
 
West-Vlaanderen (29-4-2016) 
 
 

Beernem is binnen! 

 

 

Vorige vrijdag mochten we de 58ste Neos-club in West-Vlaanderen verwelkomen. 
Sabine De Vos bracht voor een honderdtal aanwezigen haar voordracht ‘Traliemama’s’. 
De allereerste kennismaking met Neos Beernem werd gesmaakt. Na de voordracht 
werden maar liefst zestig personen onmiddellijk lid! Een prestatie om u tegen te 

zeggen. Een dikke proficiat aan de werkgroep, doe zo verder!  

 

 

Ballet Béjart verdaagd 

 

 

Het was even slikken: te horen krijgen dat hét meest prestigieuze balletevenement 
voor 2016 in België niet kon doorgaan. Het Tokyo Ballet, dat samen met het Béjart 

Ballet Lausanne een voorstelling zou brengen op Beethovens Negende, durft wegens 
aanhoudende terreurdreiging niet naar Brussel te komen. Alle deelnemende clubs zijn 
intussen verwittigd. Zij krijgen de keuze: hun geld terug of hun tickets inruilen voor de 
voorstelling van zondag 8 januari 2017.  
 
Lees hier meer over dit evenement  

 

 

Lissewegedag MA festival van Vlaanderen gelanceerd 

 

 

De Lissewegedag van het MAfestival van Vlaanderen Brugge – dit jaar op zondag 7 
augustus – is een jaarlijkse klassieker op de West-Vlaamse Neos programmatie. Telkens 
is het initiatief een topper voor de cultuurminnende Neos-leden waarmee de plaatselijke 
clubprogramma’s kunnen verrijkt worden. Met drie eigenzinnige concerten en een 
verzorgde picknick aan een uniek Neos-voordeeltarief loont het dit jaar opnieuw de 

moeite om hiermee ook lokaal uit te pakken. De clubvoorzitters en -secretarissen 
ontvingen een infofiche.  
Hou er rekening mee dat het aantal voor Neos beschikbare dagpassen beperkt is! 
 

 

 

Ervaringsuitwisseling 

 

 

Naast de startnamiddagen vormt de ervaringsuitwisseling een belangrijke bron van 
inspiratie voor de clubprogrammatie. Binnenkort worden beperkte clubdelegaties 
uitgenodigd om samen ideeën uit te wisselen en te getuigen over initiatieven die zeker de 
moeite lonen. Volgende plaatsen en data werden vastgelegd: maandag 23 mei (De 
Wervel, Bellegem); donderdag 26 mei (Delicatesse, Meulebeke) en vrijdag 26 mei 
(Jonhove, Aartrijke). De bijeenkomsten gaan telkens door in de namiddag. Binnenkort 
ontvangen voorzitters en secretarissen de uitnodiging en de formulieren om wat 

‘huiswerk’ te maken.  

 

 

 
 

 

http://cdn.flxml.eu/lt-4977551-9a179b4d2fbf06106574af987c6e97fb83cfcba100f8e508

