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We hebben eindelijk 2020 kunnen afsluiten. Een jaar waar we niet meer konden doen wat we wilden, niet meer 

met iedereen konden omgaan, waar we met heel veel belemmeringen moesten rekening houden. 

Dit had ook grote gevolgen voor de werking van de vriendenkring, ons programma werd in maart plots stopgezet. 

Geen activiteiten meer. Gelukkig hadden we al een fantastische nieuwjaarsreceptie en twee kleinere activiteiten 

(Battle Kart en Initiatie schermen) kunnen doen. Maar dan was het plots 

gedaan. Tot op vandaag zonder uitzicht op een hername van onze 

activiteiten. 

 

Deze zomer hebben we dan voor de eerste maar een corona-veilige 

wandeling georganiseerd. Een individuele vriendenkring activiteit. Iets 

totaal nieuws, iets dat we niet gewoon waren. Bijna 100 deelnemers 

hadden we voor deze wandeling. Heel aangenaam. 

 

Het nieuwe jaar ziet er belovend uit, maar we zijn er zeker nog niet. 

Nog enkele maanden geduld en, laat ons hopen, we krijgen opnieuw 

wat meer beweegrumte. Vanaf dan zou het opnieuw mogelijk zijn om activiteiten te organiseren en samen te 

komen. Wanneer dit juist zal zijn, is nu nog niet bekend, maar als vriendenkring staan we zeker klaar om direct uit 

de startblokken te schieten. We hebben een heel voorlopig, en onder veel behoud, programma opgemaakt. 

Uiteraard is dit vatbaar voor aanpassingen naargelang de evolutie van het virus. 

We kijken er naar uit om jullie zeker dit minimum programma aan te bieden, maar we hopen natuurlijk op meer. 

 

In afwachting van de eerste activiteit hebben we opnieuw een ‘uitdaging’, eentje waar je enkele mooie prijzen kan 

mee winnen. Eigenlijk het enige die we mogen en kunnen doen hebben we gecombineerd met een nieuwe rage. 

Verder kan je lezen wat we voorzien hebben.  

We rekenen opnieuw op een grote en enthousiaste deelname.  

 

 

Warmste week 2020  
 

De Warmste Fluvius Week was in december opnieuw een groot succes. 

Het was aanpassen. 

Waar we in 2019 nog konden afsluiten met een fantastisch ontbijtbuffet 

en een wandeling naar de Warmste Week site in Kortrijk, moesten we 

dit jaar doen met coronaproof activiteiten. 

Niettegenstaande deze moeilijkheden werd er toch een prachtig bedrag 

verzameld. 

Op 4 januari, tijdens Radio Fluvius, werd er een cheque van € 38.620 

afgegeven aan voorzitter Piet Vanthemsche en gedelegeerd bestuurder 

Jozef Mottar.  

Aan iedereen een welgemeende dank u wel, en hopelijk eind dit jaar opnieuw een normale Warmste Week, en 

misschien onieuw in Kortrijk.   

Vriendenkring  
Leie-Schelde  
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Programma 2021 

Gepimpt nutskasten wandeling – fietstocht 
 
Met de huidige coronaregels is het wel nog altijd mogelijk om alleen of met uw bubbel te wandelen 
en fietsen. Meer nog het is aangeraden om naar buiten te gaan en te bewegen. 
We willen van deze mogelijkheid gebruik maken om toch een activiteit te organiseren.  
Iedereen komt meer buiten, neemt al eens de fiets voor een gezonde tocht, of zoek een mooie 
wandeling uit om te stappen. 
 
Verleden jaar werden over in het Fluvius gebied kasten, cabines, voorzien van een mooi kleurtje, 
een prachtige schilderij, graffiti. Kortom veel kasten werden fantastisch gepimpt. 
 
Voor deze activiteit combineren deze twee. 
 
Kom je op uw tocht een gepimpte nutskast tegen:  

• neem er dan een selfie met u, uw bubbel, en de kast duidelijk 
in beeld.  

• stuur die foto (‘s) door naar selfie@leieschelde.be of plaats 
die foto op onze facebookpagina.  
Dit kan tot de eerste activiteit van 2021 waar we mogen 
samen komen, in theorie de wandeling op 23 april.  

• gelieve bij de selfie ook door te geven waar deze werd 
genomen. 

 
Op 23 april voorzien we drie prijzen (telkens een Bongobon) 
Prijs voor: 

• de collega die de meeste foto’s heeft gepost of 
doorgezonden 

• de origineelste/grappigste foto 

• de mooiste foto 
 
Voor die laatste twee prijzen beslist het bestuur wie de winnaar is. 

 
Veel succes en veel wandel en/of fietsplezier. 
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Programma 2021 
Uiteraard is onderstaande programma onder voorbehoud.  

Of deze kunnen doorgaan op de voorgestelde datum, maar als er een groen licht wordt gegeven om 
samen te komen (al dan niet aangepast naar aantal) voeren we dit programma uit, of passen het zeker 
aan naar de voorwaarden die op dat tijdstip zullen gelden. 
 
 

Vrijdag 23 april 
18.00 uur 
Lendelede  
Avondwandeling 
 
Indien nodig kunnen we deze wandeling coronaproof laten doorgaan. Individueel, 
of met uw bubbel, kan men ook stappen. We voorzien onderweg één of meerdere stops waar iets kan genuttigd 
worden zonder echt ‘samen te troepen’. 
 
