina melden we eveneens al onze activiteiten, kan je ook 
de foto’s terugvinden 
(iets minder dan op 
onze site). 
Je mag daar gerust 
zelf foto’s op 
plaatsen, reacties 
geven op de 
activiteiten, 
voorstellen plaatsen, 
…. 
 

http://www.leieschelde.be/


 

Activiteiten 

Donderdag  
16 januari 
Van 16.00 tot 20.00 uur 
Kortrijk, Kennedypark 

Nieuwjaarsreceptie &  
bekendmaking programma  

Zoals gebruikelijk starten we het jaar met een gezellige nieuwjaarsreceptie.  
Van deze gelegenheid maken we gebruik om ons nieuw jaarprogramma voor te stellen. 

 
Donderdag  
20 februari 
Van 18.30 uur 
Dottenijs,  
Valemprezstraat 20 
(12 km van 
Kennedypark) 

 
Battle Kart 
 
Wie heeft er nog nooit gedroomd om in zijn favoriete videogame te 
duiken?  Om zich fysiek te verplaatsen in een virtuele wereld en 
gebruik maken van de kansen die hij biedt? BattleKart maakt deze 
droom waar, door je onder te dompelen in een virtuele omgeving. 

Meer info op https://www.leieschelde.be/programma/2020-
jaarprogramma/2020-battle-kart.html  

 
Deelnameprijs: 
Leden: € 30,00 

Niet-leden: € 36,00 

Inschrijven kan tot 16 
februari via mail naar 

sport@leieschelde.be 

 

 

 
Donderdag  
12 maart 
Van 17.00 tot 20.00 uur 
Kortrijk, Kennedypark 

 
Initiatie Schermen 
 
Een ervaren lesgever en specialist maakt je wegwijs. Tijdens deze 
workshop schermen leer je de elementaire technieken. Heb je deze 
onder de knie?  Dan volgt het duel. Test je concentratie, inzicht en 
reactievermogen en ervaar het schermen op het scherp van de 
snee. Welk team behaalt de meeste overwinningen? En garde! 
 
Alle materiaal en beschermende kledij is voorzien. 

 
Deelnameprijs: 
Leden: € 25,00 

Niet-leden: € 30,00 

Inschrijven kan tot 16 
februari via mail naar 

sport@leieschelde.be 

 

 

https://www.leieschelde.be/programma/2020-jaarprogramma/2020-battle-kart.html
https://www.leieschelde.be/programma/2020-jaarprogramma/2020-battle-kart.html
mailto:sport@leieschelde.be
mailto:sport@leieschelde.be
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Donderdag  
19 maart 
19.00 uur 
Kortrijk, Kennedypark 

Avond met Wouter Deboot 
Dwars door Amerika 
 
Wouter Deboot, zijn naam is misschien niet bij iedereen gekend, 
zijn prestaties des te meer. 
Met de fiets de TransAmerica Bicycle Trail, een tocht van 6.800 km 
dwars door Amerika, en 7000 km door Australië en Nieuw-Zeeland 
is een waar huzarenstuk. We hebben zijn belevenissen kunnen 
volgen op één bij Iedereen Beroemd. Nu komt hij dit uitleggen bij 
ons, en we kunnen hem van alles vragen over zijn tochten. 

Deelnameprijs: 
Gratis 

Wel verplicht inschrijven tot 
15 maart  via mail naar 

wouter@leieschelde.be 

 

 

 
Donderdag  
31 maart 
17.30 uur 
Ice Mountain, Komen 

 
Skydiving & Ski/Snowboard 
 
Dit jaar trekken we opnieuw naar Komen voor een avondje 
vliegcursus. 
  
17.30 uur Sky: Briefing - Inchecken - Omkleden - Instructiefilm 
Aansluitend:  
   - Skydive vluchten (3 per persoon = 3 x 60")  
   - Debriefing  
   - Ontvangst skydive certificaat 
   - U zorgt zelf voor sportieve kledij en sportschoenen 
 
19.00 uur: Start Skiën of Snowboarden 
De sportievelingen die skiën of snowboarden starten om 19.00 uur 
Voor deze 'atleten' is er een monitor voorzien. 
We kunnen gedurende 2 uur de piste op. 
Alle materiaal is begrepen in de prijs. 

