
West-Vlaanderen (27-5-2016) 

Provinciale Wandeldag Harelbeke 

 

 

En of het een succes was! Op donderdag 12 mei stond de 
ploeg van Neos Harelbeke in volle ornaat klaar om de 
provinciale wandeldag in goede banen te leiden. De 
werkgroep had een drietal wandelingen uitgewerkt in het 
mooie natuurgebied De Gavers. Niet minder dan 250 
wandelaars genoten van een verzorgde lunch in Het Spoor, 

daarnaast waren er nog een 170-tal personen die enkel de 
wandeling deden. We kunnen spreken van een topeditie, 
een dikke pluim voor Neos Harelbeke!  
 

Foto’s? Klik door naar het fotoalbum op 
www.neosvzw.be/west-vlaanderen  

 

 

MA Festival van Vlaanderen: Over the Edge 

 

 

De Lissewegedag van het MA Festival van Vlaanderen op 
zondag 7 augustus is – letterlijk en figuurlijk – de klassieker 
op de West-Vlaamse Neos-programmatie. Aan een uniek 
voordeeltarief kunnen Neos-leden genieten van drie 
eigenzinnige concerten en een verzorgde picknick. 

Verschillende afdelingen gaven reeds hun inschrijvingen 
door. We hopen alvast op 10 juni een stand van zaken te 
kunnen opmaken.  

 

Extra 

Met Neos naar Compostela 

 

 

Zowat 25 Neos-leden uit verschillende clubs gaan de 
uitdaging aan en tekenden reeds in voor de Neos 
Compostelatocht van 24 september tot en met 8 oktober 
2016. Bent u zelf geïnteresseerd of kent u nog mensen 

die aarzelen … stel de inschrijving zeker niet uit! In de 
zomervakantie plannen we nog een infobijeenkomst voor 
alle deelnemers.  
 
Klik hier voor alle info  

 

 

Al dromen van de winter 

 

 

De zomer komt er aan maar wij laten u nu reeds dromen 
van de winter. Na het succes van de voorbije winter-
wandel-skivakantie plant Neos, samen met Intersoc, ook 
voor 2017 (van 18 tot 25 maart) zo’n reis. We trekken 
naar Anzère in Zwitserland waar skiën, wandelen en 
interessante excursies een mooie cocktail vormen. Vraag 

foldertjes bij Heidi Jacobs en informeer uw sportieve 
leden van dit mooie aanbod.  
 
Klik hier voor de flyer  
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