
 
 

Aan de voorzitters en secretarissen 
 
Ieper, 21 december 2017 
 
Geachte Voorzitter, Geachte Secretaris, 

 
Neos is een ‘warme’ vereniging. We steunen niet alleen verschillende goede doelen, maar staan 
graag ook even stil bij de dingen die om ons heen gebeuren. We denken na over geloof, ethiek … 
peilen naar religieuze antwoorden op diepmenselijke vragen. In de belevingsdag voor 
bestuursleden en hun partner presenteren we u deze keer een prominente spreker en laten u 
genieten van een boeiend bezoek. 

 

Datum: maandag 19 februari 2018 vanaf 10.00 u 
Plaats : Groot Seminarie, Potterierei 72, Brugge 

Met het openbaar vervoer: om de 10 minuten via lijn 4 (Markt, St. Jozef, Koolkerke) of lijn 14 (Markt, St. Jozef) Afstappen aan J&M 
Sabbestraat. Daarna het Duinenbrugje oversteken om het Grootseminarie te bereiken. 

Met de auto: rij Brugge binnen via de Dampoort en volg de Potterierei tot aan het Grootseminarie ; parking op de binnenkoer van het 
seminarie 

 
Inschrijven : de club bundelt de inschrijvingen en geeft deze via het bij de secretaris gevoegde 
inschrijvingsformulier (uiterlijk tegen 7 februari 2018) door aan het secretariaat te Ieper (Neos 
West-Vlaanderen vzw, Fochlaan 28, 8900 Ieper * e-mail : luc.vandewalle@neosvzw.be ). Betaling 
op rekeningnummer BE38 4675 0661 0172 van Neos West-Vlaanderen vzw (vermelding 
‘belevingsdag’ + clubnaam) Het aantal plaatsen is beperkt. Ontvangst van betaling geldt als 
inschrijvingscriterium. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Het bestuur en medewerkers Neos West-Vlaanderen vzw 

 
Neos West-Vlaanderen vzw, Fochlaan 28, 8900 Ieper 

Tel. 057/22.86.80 * e-mail : luc.vandewalle@neosvzw.be * www.neosvzw.be 

Programma : 
 
10.00 u : onthaal met koffie 
 
10.30 u : Conferentie door Mgr. Lode Aerts, bisschop van Brugge 
  Thema ‘Evangelie doorgeven in een moderne cultuur’ 
 
12.00 u : bezinningsmoment 
 
12.30 u : middagmaal 
 
14.00 u : Boeiende rondleiding in de voormalige cisterciënzerabdij, momenteel in gebruik 

door oa Groot Seminarie, Europacollege, UN University … De abdij is opgetrokken 
tussen 1628 en 1642 en vormde het toevluchtsoord voor de monniken van de abdij 
Ter Duinen in Koksijde …  

 
 
 
 
 
 
 
15.30 u : afsluiten met drink en een gezellige babbel 
 
Deelname in de kosten : € 28,- /persoon 
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