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Corona blijft ons leven beheersen. Wij moeten ons telkens aanpassen aan de nieuwe regels, moeten kijken wat 

kan, wat mag en zeker wat we niet kunnen doen. 

De vriendenkring werking valt spijtig genoeg meestal onder dat laatste, we mogen nagenoeg niks doen. 

Bijeenkomsten met meer dan tien zijn niet toegestaan.   

Om die reden moeten we nog altijd activiteiten schrappen. Uiteindelijk hebben we ALLES moeten schrappen. Als 

laatste werd ook ons Sint-Elooisfeest van de kalender gevoerd. 

 

Zo sluiten we ons werkjaar 2020 veel te vroeg af. Gelukkig hebben we begin dit jaar een drietal activiteiten 

kunnen laten doorgaan, maar dat is het dan ook. 

 

Heel spijtig, op naar een veel beter, veiliger en 

gezonder 2021. 

 

Maar toch willen we jullie nog warm maken voor 

twee lopende activiteiten/acties. 

De wandeling die je individueel kan doen en de 

Warmste Week Fluvius. 

   

 

Warmste week 2020  
 

De Warmste Week is een begrip in Vlaanderen. Fluvius heeft aktief deelgenomen aan de laatste twee edities. 

Verleden jaar konden we een prachtige cheque afgeven, ongeveer € 45.000, die werd geschonken aan de 

Voedselbanken.  Verder kan je lezen wat er dit jaar voorzien is.   
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Wandeling 
kan je altijd 
stappen.. 

Wandeling Kuurne 
 wanneer en met wie je wil  
 
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 liever 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, tot eind 2020, in de Ververie 
genieten van een lekker biertje. Uiteraard als de Ververie open 
is, voorlopig dicht door de maatregelen van de regering. 
 
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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Warmste Week Fluvius 

Kleurrijke acties voor de warmste week  

 

De titel hierboven kan misleiden, want je kan de Voedselbanken gewoon van thuis uit een 
duwtje in de rug geven. 
Dit jaar geen foodwalk of andere grote evenementen, maar alleen ‘coronaveilige’ en digitale 
acties. Saai...? Helemaal niet!  
Het team van Fluvius – Goede doelen werkte een hip&trendy aanbod uit, verdeeld over 3 
thema’s: ‘beweging en ontspanning’, ‘gezond eten’ en ‘crea3viteit’.  
Steun voor slechts 10 euro één van onze ac3es, want de Voedselbanken hebben je nodig!  

Tijd voor actie  

Ben jij zo'n Duracell-konijn dat zijn energie vooral haalt uit bewegen? Of kom je volledig tot 
rust in de keuken en hou je van lekker eten en drinken? Misschien ben je wel een 
combina3e van de twee? Steun de Voedselbanken door te bewegen, te koken of door zelfs 
gewoon maar te kijken, want we verkopen ook prach3ge bureaukalenders. 
Lees er hieronder alles over:  

 
 
Gezonde voeding 

 
Word jij een echte Fluvius-foodie? Dat zou zomaar eens 
kunnen, want dankzij het Fluvius-kookboek ‘Aan tafel met 
US’ wordt gezond koken een koud -of een warm- kunstje. 
Vanuit heel Vlaanderen stuurden collega’s ons hun 
lievelingsrecepten door. Wil jij ze graag eens uitproberen?  

 

 
 
Kunst-op-de-Fluvius-kast 
 
Bureaukalender met veel ‘street credibility’ 
 
Omdat we zoveel positieve reacties kregen over de 
‘gepimpte’ nutskasten, hebben we er een prachtige en 
unieke kalender van gemaakt. Onmisbaar op jouw bureau, 
thuis of op het werk. 
 
Dit moet je ook weten: Kunstenaarscollectief Treepack werkte mee aan de kalender en 
schenkt de beschildering van twee nutskasten weg aan de warmste week van Fluvius. Als je 
een kalender koopt, dan mag jij misschien een Fluvius-kast kiezen om te laten beschilderen. 
Uit alle kopers verloten we twee winnaars! 
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Beweging en ontspanning 
 
Voor het thema ‘beweging en ontspanning’ krijg je de 
keuze uit 4 pakketten. Ieder pakket bevat online lessen en 
duurt ongeveer anderhalf uur. Je kan deze sessies thuis zo 
vaak doen als je zelf wil. 
Het leuke is dat de lesgevers allemaal rasechte 
Fluviussers zijn. 
 
