
Uit Neos Actueel 22-9-2017 
 

Melodieën voor Miljoenen: Un viaggio in Italia 

 

 

Het nieuwe jaar wordt traditioneel ingezet met de topper 

Melodieën voor Miljoenen. Zondag 14 januari 2018 brengen de 
jeugdige muzikanten van Frascati Symphonic een Italiaans 
programma. Daarvoor putten ze uit het onvergetelijke werk 
van componisten als Verdi, Puccini en Rossini. De prachtige 
Henri le Boeufzaal in Bozar, vlakbij het station van Brussel 
Centraal, vormt wederom het decor voor dit eerste evenement 
van het nieuwe jaar. Voorzitters en secretarissen kregen reeds 

alle info. Opgelet: Reserveren kan nog slechts één weekje, tot 
en met vrijdag 29 september 2017. 

 

Zoo Antwerpen strikt topcast voor Zoo of Life 

 

 

Donderdag 12 april 2018 trekt Neos naar de vernieuwde 
Koningin Elisabethzaal voor ‘Zoo of Life’, een warm 

musicalspektakel ter ere van de Zoo haar 175ste verjaardag. 
Zoo Antwerpen maakte de indrukwekkende cast inmiddels 
bekend. Jelle Cleymans, Tinne Oltmans, Ivan Pecnik en Janine 
Bischops zijn maar enkele namen die het beste van zichzelf 
zullen geven in dit hartverwarmende verhaal vol liefde en 
dieren. De musical is ook geschikt voor kinderen, dus 
kleinkinderen zijn zeker welkom. Voorzitters en secretarissen 

krijgen binnenkort alle info in hun mailbox.  
 
 

 

 

               Quiz: slimste Neos club van West Vlaanderen 

 

  

 

Heel wat clubs namen reeds de handschoen op en tekenden in op één van de 
voorrondes (maandag 13/11/2017 in De Boare van De Panne; dinsdag 
14/11/2017 in OC de Vonke te Heule) van de West-Vlaamse Neos Quiz. Wil je 
er ook bij zijn, aarzel dan niet. Inschrijven kan tot eind september!  
 
 

 

Fietszoektocht en slotmanifestatie met Michel Wuyts 

 

 

We hebben zo goed als alle deelnameformulieren ontvangen. Ben je ook benieuwd wie de 
pienterste sportieve West-Vlaamse club is? Vergeet dan alvast niet in te schrijven voor de 

slotmanifestatie met Michel Wuyts en Geert Vandenbon. Maak gerust nog wat extra 
reclame bij de leden, de uiterste inschrijvingsdatum hebben we een weekje verlegd naar 

27 september.  

 

45 jaar Neos West-Vlaanderen met The Great Pretenders 

 

 

De inschrijvingen voor de viering van 45 jaar Neos West-Vlaanderen op 16 oktober in het 
concertgebouw van Brugge werden afgesloten. Voor de avondvoorstelling kunnen we 

desgewenst wel nog wat plaatsen vrijgeven. Inmiddels kunnen we wel al melden dat ruim 
1.500 Neos-leden tijdens de namiddag en avondvoorstelling zullen kunnen genieten van 

een feestelijk optreden, unieke evergreens in close harmony, een gezellige drink … en 
vele Neos-vrienden. Tickets voor de voorstelling worden zowat een week op voorhand 
toegestuurd aan de clubverantwoordelijken.  

 

 

 


