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

agenda noteren 

 

 

Voor 2018 werden de ledenbestanden  van de diverse hobbyclubs uitgezuiverd en aangepast 

volgens de gemaakte afspraken in de vorige zending.  

Gelieve hiermee rekening te houden! 

 

 

Forum beleggingen:   verantwoordelijke Julien HAMELRIJCKX 0474/59 95 80 

     hamjul@telenet.be 

 

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

 

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

 

- maandag 26 maart 2018 :  Spreker: Dirk Thiels, Senior Investment  Strategist KBC Asset 

Management 

                       Onderwerp: Strategie KBC maart 2018 

 

- maandag 23 april 2018:    Spreker: Hans Graux, lid advocatenkantoor Time.lex   

    Onderwerp: nieuwe privacy wetgeving vanaf 25 mei 2018. 

    Wat betekent GDPR (General Data Protection Regulation)  

voor U?  

 

- maandag 14 mei 2018: Video: uiteenzetting van KBC dienst ‘Erfenisrecht’ 

    Onderwerp: hervormingen in het erfrecht. 

 

- maandag 25 juni 2018: Spreker: Philippe Delfosse, aandelenstrateeg KBC Private  

Banking.  

    Onderwerp: Terugblikken op de eerste jaarhelft en wat brengt de  

tweede? 

 

- juli: vakantie 

- maandag 27 augustus 2018:  Spreker en onderwerp zullen tijdig medegedeeld worden. 

 

 

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

aanwezigen de opgevolgde aandelen. 

 

Beperkte parkeermogelijkheid Havenlaan: daar we maar over een beperkt aantal  

parkeerplaatsen beschikken  in de Havenlaan, komt men best met het openbaar  

vervoer. Indien dit onmogelijk is, gelieve dan  contact op te nemen met Julien  

teneinde een carpooling te organiseren.  

  

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 indien  

je geen mail met uitnodiging tot de vergadering ontvangt en wel interesse hebt voor de  

bovenstaande dagorde, neem dan onmiddellijkontact op met de  

hobbyclubverantwoordelijke!  
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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 uur voor 

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

 

     

- donderdag 26 april 2018 :Wandelen tussen de hyacinten in het Hallerbos 

    Startplaats: Café ’t Oud Kasteel, Kasteelstraat 96, 1500 Halle 

    Organisatoren: Jacqueline en Sonia Lories, Chris en Mia Desmet 

    Parkeren: in de omliggende straten 

 

- donderdag 24 mei 2018:  Daguitstap - Wandelen aan zee 

    Startplaats: Parking voor de Sint-Niklaas Kerk 

     Leopold II laan 85, 8670 Oostduinkerke    

    Organisatoren: Francis Mommaert en Frans Vansintjan 

    Parkeren: ter plaatste 

    Toelichting: mogelijkheid om de ganse dag te wandelen of enkel 

    in de voormiddag of de namiddag.  

    Voormiddagwandeling = 6 km – start om 10.30 uur 

    Namiddagwandelingen = 5 of 10 km zoals gewoonlijk – start  

14.00 uur 

’s Middags kan je je eigen picknick of een snack gebruiken in het 

 Estaminet De Peerdevisscher, Pastoor Schmitzstraat 4, 8670  

Oostduinkerke 

    

- donderdag 28 juni 2018: Startplaats: Kristoffelsport (sporthal), Schuitstraat 12, 9401  

Pollare 

    Organisator: Ludo Adriaenssens 

    Parkeren: ter plaatste en langs de Dender 

 

- juli en augustus: familiewandelingen (zie aparte uitnodigingen)   

 

 

 

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 uur. 

  (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 14.00 uur (!) voor een tocht van ongeveer 40 km tegen een haalbaar 

 tempo! 
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Waar: 

 

- donderdag 5 april 2018: Vertrekplaats: ‘De Volle Pot’ 

    Brusselsesteenweg 277, 1785 Merchtem 

    Parcours: vlakbij knooppunt 55 

    Organisator: René Bauwens 

    Parkeren: aan de taverne  

 

- donderdag 3 mei 2018: Vertrekplaats: de ‘Stene Linde’ 

    Dorp 28, 9260 Schellebelle 

    Parcours: vlakbij knooppunt 43 

    Organisator: René Bauwens 

    Parkeren: aan de taverne en op het dorpsplein 

  

- donderdag 7 juni 2018: Vertrekplaats: Sporthal Prinsenbos, 1850 Grimbergen 

    Parcours: vlakbij knooppunt 38 

    Organisator: René Bauwens 

    Parkeren: Sint-Servaasdreef en in de Prinsenstraat  

 

 

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 uur - 2 spelletjes/deelnemer. 

 

 AANDACHT: in de maanden juli & augustus spelen we vanaf 19.00 uur 

 

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

maand je deelname bevestigen door storting van 6 euro 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: 

  

- vrijdag 27 april 2018:  boottocht kanaal Brussel – Rivertours 

 

- donderdag 31 mei 2018:   bedrijfsbezoek La Lorraine te Ninove 

 

- donderdag 22 juni 2018:  Grimbergen 

   

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! 

 

  