 
Donderdag 20 mei 
18.00 uur 
Kortrijk Xpo 
Battle Kart 
 
Verleden jaar konden we reeds kennis maken met deze super leuke activiteit. 
Meespelen in een computerspel. Niet spelen met een videogame, maar er effectief 
aan deelnemen in het spel zelf.  
BattleKart, dat is een mix van videogames, augmented reality en elektrisch karten 
die je ongekende sensaties laat beleven! Stel je een piste voor waarop we 
verschillende circuits en spelmodi projecteren, en waarop je op volle kracht rijdt in 
je elektrische kart, terwijl je in interactie bent met de omgeving, de bonussen en de 
andere spelers. 
Fantastische ervaring.  
 
 
Woensdag 17 juni 
Reis gepensioneerden 
 
Voor de bestemming is nog wachten tot dat dit zeker kan doorgaan. 
 
 
Vrijdag 25 juni 
16.00 tot 20.00 uur  
President Kennedypark, Kortrijk 
Zomerinstuif 
 
Eentje waar iedereen enorm naar uit kijkt. 
Als dit mag doorgaan zou het de eerste maal zijn, in bijna anderhalf jaar, dat we 
echt in groep kunnen samen komen. Duimen maar. 
 
 
Zaterdag 26 juni 
Vijverhof Wevelgem 
Waterski en/of Wakteboard 
 
Een activiteit voor alle leeftijden en heel eenvoudig aan te leren. Gediplomeerde 
operatoren helpen iedereen zodat na minder dan een half uurtje je de techniek 
onder de kniek kunt hebben.  Dan is het tijd om je uit te leven op de verschillende 
modules.dat we echt in groep kunnen samen komen. Duimen maar. 
 

 

https://kortrijk.battlekart.com/nl/de-bonussen/
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Zaterdag 25 september + eventueel Zondag 26 september 
Daguitstap of Weekend 
 
Veel te vroeg om hier al concrete plannen te maken. 
Naargelang de mogelijkheden zien we of het op één of twee dagen houden.  
De Voerstreek, Maastricht, Luik die voorzien was in 2020 kunnen we misschien dit 
jaar wel bezoeken. 
 
 
Donderdag 21 oktober  
19.00 uur 
President Kennedypark, Kortrijk 
Avond met Wouter Deboot: Dwars door Oceanië 
 
Was vorig jaar de eerste activiteit die we hebben moete annuleren. 
Voordeel is dat hij nu spreekt over zijn fietsreis door Australië en Nieuw-Zeeland. 
Zijn avonturen die we hebben kunnen volgen in Iedereen Beroemd komt hij persoonlijk toelichten, met heel wat 
extra info en annekdotes. 
 
 
Zondag 21 november  
15.00 uur 
President Kennedypark, Kortrijk 
Sinterklaasfeest 
 
Het is van 2018 geleden dat de Sint nog eens bij ons is geweest. Dus hoogtijd dat 
hij opnieuw vereert met een bezoek. De (klein-)kinderen van onze leden worden 
uitgenodigd om opnieuw bij de Sint te komen. Natuurlijk zullen er eerst lekkere 
klaaskoeken zijn en een mooi poppenkastverhaal. 
 
 
Zaterdag 27 november  
19.00 uur 
Huis Vanwonterghem, Kuurne 
Sint-Elooisfeest 
 
Als alles goed zit kunnen we feestelijk 2021 afsluiten.  
Gezellig, lekker tafelen en achteraf uit de bol gaan.  Wie verlangt vandaag daar niet 
naar. 
 
 
Vrijdag 10 december  
18.00 uur 
Avondwandeling 
 
Nog een sportieve inspanning voor het jaareinde. 
 

 
 
Eind december  
 
Warmste Week 
Waar de Warmste Week volgend jaar zal eindigen weten we uiteraard nog niet.  
Indien dit opnieuw in Kortrijk is, voorzien we opnieuw een activiteit en wandelen we 
tot aan het Nelson Mandelaplein, waar we de cheque kunnen afgeven. 
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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 289 collega’s laten weten dat ze lid willen zijn van Vriendenkring afdeling 
Leie-Schelde, waarvoor dank.  
 
Vriendenkring Leie-Schelde, niet enkel voor de collega’s van het infragebied maar voor alle collega’s, 
dus ook van de verschillende centrale diensten 
 
In Fluvius zijn er ongeveer 2.000 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 actieve 
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 in 2020 nagenoeg geen activiteiten zijn doorgegaan hebben we beslist om voor onze 
gepensioneerde leden, éénmalig, het lidgeld te laten vallen.  
Dus wie reeds lidgeld betaalde in 2020 moet niet meer betalen voor 2021. 
Wie nog niet heeft betaald, in 2020 of 2021, vragen we om opnieuw lidgeld te betalen 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. 
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Hoe kun je lid worden (enkel voor aktieve collega’s): 
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 
 

 
 
Klik op de blok Mijn Successfactors 

   
 
 
Nu kies je Mijn profiel 
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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.  
 

 
 
 
Zeker niet vergeten om uw keuze te bevestigen door deze op te slaan 
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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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