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Lissewegedag MA Festival: zondag 6 augustus 2017 

 

 

Voor Neos mag het ietsje meer zijn … zeker als het over 

cultuur gaat. Door samenwerking met MA Festival van 
Vlaanderen kunnen we de cultuurminnende Neos-leden op 

zondag 6 augustus 2017 aan uniek voordeeltarief laten 
meegenieten van drie eigenzinnige concerten op de 
Lissewegedag. Onder het thema ‘War and Peace’ krijgen we 
vanaf 11.30u in de Abdijschuur Ter Doest en de Kerk 
optredens van oa het Rembrandt Frerichs Trio, Ensemble Plus 
Ultra en het Zefiro Torna Ensemble. 
Tussendoor is er tijd voor een heerlijke picknick. 

Deelnameprijs bedraagt 60 euro (drie concerten, picknick en 
drankjes). Voorzitter en secretarissen ontvingen alle info.  
 
 

 

 

Neos West-Vlaanderen stort 500 euro voor consortium 12-12 

 

 

Getroffen door de schrijnende beelden van de hongersnood in Zuid-
Soedan, Jemen, Nigeria en Somalië besloot de Raad van Bestuur van 
Neos West-Vlaanderen om 500 euro te storten voor het consortium 
12-12. Aansluitend engageerde het bestuur zich ook om verder 
intensief aandacht te geven aan solidariteit. Naast de structurele 
samenwerking met Trias werd een oproep gedaan naar bestuurders 
die zelf (veelal in stilte) betrokken zijn bij solidariteitsprojecten in 

Vlaanderen of het buitenland. Signaleer dit engagement aan het 
provinciaal secretariaat! Op basis van deze info kan het bestuur 
onderzoeken op welke manier Neos West-Vlaanderen een steentje 
kan bijdragen.  

 

 

Ervaringsuitwisseling 

 

 

De ervaringsuitwisseling is een welkome bron van inspiratie 
voor de invulling van de plaatselijke clubprogramma’s. Met 
beperkte clubdelegaties overlopen we de succesnummers van 
het voorbije werkjaar. Zowel evenementen binnen (sprekers, 
animatie) als buitenactiviteiten (uitstappen, reizen) komen aan 
bod. Daarna wordt alles gebundeld in een verslag, 
raadpleegbaar op het Bestuurdersnet. Data: maandag 22 mei 

(Valkaert, Oostkamp), dinsdag 23 mei (OC Troubadour, 
Bissegem) en woensdag 23 mei (SWOK, Staden). Binnenkort 
ontvangen voorzitters en secretarissen de uitnodiging.  

 

 

Provinciale Fietszoektocht 

 

 

De brochure met alle info rond de provinciale fietszoektocht is 

vorige week verstuurd naar voorzitter en secretaris. Dit jaar 
zijn we te gast in de Kortrijkse regio. De tocht kan gereden 
worden vanaf 1 mei tot en met 15 september. Op vrijdag 6 
oktober staat de slotmanifestatie gepland, noteer dit alvast in 
de Neos-agenda. Veel fiets- en zoekplezier gewenst! 
Alle info is ook terug vinden op het bestuurdersnet. 
 

 

 