 
Deelnameprijs Sky: 

€ 50,00 pp voor de leden 
€ 60,00 voor niet-leden 

Deelnames Ski/Snowboard 
€ 25,00 pp voor de leden 

€ 30,00 voor niet-leden  

Inschrijven kan tot 23 maart 
via mail naar 

sport@leieschelde.be 

 

 

 

mailto:wouter@leieschelde.be
mailto:sport@leieschelde.be
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Vrijdag 24 april 
18.00 uur 
Lendelede 

Avondwandeling 

 
Leie/Schelde heeft bij de aanpassing van de gebieden enkele 
gemeente bijgekregen. Deinze is nu Schelde/Lieve, maar wij 
hebben er Wevelge, Harelbeke en Lendelede bijgekregen. 
We willen deze drie nieuwe gemeenten beter leren kennen. 
Vorig jaar zijn we reeds door Gullegem (deelgmeente Wevelgem) 
gewandeld. Dit jaar willen we de twee andere aandoen. 
 
We starten in het landelijke Lendelede. 
 

Later meer info 

 

 

Donderdag 7 mei 

 

 
Uitstap AbEanSa 

50+ werking 
 
Dit jaar opnieuw één uitstap. 
Er zijn twee bezoeken voorzien. 
Eerst brengen we een bezoek aan de Tabaksfabriek N° 253 in 
Handzame. 
Na het middagmaal in de Salons Denotter gaan we naar Zedelgem 
voor een bezoek aan New Holland. 
 
Volledig uitstap kan je terugvinden via link: 
https://www.leieschelde.be/programma/2020-
jaarprogramma/2020-abeansa.html 

 
Inschrijven nog niet 

mogelijk. 
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Maandag 11 mei 
19.00 uur 
Atelier Ouvert 
Kuurne 
 
Tweede datum 
Woensdag 13 mei 

Kookworkshop 

 
De eerste sessie leert ons hoe we een mooie broodje bakken. 
Niet zomaar een gewoon wit brood, in totaal maken we 4 soorten 
brood. De kooksworkshops duren allemaal ongeveer 3 uur. 
 
De plaatsen zijn beperkt. We voorzien een tweede datum op 
woensdag 13 mei. Gelieve bij de inschrijving mee te geven welke 
van de twee data uw voorkeur is. 

Deelnameprijs: 
Leden: € 35,00 

Niet-leden: € 40,00 

Inschrijven kan tot 5 mei via mail 
naar koken@leieschelde.be 

Maandag 18 mei 
19.00 uur 
Atelier Ouvert 
Kuurne 
 
Tweede datum 
Woensdag 27 mei 

 
De tweede sessie brengt ons naar Italië. 
We vernemen hoe we verschillende Pastas en Pizza’s moeten 
maken.    
 
De plaatsen zijn beperkt. We voorzien een tweede datum op 
woensdag 27 mei. Gelieve bij de inschrijving mee te geven welke 
van de twee data uw voorkeur is. 

Deelnameprijs: 
Leden: € 35,00 

Niet-leden: € 40,00 

Inschrijven kan tot 11 mei via 
mail naar 

koken@leieschelde.be 

Maandag 25 mei 
19.00 uur 
Atelier Ouvert 
Kuurne 
 
Tweede datum 
Woensdag 3 juni 

 
De laatste sessie brengt ons tot bij de BBQ 
De zomer staat voor de deur, dus ideaal moment om de kolen op te 
warmen. Dit keer maken we wel geen gebruik van houtskool, maar 
wordt er gebarbecued op pellets. 
 
De plaatsen zijn beperkt. We voorzien een tweede datum op 
woensdag 3 juni. Gelieve bij de inschrijving mee te geven welke van 
de twee data uw voorkeur is. 

Deelnameprijs: 
Leden: € 35,00 

Niet-leden: € 40,00 

Inschrijven kan tot 18 mei via 
mail naar 

koken@leieschelde.be 

 

 

Zaterdag 21 mei 
 
Daguitstap 

 
Naar jaarlijkse gewoonte trekken we  er op uit voor een dagje. 
De bus brengt ons naar enkele locaties voor een paar toffe 
bezoeken, naar vergeten hoekjes, en misschien lekkere visites.  

Deelnameprijs: 
Later meer info 

 

 

mailto:koken@leieschelde.be?subject=Vriendenkring%20Fluvius:%20Inschrijving%20Kookworkshop
mailto:koken@leieschelde.be
mailto:koken@leieschelde.be
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Woensdag 17 juni 
Jaarlijkse uitstap gepensioneerden 

 
De derde woensdag van juni is reeds vele jaren gereserveerd voor 
de jaarlijkse uitstap voor onze gepensioneerde leden. 
Hou de datum reeds vrij. 
 

