
West-Vlaanderen (2-9-2016) 

 

Ontmoetingsdag bestuursleden: donderdag 13 oktober 

 

 

De Vossenberg te Hooglede vormt op donderdag 13 oktober 
opnieuw het decor voor de provinciale ontmoetingsdag voor 
West-Vlaamse bestuursleden en partners. Het wordt een uniek 
feest in een vriendschappelijke sfeer met een warm onthaal, 
verzorgde lunch en dansmogelijkheid met live band. Ook uw 
club mag niet ontbreken! Blokkeer dus de datum in uw agenda 

… en maak nu al een afspraak bij uw kapper. Binnenkort 
ontvangen voorzitters en secretarissen de nodige praktische 
gegevens en inschrijvingsformulier.  

 

 

Provinciale quiz: de slimste club van West-Vlaanderen 

 

 

Net voor de vakantie lanceerden we onze provinciale quiz 

waarin we op zoek gaan naar ‘de Slimste Club van West-
Vlaanderen’. De voorrondes zijn voorzien op maandag 14 
november in Koksijde en op dinsdag 15 november in Heule. De 
10 beste teams gaan door naar de finale op 14 februari 2017 
in Lichtervelde. Verschillende clubs gaven reeds – al dan niet 
met een spitse naam – een deelnemend team door. 
Inschrijven kan tot 25 september. Eventuele deelname aan de 

finaleronde zit inbegrepen in het inschrijvingsgeld. Aarzel niet 
om in te tekenen … meteen maakt u kans op de titel van 
‘Slimste Neos-club van West-Vlaanderen’ en op enkele leuke 

prijzen.  
 
Klik hier voor meer info  

 

 

Slothappening fietzoektocht 

 

 

Graag herinneren we jullie aan de slotmanifestatie van de 
fietszoektocht op vrijdag 16 september met een optreden van 
Karel Declercq. Zowel sporters als supporters zijn van harte 
welkom! Inschrijven is nog mogelijk. Vergeet alvast niet jullie 
antwoordformulier te bezorgen aan Neos West-Vlaanderen, 

Fochlaan 28 te Ieper of sophie.vanthournout@neosvzw.be. Dat 
de beste mogen winnen!  

 

 

Provinciaal Petanque Meeting West-Vlaanderen 

 

 

Na de succesvolle editie van vorig jaar, zijn we volop plannen 
aan het smeden voor volgend jaar. Noteer alvast donderdag 22 
juni 2017 in de Neos-agenda. We zijn terug te gast in de 
Gulden Kamer in Sint-Kruis.  
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