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Spektakelmusical 40-45 

 

 

Na het overdonderend succes van spektakelmusical 14-18, 
komt Studio 100 nu met een opvolger: spektakelmusical 40-
45. De musical belooft minstens even indrukwekkend te 
worden als haar voorganger en zal het verhaal vertellen van 
het verzet in Vlaanderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat 
Studio 100 het nóg grootser willen aanpakken, blijkt uit de 
locatie van deze musical. Speciaal voor 40-45 wordt, in 

samenwerking met Katoen Natie, een theaterzaal van 70 op 70 
gebouwd in Beveren. De zaal kreeg de naam ‘Singelberg’. 
Neem alvast jullie agenda er bij en hou vrijdag 2 november 
2018 vrij voor hét Neos-evenement van volgend jaar! Meer 
info volgt.  

 
 

Met Neos naar Compostela 

 

 

De Neos Compostela-tocht van 2017 is uitgetekend! Van 
maandag 21 augustus tot 4 september 2017 trekken we, 

onder de bezielde leiding van nationaal voorzitter Chris 
Desaveur, over de eeuwenoude Camino richting Santiago de 
Compostela. We hopen met mimimaal 25 sportieve Neos-leden 
de uitdagende, maar toch perfect haalbare tocht te kunnen 
ondernemen. Kostprijs (op basis van tweepersoonskamer): 
1.975 euro. Geef je(sportieve) leden zeker de kans om in te 
tekenen.  

 
 

welkom@neosvzw.be 

 

 

Het algemeen mailadres van Neos kreeg een nieuwe naam. 
Voortaan kan je terecht op welkom@neosvzw.be (i.p.v. het 
vroegere info@neosvzw.be). Zo willen we iedereen, van bij het 

eerste contact, meteen een welgemeend welkomstgevoel 
meegeven. Mails die naar het oude adres gestuurd worden, 
komen ook nog terecht.  

 

 

Bestuursreis Andalusië 

 

 

Heel wat West-Vlaamse bestuursleden tekenden reeds in op de 
reis naar Andalusië van 30 september tot 7 oktober 2017. Heb 
je interesse, aarzel niet om in te tekenen. Bij het ter perse 

gaan van deze Neos Actueel waren nog slechts enkele plaatsen 
ter beschikking.  
 

 

 

 

Neos Diksmuide is slimste club 

 

 

Tijdens de finale van de provinciale quiz op 14 februari in 
Lichtervelde ging Neos Diksmuide lopen met de trofee en de 
titel ‘Slimste Neos Club van West-Vlaanderen 2016-2017’. 

Neos Torhout en Neos Brugge strandden op een eervolle 
tweede en derde plaats. Een provinciale werkgroep bereidt 

momenteel de tweede editie van de quiz voor. De voorrondes 
(in De Panne & Heule) zijn voorzien in november 2017. De 
finale gaat door in februari 2018 (Lichtervelde).  
 
 

 
 

 

Kadervorming werven en binden  



 

 

Samen met zoveel mogelijk bestuursleden ontdekken we 
tijdens de kadervorming in drie werkgroepen hoe we de 

bestaande leden aan ons kunnen ‘binden’, hoe we succesvol 
leden kunnen ‘werven’ en hoe we als organisatie creatief en 

dynamisch uit de hoek kunnen komen. Op maandag 20 maart 
zijn we te gast in de Oude Melkerij te Gits. Op dinsdag 21 
maart in de Salons Rembrandt te Vichte en op donderdag 23 
maart in Salons de Vrede te Ichtegem. Iedereen welkom!  

 

 

Algemene Vergadering met Sarah D’hondt Quartet 

 

 

Op maandag 13 maart gaat in Izegem de Algemene 
Vergadering van Neos West-Vlaanderen door. De vergadering 
bestaat uit twee delen. Tijdens het statutair gedeelte worden 
de rekeningen en begroting onder de loep genomen en 

analyseren we de provinciale werking. In een tweede deel is 
het genieten van een optreden van het Sarah D’hondt Quartet. 

Met haar stevige reputatie als chansonnière krijgen we een 
mooi staaltje souvenirs uit het Franse repertoire. De Algemene 
Vergadering is bedoeld voor clubgemandateerden. Voorzitter 
en secretaris van de afdelingen ontvingen hiervoor de nodige 
informatie.  

 

 