Deelnameprijs: 
Later meer info 

 

 

Vrijdag 26 juni 
Zomerinstuif - Inzet Congé - After work party 
 
Juist voor het verlof is het ideale moment om, samen met de 
(ex-) collega’s en partners, af te spreken voor een gezellige babbel.  
Vooruit blikken op de vakantie met een hapje en drankje. 
 
Indien het weer dit toe laat is er ook de mogelijkheid voor een 
spelletje Kubb of petanque.  
 
Iedereen is welkom: leden, niet-leden, familie, collega's andere 
regio's, aktieven, gepensioneerden, ... 

Deelnameprijs: 
Leden: € __,__ 

Inschrijven kan tot 22 juni  
via mail naar 

  zomerinstuif@leieschelde.be 

 

 

Zaterdag 29 
augusuts 
Vijverhof, Wevelgem 

Initiatie Waterski 
 
Later meer info. 
 

Deelnameprijs: 
Later meer info 

 

 

mailto:zomerinstuif@leieschelde.be
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Vrijdag 18 september 
18.30 uur 
 Zwevegem 

Initiatie Karabijnschieten 
 
Later meer info. 
 

Deelnameprijs: 
Later meer info 

 

 

Oktober-November 
Musical Daens 
 
Na het grote succes van de musical ’40-45, trekken we dit jaar naar 
het volgende hoogtepunt in de muscialwereld: Daens. 
De musical Daens is gebaseerd op de gelijknamige film uit 1992 van 
grootmeester Stijn Coninx. Hij situeert zijn epos over recht en 
onrecht, over leven en dood, in het Aalst van 1900 en dompelt ons 
onder in het rauwe, uitzichtloze leven van de arbeidersklasse. Eén 
man gaat echter de strijd aan met het immense onrecht van die 
tijd. Die man is priester Adolf Daens. 

Deelnameprijs: 
Later meer info 

 

 

Zaterdag 10 oktober 
Zondag 11 oktober 

 

Weekend 
Maastricht en omstreken 
Dit jaar trekken we opnieuw naar Nederland, we bezoeken wel de 
andere kant dan in 2019 (toen trokken we naar Rotterdam). 
Maastricht, de stad van de goede smaak. 
Maastricht bezoeken is een beleving! Een ervaring die je meeneemt 
naar huis, doorvertelt of waarmee je anderen inspireert. De stad is 
verdeeld in verschillende wijken, elk met een eigen karakter en 
charme. 

Deelnameprijs: 
Later meer info 
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Vrijdag 23 oktober 
Vanaf 19.00 uur 
Kortrijk, 
Kennedypark 

Mosselsouper 
 
Geen drukke activiteit, geen wedstrijd, gewoon een gezellige avond 
om wat bij te praten, om samen te zijn.  
We doen dit met een bord lekkere mosselen, een bord die we 
natuurlijk kunnen laten bijvullen.  
Het aperitief staat klaar om 19.00 uur, waarna we ons kunnen te 
goed doen aan de delicatesse uit de zee.  
Voor de niet-mosseleters voorzien we uiteraard een alternatief (een 
koude schotel).  
 

Alles wordt door Mieke opgediend met frietjes.  

Deelnameprijs: 
Later meer info 

 

 

Vrijdag 13 november 
Vanaf 18.00 uur 
Harelbeke 

Winterwandeling 
 
We maken de cirkel rond van de nieuwe gemeenten Leie/Schelde. 
Met deze wandeling stappen we door de derde ex-inrfrastad. Zo 
hebben we de drie kunnen verkennen.  
 
Harelbeke of de deelgemeenten Bavikhove,  Hulste en Stasegem 
zijn zeker de moeite. Nieuwe Leieboorden in Harelbeke, Stasegem 
met de boorden langs het kanaal en de landelijke gemeente 

Bavikhove en Hulste met heel wat kerkwegeltjes.  

Deelnameprijs: 
Later meer info 
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Vrijdag 20 november 
Om 19.00 uur 
Kortrijk, 
Kennedypark 

Quiz 
 
Het is reeds enkele jaren geleden dat we nog eens zochten naar de 
beste quiz ploeg. 
 
In enkele ronden, over heel diverse onderwerpen zoeken we 
opnieuw naar de toppers op quizgebied.  
Misschien al interessant om vanaf nu de actualiteit, het 
sportnieuws, de weetjes binnen Fluvius, de laatste nieuwsjes van uit 
de regio, verschillende wistje-datjes en nog zoveel meer toch een 
beetje beter op te volgen. 
 