Ons aanbod: 

• Pakket A: Mix van Cardioboxing, Dans, Buikspieroefeningen en Relaxatie (voor wie 
van alles wat wil proeven) 

• Pakket B: Dans (hierin zit Werelddans, Latin Dance en Pop Dance) 

• Pakket C: Power pakket, met daarin krachtoefeningen, cardiotraining en 
buikspieroefeningen 

• Pakket D: Relaxatie (voor wie nood heeft aan rust en stilte) 

 

Hoe deelnemen? 
Koop één of meerdere items uit ons aanbod via deze link. 
 
Kostprijs is 10 €: 
 

• Voor elk van de 4 pakketten Beweging & Ontspanning 

• Voor het kookboek 

• Per bureaukalender (bestelling van meerdere exemplaren mogelijk) 
 
Na inschrijving ontvang je een bevestigingsmail.  
Daarin staat het totaalbedrag van je bestelling. Je vindt er ook het bankrekeningnummer voor 
de betaling. 
 
Als je betaling bij ons binnen is, dan versturen we jouw bestelling: 

• Filmpjes ‘Beweging en Ontspanning’ (2e helft van oktober) via een link naar 
Vimeo. 

• Kookboek ‘Aan tafel met Us’ (1e helft van november) in PDF formaat via mail. 

• Kunst-op-de-Fluvius-kast bureaukalenders (medio december): per post. 
 
 

“Vergeet je dansmoves, je kookkunsten of jouw selfie  

bij de Fluvius-kalender niet te delen met de collega’s  

op onze Facebook-pagina Fluvi-Us!” 

 

 

  

https://s.chkmkt.com/?e=206877&d=e&h=34DB28997D8AA44&l=nl
https://cdn.flxml.eu/lt-2170372408-d1ccdfea41357d8329aaf1d78c33c69389eaa41a3f9a4d19
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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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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. 
Momenteel hebben reeds 220 collega’s laten weten dat ze lid willen zijn van Vriendenkring afdeling 
Leie-Schelde, waarvoor dank.  
In Fluvius zijn er ongeveer 3.000 collega’s die hun keuze nog moeten/mogen aanduiden.  
Heb je dit nog niet gedaan, aarzel niet om dit direct te doen. Voor jullie is het gratis (collega’s in aktieve 
dienst), voor ons is het wel heel belangrijk.   
 
Alvast bedankt. 
 

Voor de gepensioneerde collega’s blijft het lidgeld op € 25,00 
 
Het lidgeld voor de gepensioneerde collega’s blijft ongewijzigd (dus € 25,00) 
Daar er dit jaar nagenoeg geen activiteiten zijn doorgegaan hebben we beslist om voor onze 
gepensioneerde leden, éénmalig, het lidgeld te laten vallen. Dus voor 2020 vragen we geen lidgeld 
meer.Voor wie reeds heeft betaald, nemen we dit bedrag als lidgeld voor 2021. 
 
Dit  mag gestort worden op de vriendenkringrekening  
  BE 29 7380 1635 8464   
  KREDBEBB  
  Vriendenkring Leie/Schelde 
  Gelieve in mededeling uw naam + lidgeld te noteren 
 
Aarzel zeker niet om ook uw collega’s te vragen om lid te worden van de vriendenkring, 
uiteraard bij voorkeur kiezen voor Leie-Schelde. Het is gratis en voor de vriendenkring 
is het heel belangrijk dat ze zo veel mogelijk leden hebben. 
 
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 

 
Ga naar het Launchpad 
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Klik op de blok Mijn Successfactors 

   
 
 
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. 

  

Meer info op onze site https://leieschelde.be/lidgeld.html  of    

 

https://leieschelde.be/lidgeld.html
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