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Neos-sticker gespot op vreemde plaatsen 

 

 

De Neos-autosticker heeft zijn weg gevonden naar veel 
ludiekere plekjes dan enkel de auto. Richie, huiscartoonist van 
Neos Heusden-Zolder, smokkelde hem zelfs een cartoon 
binnen.  
Je kan de stickers bestellen bij jouw club.  
 

 

 
Surf naar neosvzw.be en maak kans op mooie prijzen 

 

 

Tot 28 oktober loont het méér dan de moeite om naar onze 

website te surfen. Je kan er leuke prijzen winnen. Stuur de link 
ook door naar je leden. Zo maken ook zij kans op een 
weekendje weg, een genietersmenu, een overnachting mét 
ontbijt of…  

 

 

Slothappening fietszoektocht – winnaars bekend!  

 

 

6 oktober was het moment van de waarheid. Wie heeft er de 
provinciale fietszoektocht gewonnen? Neos Kuurne haalde de 
eerste plaats, Neos Kortrijk versierde de tweede en Neos 

Oostrozebeke werd derde. Proficiat! Na de prijsuitreiking 

genoten we van de geweldige voorstelling: ‘Dag en Nacht 
koers’ van wielercommentator Michel Wuyts en muzikant Geert 
Vandenbon. Op naar een nieuwe editie in 2018!  
 
 

 

 

West-Vlaanderen: 45 jaar maar geen midlife crisis - The Great Pretenders 

 

 

Neos West-Vlaanderen bestaat 45 jaar maar heeft duidelijk 
geen last van een midlife crisis! Maar liefst 1.500 leden zakten 
afgelopen maandag af naar het Concertgebouw in Brugge voor 
twee concerten van The Great Pretenders. De sfeer zat meer 

dan goed na de fantastische voorstelling. Op naar het volgend 
jubileum!  

 

 
Op zoek naar een leuke nieuwe bestemming voor een uitstap, weekend of 
midweek?  

 

 

Wij stellen je een prachtig natuurgebied voor, bij Vlamingen 
nog meestal onbekend, en toch nog niet eens zo heel ver van 
huis. “De Wied”, een zijrivier van de Rijn, kronkelt door een 
idyllisch mooi Wieddal. Daarin, midden de natuur, ligt 
Waldbreitbach, een rustig dorpje, ideaal gelegen voor 
onbeperkte wandelmogelijkheden en uitstappen. Als 

verblijfsbasis kan je terecht bij Hotel zur Post in 

Waldbreitbach, een bijzonder groepsvriendelijk hotel. Hier kan 
je genieten van een uitmuntende keuken, een vriendelijke 
bediening en gratis gebruik van sauna en internet. 
 
 

 

 


