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LIDMAATSCHAP HOBBYCLUBS 

 

Seniorenclub KBC Brussel heeft zes hobbyclubs: Forum Beleggingen, Fietsen, Wandelen, 

Petanque, Bowling en Kunst & Cultuur. 

De belangstelling en de deelname aan de activiteiten van deze hobbyclubs groeit jaar na jaar. In 

2016 was dit goed voor meer dan de helft van alle aanwezigheden. 

 

Werking 

De activiteiten van de hobbyclubs worden aangekondigd in iedere zending en zijn steeds terug te 

vinden op de website onder de rubriek ‘Hobbyclubs’. 

De leden ontvangen voor iedere activiteit nog een uitnodiging, uitgezonderd voor Hobbyclub 

Petanque (spelen wekelijks op dinsdag). 

 

Lidmaatschap 

Als lid van de Seniorenclub ben je niet automatisch lid van de hobbyclubs. Per hobbyclub vraag je 

dit lidmaatschap aan bij de hobbyclubverantwoordelijke of door het melden van deelname aan een 

hobbyclubactiviteit. 

 

Enkele vaststellingen 

Sommige hobbyclubs hebben een omvangrijke ledenlijst. 

Bij aansluiting als lid van de Seniorenclub wordt de interesse voor één of meerdere hobbyclubs 

aangeduid. Die worden dan opgenomen in het ledenbestand van de aangeduide hobbyclub. 

 

Bij nazicht van de aanwezigheden per hobbyclub blijkt dat heel wat leden eigenlijk niet of niet meer 

deelnemen terwijl hen nog steeds een uitnodiging per activiteit wordt bezorgd. 

Reden? Geen belangstelling meer? Beantwoord niet aan de verwachtingen? …? 

 

Aanpak 

Hobbyclubleden die vanaf 1 januari 2016 aan geen enkele activiteit van een hobbyclub deelnamen, 

worden vanaf 1 januari 2018 automatisch geschrapt als lid van die hobbyclub. Zij zullen van die 

hobbyclub dan ook geen uitnodiging meer ontvangen. 

De activiteiten worden aan alle leden van de Seniorenclub bekend gemaakt via de website en de 

diverse zendingen. 

Bij hernieuwde interesse voor de hobbyclub wordt bij de eerste deelname aan een activiteit, het 

lidmaatschap opnieuw genoteerd. 

 

Wij vragen begrip voor deze aanpak. 

Het helpt iedere hobbyclubverantwoordelijke om de administratie efficiënter te laten verlopen. 

Zijn er suggesties omtrent de werking van de hobbyclubs, is er interesse voor een nieuwe 

hobbyclub, …of wat ook, laat het weten via een mailbericht aan (klik onderstaande link aan 

mailto:seniorenkbcbrussel@gmail.com?subject=Suggestie Hobbyclub of via onze website 

www.seniorenkbcbrussel.be. 

 

Wij kijken er naar uit je op een komende activiteit van een hobbyclub te mogen ontmoeten. 

 

Uw bestuur 
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Hobbyclubnieuws (tot januari 2018) 
 

AANDACHT: Bij interesse moet je – onmiddellijk – de onderstaande data en locaties in je agenda noteren 

 
Uitzuiveren van het ledenbestand van de hobbyclubs voor het werkjaar 2018 
--> lees aandachtig de nota “Lidmaatschap hobbyclubsLidmaatschap hobbyclubsLidmaatschap hobbyclubsLidmaatschap hobbyclubs” in deze zending! 

 

 

 

Forum beleggingen:   verantwoordelijke Julien HAMELRIJCKX 0474/59 95 80 

     hamjul@telenet.be 

 

Wanneer: elke 4de maandag van 13.45 u tot 15.45 u (niet in juli) 

Waar: KBC Hoofdkantoor, Havenlaan 2, 1080 Brussel. Aanmelden aan de balie! 

 

- maandag 23 oktober:  Sprekers: Sofie Vandecasteele en Kristel Tielens, KBC Verzekeringen 

    Onderwerp: Tak 23 

 

- maandag 27 november:  Spreker: Koen Crabbé, aandelenstrateeg KBC Premium Banking 

    Onderwerp: individuele aandelen voor KBC Premium Klanten 

 

- maandag 18 december:  Spreker: Jan Van Hove, chief economist KBC Group 

    Onderwerp: actueel thema.   

 

- maandag 22 januari 2018:   Spreker: Philippe Delfosse, aandelenstrateeg KBC Private Banking 

    Onderwerp: ‘overzicht van de prestaties van de beurzen in 2017 

      en wat mogen we verwachten voor 2018’.   

 

De sprekers behandelen hun onderwerp gedurende ongeveer één uur, daarna bespreken de aanwezigen 

de opgevolgde aandelen. 

Opmerking: de leden van dit forum krijgen nog een aparte email, van Julien, met alle praktische informatie. 

         Indien je nog geen lid bent van het Forum Beleggingen en wel interesse hebt voor de           

bovenstaande dagorde, neem dan onmiddellijk contact op met de hobbyclubverantwoordelijke!  
  

