
West-Vlaanderen 13-3-2017 

Fietszoektocht thema ‘Vlas’ 

 

 

Tussen 1 mei en 25 augustus kan je met je club op een 
zelfgekozen datum intekenen op de West-Vlaamse 
fietszoektocht. De tocht van zowat 45 kilometer in de regio 
Kortrijk staat in het teken van het thema ‘vlas’. In de loop van 
april mogen voorzitters en secretarissen alle praktische 
gegevens en inschrijvingsmodaliteiten verwachten.  

 

 

Voor de liefde van je leven is het nooit te laat 

 

 

Een groep vrijgezelle zestigplussers die een week lang hun 
intrek nemen in een prachtig Zwitsers hotel, en Otto-Jan Ham, 
Sven De Leijer en Frances Lefebure als cupido’s van dienst. 
Dat is het concept van Hotel Römantiek, een warm programma 
op VIER, dat vele harten heeft veroverd. De zender komt met 

goed nieuws want er komt een tweede seizoen! Vlaamse 
kandidaten van 65 jaar en ouder kunnen zich kandidaat 
stellen. Als dat niets is voor ondernemende senioren? 
Interesse? Schrijf je gauw in en wie weet maak jij binnenkort 
de reis van je leven.  
Wil je niet deelnemen maar graag je eigen verhaal van liefde 

op latere leeftijd delen, geef ons dan een seintje. Wij luisteren 
met plezier naar je verhaal en maken er misschien een 
reportage van voor Neos Magazine. Je mag je verhaal sturen 
naar welkom@neosvzw.be  

 
Klik hier om je in te schrijven voor Hotel Römantik  
 

 

 
 

 

Elektronisch inschrijven 

 

 

We hebben voor de inschrijvingen van de kadervorming ‘Lid 
worden?’ voor het eerst gewerkt met een elektronisch Google-
inschrijvingsformulier (naast telefoon, mail of het gewone 

inschrijvingsformulier). We willen alle secretarissen die hiervan 
gebruik maakten van harte danken. Dit betekent immers een 
belangrijke administratieve vereenvoudiging en we willen dit in 
de toekomst verder stimuleren. Hopelijk maken er dan nog 

meer secretarissen gebruik van.  
PS: We verwachten jullie talrijk op dit inspirerend 
ontmoetingsmoment met andere bestuursleden! 

 

 

Neos telt meer dan 32.000 leden! 

 

 

Dat al dat vrijwilligerswerk meer dan loont, bewijst de groei van 
Neos. We kunnen officieel melden dat Neos 32.000 leden telt! Dat 
lid komt uit de kersverse Neos-afdeling in Vilvoorde. Deze week 

werd nog een club boven de doopvont gehouden: Neos Herentals. 
Proficiat aan de nieuwe vrijwilligers die dit mogelijk maken. En, heb 
je vrienden of kennissen in deze gemeentes, aarzel niet hen aan te 
spreken of hun namen door te geven!  
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