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Hobbyclubnieuws  

 

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 een 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 22 oktober:    Spreker: Stijn Plessers, analist KBC Asset Management. 

    Onderwerp:  bespreking van de aandelen i.v.m. 

    “ Internet, Artificiële Intelligentie en Elektronica “ 

- maandag 26 november: Spreker: Koen Crabbé, aandelenstrateeg 

       KBC Premium Banking. 

    Onderwerp: hoe was 2018? Verwachtingen 2019? 

- maandag 17 december: Spreker: Jan van Hove, Economist KBC Groupo. 

    Onderwerp: een actueel economisch onderwerp. 

- maandag 28 januari 2019: Spreker: Philippe Delfosse, aandelenstrateeg  

      KBC Private Banking. 

    Onderwerp: wat brachten de aandelen in 2018 en wat 

      zijn de verwachtingen voor 2019. 

 

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 onmiddellijk contact 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 25 oktober: Startplaats: CC De Plotter 

    Kerkstraat 4, 1742 Sint-Katherina-Lombeek 

    Organisator: Hugo Wauters 

    Parkeren: ter plaatse.   

     

- donderdag 22 november: Startplaats: Parking zwembad de Wauwer 

      Nieuwelaan 98, 1860 Meise 

    Organisator: Frans en Bernadette De Weerdt-Van De Velde 

    Parkeren: ter plaatse 

 

- donderdag 13 december: Startplaats: Café De Bascule 

   ( 2de donderdag)  Hondzochtstraat 3, 1674 Bellingen 

    Organisator: Frans Vansintjan 

    Parkeren: ter plaatse.   

 

 

 

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! 

 

Waar: 

 

- donderdag 4/10: Vertrekplaats: Kerk Steenhuffel – Sint-Niklaasstraat – 1840 Steenhuffel 

   Organisatie: Albert Jacobs en Gisèle Goossens 

   Parkeren: : Parkeergelegenheid aan de kerk  

 

- november t.e.m. februari 2019: winterstop       
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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. 

 

  

- op 18 oktober om 14.00 uur 

- op 15 november om 15.00 uur en met aansluitend het 5de verjaardagsbuffet! 

- op 20 december om 14.00 uur 

- op 17 januari 2019 om 14.00 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. 

  

Waar: 

 

- 3 en 5 oktober: tweede en derde bezoek aan La Lorraine Bakers Group in Ninove. 

  (Volgeboekt – deelnemers werden reeds aangeschreven) 

- donderdag 8 november bezoek aan het Snijders & Rockoxhuis in Antwerpen 

- donderdag 6 december: bezoek aan het Brussels Parlement 

  

Opmerking: de K&C leden krijgen nog een aparte e-mail, 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! 

 

 

  


