
 

1 

Sedert de uitbraak van Corona hebben we als vriendenkring al heel wat activiteiten moeten schrappen. 

In totaal zijn er reeds 14 bijeenkomsten niet kunnen/mogen doorgaan, en spijtig genoeg kunnen er misschien nog 

enkele bij komen. Gelukkig konden we begin dit jaar toch enkele keren samen komen. Zo hadden we opnieuw 

een zeer geslaagde nieuwjaarsreceptie. Onze gepensioneerde leden konden reeds een drietal maal 

samenkomen, maar sedert maart is dit ook niet meer mogelijk. 

Daarnaast hadden we twee zeer sportieve organisaties: de Battle Kart (zeker een aanrader) en initiatie 

schermen. Twee activiteiten die enorm zijn meegevallen en waar de deelnemers vol lof over waren. 

 

   

 

Najaar 2020  
 

Wat het najaar zal brengen is een groot vraagteken voor iedereen. Ook daar zijn er reeds activiteiten geschrapt. 

We hopen toch dat we het grootste deel van ons programma kunnen afwerken.  

Zeker het Sinterklaas- en Sint-Elooisfeest. Het is een afwachten. Raadpleeg geregeld onze site (zit trouwens in 

een nieuw kleedje) of onze facebookpagina voor de laatste stand van zaken.  

 

We willen echter jullie toch een activiteit aanbieden in afwachting van de hervatting van ons programma.   

Daarom deze zomerwandeling. Deze kun je zelfstandig doen, of in jullie/een bubbel.  

Verder in deze nieuwsbrief meer uitleg. (pagina 6) 

 

We hopen jullie zo spoedig mogelijk terug te zien. Maar ook wij houden ons aan de regels en wachten tot het 

kan. We zoeken alternatieven, zoals de zomerwandeling, om toch ‘actief’ te blijven. 

Zo kunnen we later de quiz ook digitaal maken, een mosselfeest of Sint-Elooisfeest digitaal lukt uiteraard niet. 
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Lidgeld 

 

Dit jaar kunnen de actieve collega’s gratis lid worden van onze vriendenkring afdeling.  
Daarvoor moet je wel laten weten dat je lid wenst te worden. Het is de bedoeling dat er zoveel mogelijk 
collega’s lid zijn. Hoe meer leden, hoe meer activiteiten we kunnen organiseren. 
 
Hoe kun je lid worden: 
In de toepassing Successfactors kan je laten weten dat je lid wil worden van onze afdeling. 
Op het vernieuwde Intranet kies je uw Launchpad 
Op het Launchpad kies je Mijn Successfactors 
 
Mogen we vragen om, na uw registratie in Successfactors, een mail te sturen naar de vriendenkring 
(lid@leieschelde.be). Zo kunnen wij ook onze bestand direct aanpassen. 
 
Dank U 
 

Aarzel zeker niet om ook uw collega’s te vragen om zich lid te maken van de 
vriendenkring. Het is gratis en voor de vriendenkring is het heel belangrijk dat ze zo 
veel mogelijk leden hebben. 
Alvast bedankt 
 
Ga naar het Launchpad 

 
Klik op de blok Mijn Successfactors 

   
 
 
 
 
 
 

mailto:lid@leieschelde.be
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Nu kies je Mijn profiel 

 
 
 
Naar onder Scrollen naar PERSOONLIJKE INFORMATIE 

 
 
In het vak Vriendenkring staat er normaal Geen vriendenkring 

 
 
Klikken naast Geen vriendenkring om een drop down menu te openen 
Nu kan je Leie-Schelde selecteren.  
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Zeker niet vergeten om uw keuze te bevestigen door deze op te slaan 

 
 
Nu zie je dat Geen vriendenkring werd aangepast naar Leie-Schelde (Kortrijk) 
Je kan deze keuze op iedere moment aanpassen.   
Voor ons is het wel heel belangrijk dat je uw keuze maakt en dit veld niet op Geen 
vriendenkring laat staan. 
Aan de hand van deze meldingen ontvangt de vriendenkring een financiële bijdrage van 
Fluvius. 
 
Je kan begrijpen dat deze financiële tegemoetkoming voor ons van cruciaal belang is. 
Hierdoor kunnen we een ruim programma aanbieden en kunnen we de prijs om deel te nemen 
laag houden. 
 
Alvast bedankt om uw keuze in te vullen en te kiezen voor Leie-Schelde.  
Wacht niet, maar doe het onmiddellijk, zo vergeet je het niet, en zo krijgen we vlug onze 
centen. 
 
Bedankt. 
 