 

Wandelclub ‘De Doortrappers’:  verantwoordelijke Frans VANSINTJAN 0498/39 59 37 

     frans.vansintjan@telenet.be  02/360 37 22 

 

Wanneer: elke 4de donderdag van de maand op diverse locaties. We starten stipt om 14.00 u voor      

twee afstanden (10 à 11 km en 5 à 6 km). 

 

-  donderdag 26 oktober:  Avondwandeling in Vlezenbeek – start om 18.00 u  

   (Halloweenwandeling)  Zie aparte uitnodiging in deze zending 

    Samenkomst: Cultureel Centrum De Merselborre, Schaliestraat 2,  

    1602 Vlezenbeek (Sint-Pieters-Leeuw) 

    Parking: ter plaatse 

    Organisatoren: Clement Dewin en Frans Vansintjan 

 

- donderdag 23 november: Startplaats: Sint-Ursmaruskerk, Kerkplein, 1755 Oetingen 

    Parking: op het kerkplein en aan de oude tramstatie (op 200m)  

   Organisator: Ludo Adriaenssens 

 

 

 

- donderdag 14 december: Startplaats: Café Terlindenhof, Terlindenstraat 13, 1540 Herfelingen 

   (2de donderdag )  Parking: ter plaatse 

    Organisator: Frans Vansintjan 

     

- donderdag 25 januari 2018 Bestemming nog niet gekend. 
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Petanqueclub     verantwoordelijke Adriën LAMAIR 0474/33 19 78 

     adrien.lamair@telenet.be   02/269 66 76  
      
Wanneer:  elke dinsdag van het jaar vanaf 14.00 u. 

  (er zijn voldoende binnen- en buitenpleinen beschikbaar) 

 

Waar: Petanqueclub Wemmel, Steenweg naar Brussel 113, 1780 Wemmel. 

 

 

Fietsclub ‘Het Zilveren Wiel’:  verantwoordelijke René BAUWENS 0475/67 78 90 

     renebauwens1206@gmail.com  02/452 68 74 

 
Wanneer: elke 1ste donderdag van de maand vanaf de maand maart tot oktober. 

     Wij starten om 13.30 u (!) voor een tocht van ongeveer 40km tegen een haalbaar tempo! 

 

Waar: 

- donderdag  5 oktober:  Vertrekplaats: Taverne Gertrude (tennisclub), J. Van Doorselaerstraat 34 

     1840 Steenhuffel (op 100 m van de Leirekensroute) 

       Afstand: 39 km 

   Parking: in de omgeving en vooral de straat langs het Leireken 

   Organisatie en verantwoordelijke: René Bauwens. 

 

- november, december, januari en februari: in winterrust     

 

 

De Kwieke Bowling Club:  verantwoordelijke Marilou SCHRYVERS 0472/21 63 25 

     marie.schryvers2@telenet.be  052/30 69 77 

 

Wanneer:  elke 3de donderdag van de maand om 14.00 u - 2 spelletjes/deelnemer. 

 

- op donderdagen 19 oktober, 16 november, 21 december en 18 januari om 14.00u 

- Aandacht:  in november vieren we ons 4de verjaardagsfeestje vanaf 15.00u 

  Zie aparte uitnodiging in deze zending! 

Indien je wenst deel te nemen moet je vóór de 5de van de betrokken 

maand je deelname bevestigen door storting van 6€ per persoon  

op rekeningnummer BE62 7340 2394 4861 of onderschrijf een doorlopende opdracht. 

 

Waar: Bowling Stones Wemmel, Steenweg op Brussel 397, 1780 Wemmel 

 

 

 

Hobbyclub Kunst en Cultuur:  verantwoordelijke Bert DEMUNTER 0475/25 27 14 

     bert.demunter@telenet.be   02/380 82 94 

 

Wanneer: een activiteit per maand op diverse data i.f.v. de mogelijkheden. 

 In de vakantiemaanden juli en augustus zijn er geen activiteiten gepland. 

Waar:  

- donderdag 12 oktober:  Bezoek aan Volvo Trucks België om 13.30 u 

   Adres: Smalleheerweg 31, 9041 Oostakker-Gent. 

   Zie bestaande mails in verband met inschrijvingen en organisatie! 

 

- voor de volgende maanden zijn er geen nieuwe activiteiten vastgelegd; 

   

Opmerking: de K&C leden krijgen nog een aparte email, van Bert, met alle praktische informatie. 

         Indien je nog geen lid bent van K&C en wel interesse hebt voor bovenstaande activiteiten, 

         neem dan onmiddellijk contact op met de hobbyclubverantwoordelijke! 

 

 
Uitzuiveren van het ledenbestand van de hobbyclubs voor het werkjaar 2018 
--> lees aandachtig de nota  “Lidmaatschap hobbyclubsLidmaatschap hobbyclubsLidmaatschap hobbyclubsLidmaatschap hobbyclubs” in deze zending! 

 
 


