
West-Vlaanderen (10-6-2016) 

MA Festival van Vlaanderen: Over the Edge 

 

 

Stilaan sluiten we de inschrijvingen voor de Lissewegedag van het MA Festival van 
Vlaanderen op zondag 7 augustus af. Mocht er alsnog interesse zijn om aan een uniek 

Neos-voordeeltarief te genieten van drie eigenzinnige concerten en een verzorgde 
picknick? Aarzel dan niet even te polsen bij het provinciaal secretariaat.  

 

 

Oriëntatietocht Veiligheid: Jan Yperman EHBO (ov) 

 

 

Om clubs inspiratie te geven rond het jaarthema ‘veiligheid’ plannen we op 6 juli, vanaf 

9.30u, een bezoek achter de schermen van het Jan Yperman Ziekenhuis te Ieper 
gecombineerd met een initiatiesessie EHBO (basis reanimatie, wat doe je bij beroerte, 
wonden, breuken…). Het aantal plaatsen is beperkt. We hopen zo veel mogelijk 
verschillende clubs te bereiken. Binnenkort ontvangen alle voorzitters en secretarissen 
meer info. Aarzel dus niet even bij hen te polsen.  

 

 

Provinciale Quiz 

 

 

Volgend werkjaar gaan we op zoek naar de meest pientere Neos-club in West-
Vlaanderen! Na de voorrondes op 14 november 2016 in Koksijde en op 15 november 

2016 in Heule stoten de beste clubteams (min 4 – max 6 personen) door naar de finale 

op 14 februari 2017 in Lichtervelde. 6 reeksen van 10 vragen rond allerlei onderwerpen, 
een puzzelronde, een joker… interessant, amusant, uitdagend. Ongetwijfeld wil ook uw 
afdeling zijn beste beentje voorzetten. Binnenkort ontvangen de clubs alle praktische info. 

 

 

The Great Pretenders verhuizen naar het Ethiastheater 

 

 

De interesse voor het optreden van The Great Pretenders op dinsdag 18 oktober in 
Hasselt is zeer groot. Om elke club de kans te geven om deel te nemen, wordt 
uitgeweken naar het Ethiastheater in Hasselt, zo’n tien minuutjes van het 
Cultuurcentrum. De formules en prijzen blijven hetzelfde. De lunch gaat nog steeds 
door in het Cultuurcentrum. Clubs die met de auto komen maar wel mee willen 

lunchen, kunnen gebruik maken van de gratis pendeldienst tussen beide locaties. 
Vergeet niet tijdig het reservatieformulier te bezorgen aan 

silke.nauwelaerts@neosvzw.be. Vraag je affiches en folders!  

 

 

Geniet op eigen tempo van de échte Ardennen 

 

 

Maak kennis met het vernieuwde Vayamundo in Houffalize: een uitgebreid aanbod 
van uitstappen, wandelingen, aangepaste sportieve activiteiten… in een gezellige 

Neos-sfeer. Deze midweek is bedoeld voor alle Neos-leden en gaat door van 29 
augustus tot 2 september. 
Folders kan je bestellen via heidi.jacobs@neosvzw.be, tel. 02/21 22 491. Bezorg ze 
aan uw leden. Inschrijven kan nog tot 1 augustus. Allen hartelijk welkom! 
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