 
 
Voor de gepensioneerde collega’s blijft het lidgeld op € 25,00 
 
Het lidgeld voor de gepensioneerde collega’s blijft ongewijzigd (dus € 25,00) 
Dit  mag gestort worden op de vriendenkringrekening  
  BE 29 7380 1635 8464   
  KREDBEBB  
  Vriendenkring Leie/Schelde 
  Gelieve in mededeling uw naam + lidgeld te noteren 
 
 
 
Meer info op onze site https://leieschelde.be/lidgeld.html  of    
 
 

  

https://leieschelde.be/lidgeld.html


Nieuwsbrief 2020_04     

 5 

Digitaal 
 
Je kan al het nieuws van de vriendenkring terugvinden op onze website. Onze site zit sedert het 
nieuwe logo, ook in een nieuw kleedje. 

 
 
Op www.leieschelde.be staat altijd het laatste nieuws, uiteraard ons programma, 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, laat het weten en we plaatsen die op de 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/
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Activiteiten 

Kan je wandelen tot 
eind september. 

Zomerwandeling Kuurne 
 wanneer en met wie je wil en kan 
 
Om toch een activiteit aan te bieden, en misschien een mooie 
bezigheid voor de mensen die niet op verlof kunnen 
vertrekken. Of anders voor na het verlof. 
Deze wandeling blijft een activiteit tot dat we de eerste maal 
mogen samen komen, hopelijk heel spoedig. 
Weet wel dat de foto’s genomen zijn in juli. We wandelen heel 
veel door een groene omgeving, een omgeving die in 
september er heel anders zal uitzien dan op het moment dat 
de foto’s werden genomen. 
Is natuurlijk heel mooi, en dat laat jullie toe om de wandeling 
misschien nog eens te stappen in september of zelfs oktober.  
 
Jullie kunnen de wandeling doen wanneer het jullie past en 
met wie jullie willen (we moeien ons natuurlijk niet in iemand 
zijn ‘bubbel’) 
 
De afstand van de volledige wandeling is net geen 10 km  
(met een stukje die niet echt buggy vriendelijk is). 
De route kan op twee plaatsen ingekort worden zodat deze 
maar 8 km is. Je kan zelfs een ‘afslag’ nemen waardoor de 
wandeling iets minder dan 7 km is. 
Voor het stukje waar men moeilijk met de buggy door kan (is 
ongeveer 1 km die waar het pad grotendeels bestaat uit 
boomschors) staat er in het boekje een alternatief, zelfde 
afstand maar over verharde grond. 
 
De tocht wordt voorgesteld via foto’s. Zo kun je de volledige 
tocht probleemloos uitwandelen.  
Best is om dit uit te printen als een boekje.  
Zo is het handig om mee te nemen, en verbruik je ook heel wat 
minder papier. 
De volledige tocht kan je ook bekijken op de smartphone (QR-
code op voorlaatste blad van het boekje), dan krijg je de route 
in het programma RouteYou. 
 
Voor wie de tocht liever met de fiets doet werd deze ook 
aangepast en is ook net geen 10 km lang. Gelieve wel te laten 
weten dat je liever fietst dan sturen we het juiste boekje. 
 
Start is de parking Vlaskouter in Kuurne.  
 
Op het einde van de wandeling is er een stop voorzien in de 
Ververie waar je kan genieten van een gratis drankje naar 
keuze.  
 
Stuur een mail naar wandeling@leieschelde.be en we sturen u 
direct het boekje door. Wil je de fietsttocht gelieve dit zeker te 
noteren. 
 
Vergeet het boekje niet mee te nemen (of toch zeker de laatste 
bladzijde), want met dit kan je in de Ververie genieten van een 
lekker biertje. 
 
Veel succes, veel plezier.  
 

Deelnameprijs: 
Iedereen  

€ 0,00 

 
Inschrijven via mail naar 

wandeling@leieschelde.be 

 

mailto:wandeling@leieschelde.be
mailto:wandeling@leieschelde.be
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Zaterdag 17oktober 
Zondag 18 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. 
 
Programma (met nog enig voorbehoud) 
Zaterdag: 
Vertrek om 07.00 uur aan het Kennedypark in Kortrijk 
De eerste stop is de abdij van Val-Dieu ligt in de streek  van het land 
van Herve, als een oase van rust, op het grondgebied van 
de gemeente Aubel.  Wij laten u de diverse facetten laten 
ontdekken van het Abdijleven en de brouwerij met ons bezoek. De 
rondleiding door de brouwerij nodigt u uit om de produktie van de 
bieren te ontdekken.  
U vindt de drie belangrijkste bieren (blond, bruin en trippel) die de 
brouwerij produceert. Alle bieren worden met de grootste zorg, op 
ambachtelijke wijze gebrouwen. 
 
