
West-Vlaanderen (1-4-2016) 

Algemene Vergadering in teken van Alzheimer 

 

 

Op 21 maart kwamen de clubgemandateerden bijeen in de Leest te Izegem voor de 

statutaire Algemene Vergadering van Neos West-Vlaanderen vzw. Na een overzicht van 
de financiën en de werking stond de bijeenkomst in het teken van de campagne ‘Neos 
vecht mee tegen Alzheimer’.  
De filmdocumentaire ‘Feel my Love’ en de nabespreking met muziektherapeute Lieselotte 
Ronse brachten een heldere en open kijk op de problematiek. Met een cheque ter waarde 
van 1.750 euro verdubbelde Neos West-Vlaanderen het bedrag dat tijdens de 
ontmoetingsdag in oktober vorig jaar werd opgehaald. Een uitermate dankbare nationaal 

secretaris Eric Bradt kwam de cheque persoonlijk in ontvangst nemen.  
 

 

 

Startnamiddagen en ervaringsuitwisseling 

 

 

Op dinsdag 26 april (Rembrandt, Vichte), donderdag 28 april (de Kroon, Esen) en vrijdag 
29 april (Lodewijk Van Male, Brugge) verwachten we vele bestuursleden op de 

startnamiddagen. De clubsecretaris of -verantwoordelijke bundelt de inschrijvingen. We 
hopen alvast ALLE clubs te mogen verwelkomen.  
Op 23 mei (regio Zuid), 26 mei (regio midden) en 27 mei (regio noord) wisselen we met 
beperkte clubdelegaties concrete programmatips uit om de programmatie verder te 
verrijken. Is er in de regio midden en zuid bij uw club interesse om als ‘gastclub’ voor de 
ervaringsuitwisseling te fungeren? Contacteer dan zeker het secretariaat via 
luc.vandewalle@neosvzw.be of tel. 057/22 86 80. 

 

 

 

Op zoek naar de slimste club van West-Vlaanderen 

 

 

Onder impuls van provinciaal ondervoorzitter Geert Bogaert ging een werkgroep aan de 
slag om volgend werkjaar een provinciale quiz te organiseren. Momenteel legt de 
werkgroep de laatste hand aan het regelement en de praktische organisatie maar we 

kunnen nu al kwijt dat er in beperkte teams in clubverband zal gespeeld worden om de 
titel van Slimste Neos-club van West-Vlaanderen in de wacht de slepen. Voorrondes gaan 
door op 14 november 2016 in Koksijde en op 15 november 2016 in Heule. De finale vindt 
plaats op 14 februari 2017 in Lichtervelde. Begin maar te ‘studeren’ en pols alvast bij de 
meest pientere leden van uw afdeling. 
Info: Sophie Vanthournout via Sophie.Vanthournout@neosvzw.be 
 

 

 

Provinciale wandeldag  

 

 

Ook dit jaar organiseren we een provinciale wandeldag, op donderdag 12 mei. Onder 
impuls van Neos Harelbeke kunt u dit jaar genieten van een aangename wandeling in het 
mooie natuurgebied De Gavers in Harelbeke. Tijdens de wandeling kunt u genieten van de 
prachtige natuur (179ha), het gavermeer (53ha), de koutermolen, het kanaalbos, enz. 

Het is onze bedoeling om zoveel mogelijk leden uit alle West-Vlaamse clubs op de been te 
krijgen! 
Info: Sophie Vanthournout via Sophie.Vanthournout@neosvzw.be 
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Provinciale Petanquemeeting 

 

 

De provinciale werkgroep legt momenteel de laatste hand aan de organisatie van de Neos 

petanquemeeting op donderdag 16 juni in de petanqueclub ‘De Gulden Kamer’, 
Blauwkasteelweg 28 a in Sint-Kruis. Na het succes van de vorige edities werd voor 
eenzelfde formule geopteerd. Er worden drie reeksen gespeeld met wisselende triplettes. 
We worden onthaald met een koffie en krijgen een eenvoudige maar verzorgde lunch. Dit 
alles verloopt in een bijzonder gezellige, sportieve en vriendschappelijke sfeer met 
uiteraard een pittig competitie-accentje. Voorzitters en secretarissen worden verwittigd 
wanneer de inschrijvingen open worden gesteld. 

Info: Sophie Vanthournout via Sophie.Vanthournout@neosvzw.be 
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