Je kan misschien al uw team samenstellen, een team met 
specialisten uit alle kennisgebieden. 
 
Maximum 5 teamleden, waarvan minimum 2 (ex-) Fluviuscollega’s. 

Deelnameprijs: 
Later meer info 

 

 

Zondag 29 november 
Vanaf 15.00 uur 
Kortrijk, 
Kennedypark 

Sinterklaasfeest 
 
Dit jaar heeft de Sint beloofd om terug naar Kortrijk te komen.  
Hij zal opnieuw tijd maken om de (klein-) kinderen van de leden te 
ontvangen. 
 
We starten opnieuw met de koffie en de klaaskoeken. 
 
Rond 16.30 uur – 17.00 uur zal de Sint, en zijn Pieten, ons 
vergezellen in het Auditorium.  
Hopelijk heeft hij opnieuw een moois stuk speelgoed en wat lekkers 
mee voor alle kinderen vanaf geboortejaar 2010. 

Deelnameprijs: 
Later meer info 
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Zaterdag  
5 december 
Vanaf 19.00 uur 
Huis 
Vanwonterghem, 
Kuurne 

Sint-Elooisfeest 
 
We blijven zoeken naar de ideale formule voor ons jaarlijks banket. 
 
En vreemd genoeg zijn we in onze zoektocht beland bij een heel 
traditioneel Sint-Elooisfeest. Op vraag van heel veel leden hebben 
we die stap teruggezet. 
 
We starten wel met een staande receptie. Daar na schuiven we aan 
tafel voor het voor- en hoofdgerecht, dessert en de koffie. 
 
Het feest duurt tot in de vroege uurtjes, en we hebben de DJ 
gevraagd die ons de laatste jaren verwend heeft. 

Deelnameprijs: 
Later meer info 

 

 

Donderdag  
17 december 
Kortrijk,  
Pres. Kennedypark 

Pralines maken 
 
We sluiten het jaar smakelijk af. 
Zelf pralines maken om later, tijdens de eindejaarsfeesten, bij de 
koffie aan te bieden. 

Deelnameprijs: 
Later meer info 

 

 

Einde 2020 
Warmste Week 
 
Naar het einde van het jaar bestaat de kans dat we opnieuw enkele acties doen in kader van de 
Warmste Week. Indien Kortrijk opnieuw de gaststad wordt voor deze actie, zal het Kennedypark 
opnieuw de basis worden voor de slotactie.  

 

 
 



Programma Vriendenkring Leie/Schelde – Kortrijk      - 12 - 

 

Donderdag  
Heule, 
Heulsekasteelstraat 

9 januari 
13 februari 
12 maart 
9 april 
14 mei 
11 juni 
10 september 
8 oktober 
12 november 
10 december 

14.30 tot 17.30 uur 

 

Bijeenkomst gepensioneerden 
 
Maandelijks, uitgezonderd de vakantiemaanden juli en augustus, 
komen de gepensioneerde leden samen. 
Het prachtige Kasteel van Heule is de plaats van afspraak. 
Gezellig bijpraten bij een potje koffie, af en toe een stukje taart. 
Na de koffie is er tijd voor een partij manillen. 
 
Eénmaal per jaar verlaten we het kasteel voor een bezoek in de 
omgeving. Zo bezochten we reeds Chocolaterie Lucardi en het 
nieuwe Vlasmuseum. 
 
Iedere gepensioneerde is welkom, ook de partners mogen gerust 
meekomen. 
 

 

 

 
 
 
Voor alle activiteiten waar er reeds een deelnameprijs en een emailadres bijstaat kan je vanaf nu inschrijven.   
Weet dat de plaatsen soms beperkt zijn. Dus wacht niet om in te schrijven als je zeker bent van uw deelname. 
 
De deelnameprijzen voor de leden telt voor de Fluvius collega en de inwonende familieleden. 
 
Inschrijven kan via het email adres dat naast de activiteit staat of telefonisch naar 0473/892082 (Martin).  
 
Uw inschrijving is definitief vanaf het verschuldigd bedrag op de rekening van de vriendenkring staat. 
   Rekening vriendenkring: 
      BE 29 7380 1635 8464 
      KREDBEBB 
      Vriendenkring Leie/Schelde 
 

Bedankt en hopelijk tot op één, of meerdere, van onze activiteiten 
 

Uw vriendenkringbestuur 

 

www.leieschelde.be 
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