Vrij middagmaal in Maastricht. 
Na de maaltijd gaan we met een gids een wandeling maken door 
Maastricht langs o.a. het Vrijthof, de rode Sint-Janskerk, de Sint-
Servaasbasiliek, het Stadhuis, het oud gerechtsgebouw, het 
Stadspark. 
 

 
 
 
Ons hotel is het Hotel Schaepkens van St. Fijt in Valkenburg 
 
Hotel Schaepkens van St Fijt ligt op 5 minuten wandelen van het 
stadscentrum en op iets meer dan 15 minuten wandelen van 
Holland Casino en Thermae 2000. 
Het restaurant van het hotel verzorgt 's avonds een dinerbuffet. 
 
Zondag 
Na een, hopelijk, heerlijke nacht en een heel lekker ontbijt zijn we 
klaar voor dag twee in Nederland. Eerst nog uitchecken in het hotel 
en naar de bus. 
 
Na het ontbijt bezoeken we de Gemeentegrot in Valkenburg. 
Onder Valkenburg bevindt zich een ronduit fascinerende wereld.  
De Gemeentegrot met z'n duistere doolhof van ondergrondse 
gangen, boeiende fossielen, muurschilderingen en plaquettes,  
vertelt het verhaal Valkenburg en miljoenen jaren terug. 

Deelnameprijs: 
Leden (& partners)  betalen  

€ 200,00 

Niet-leden betalen 
€ 225,00 per persoon 

 
Inschrijven via mail naar 
uitstap@leieschelde.be 

 

 

 

 

https://www.abbaye-du-val-dieu.be/nl/
http://www.paysdeherve.be/
http://www.paysdeherve.be/
http://www.aubel.be/
https://www.hotelschaepkens.nl/nl/?gclid=Cj0KCQiApaXxBRDNARIsAGFdaB8sU7l3psCiq8MAwAzOzH8cABDj-DLR7pSUfkUsoL_dRi1jOkxW9sEaAtlOEALw_wcB
https://grottenvanvalkenburg.nl/nl/gemeentegrot
mailto:uitstap@leieschelde.be
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Je beleeft een lichtshow van 18 minuten met ontroerende muzikale 
animaties van grotschilderingen van zo’n 30.000 jaar oud, 
verrassend gecombineerd met moderne kunst. In dit 10 meter hoge 
deel van de grot mag je vrij rondlopen en de show meerdere malen 
bekijken. Onze Cave experience begint met een rondleiding met 
een treintje onder begeleiding van een gids. 
Vrij middagmaal in Valkenlburg. 

In de namiddag brengen we een bezoek met een lokale gids aan de 
voerstreek. Deze streek groepeert 6 kleine dorpjes die ten zuiden 
van Limburg geplakt liggen tegen de Belgisch-Nederlandse grens. 
Het zijn Moelingen, ’s Gravenvoeren, Sint-Martens-Voeren, Sint-
Pieters-Voeren, Teuven en Remersdaal. In 1976 werden ze één 
fusiegemeente: Voeren. U kunt er nog met recht en reden spreken 
over een vreedzaam, ongerept natuurlijk leefkader: zuivere lucht, 
een golvend heuvelland met zijn brede dalen van riviertjes en 
beken, hoogstamboomgaarden, meidoornhagen en loofbossen, 
onvergetelijke panorama’s, …  

Tijdens deze rondrit bezoeken we nog de viskwekerij van St.- 
Pieters-Voeren met uiteraard een degustatie van gerookte forel. 

 

Op de terugweg naar Kortrijk stoppen we nog in ...... voor een 
broodmaaltijd. 
We zijn rond 22.00 uur terug in Kortrijk 

https://commanderie7.com/
https://commanderie7.com/
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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 
Lendelede 

Winterwandeling 
 
We maken de cirkel rond van de nieuwe gemeenten Leie/Schelde. 
Met deze wandeling stappen we door de de tweede ex-
infraxgemeente. Zo hebben we de drie kunnen verkennen.  
 
Lendelede is een kleine gemeente, maar heeft heel wat te bieden. 
Mooie groene regio met de mogelijkheid om een prachtige 
wandeling uit te stippelen. Centrum, buiten, groen, alles is 

aanwezig om er een heel mooie wandeling van te maken.  

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 

 
Je kan wel nu al inschrijven  

via mail naar 
quiz@leieschelde.be 

 

 

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 mooi 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 opnieuw 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.  
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Donderdag  
Heule, 
Heulsekasteelstraat 

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. 
Wil je aan iets deelnemen, schrijf dan in (soms zijn de plaatsen beperkt) 

 
Uw vriendenkringbestuur 

 

www.leieschelde.be 
 
 
 

http://www.leieschelde.be/
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