
 1 

 

 

 

 

  

ABBELOOS Jozef 

Dendermondestraat 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brussel,  december 2016 

 

 

Zending 2017/01  (ook te vinden op www.seniorenkbcbrussel.be)   

 

Beste vrienden, 

blz. 2   : Woordje van de voorzitter 

blz. 3   : Deelname aan activiteiten 

 

Uitnodigingen 

blz.  4  : Betaalkalender 

blz.  5-6  : Nieuwjaarsfeest 17 januari 2017 

blz.  7  : Algemene Vergadering 21 februari 2017 

blz.  8   : De Bietjes 'Follies' 26 maart 2017 

 

Hobbyclubnieuws 
blz.  9-10  : Hobbyclubnieuws 

Ledennieuws 

blz.  11  : Ledennieuws 

Verslagen 

blz.  12-13  : Daguitstap Thorn 

blz.  14  : Clubkampioenschap Petanque 

blz.  15-17  : Wandelmidweek Bocholt 

blz.  18  : 2
de

 Bal 

 

Komende activiteiten  
Noteer nu al in uw agenda:  Banket 19 maart 2017 

    Kleinkinderendag 4 april 2017 

    Daguitstap Zwin en Zeebrugge 9 mei 2017 

    Fietsmidweek Diksmuide 31 juli tot 4 augustus 2017 

     

 

De volgende zending kan u verwachten half januari 2017 

 

Met onze hartelijke groeten, 

 

Namens het bestuur, 

 

  

                                                                                                           
            

 

 

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 
Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Woordje van de voorzitter  

 
December … en je ontvangt de ‘eerste zending 2017’. 

 

Het ging weer snel. Wat een vaart en wat een jaar. Talrijke gevoelens die in je opkomen bij het 

besef dat de kalender algauw de laatste bladzijde draait. 

 

Het weer is nat, grijs, kil, … en we kijken uit naar het lengen van de dagen met wat meer zon, 

warmte en licht. 

 

We kijken even om naar wat het bijna voorbije jaar ons bracht. 

 

Ongetwijfeld spelen de gruwelijke beelden van aanslagen in ons hoofd. Niet enkel in het verre 

buitenland, ook heel kort bij. Waar gaat dit naar toe? 

 

Velen werden ook geconfronteerd met ‘aanslagen’ in eigen kring, familie: ziekte, afscheid nemen, 

verlies. Korter bij kan het niet zijn. Veel verdriet en onbegrip. 

 

Maar ook zijn er mooie herinneringen: een kusje van je kleinkind, een zachte hand van je partner, 

een gezellig praatje met buur of vriend, …  

De ontmoetingen met collega’s van toen: vrienden, kennissen zijn het geworden, heel wat fijne 

ontmoetingen … Dat is meer dan een jaarverslag van de activiteiten van onze Seniorenclub in 2016. 

 

Uw bestuur dankt je voor je bijdrage waardoor dit jaar weer een hoopvol, levendig en zonnig jaar 

was voor heel wat van onze leden ... 

 

Het jaar werd ingezet met een mooi herinneringsprogramma aan Toon Hermans die 100 jaar 

geleden werd geboren. Met het gedicht ‘Cirkel’ van Toon is ons jaar rond. 

 

            ‘Ik heb gezocht 

  gevonden en verloren 

  en weer opnieuw gezocht 

  totdat ik het weer vond. 

  Een mens wordt zoveel meer 

  dan ééns geboren 

  en voor wie zoekt is op ’n dag 

  de cirkel rond.’ 

 

Namens alle bestuursleden wens ik jou en al wie je lief is, warme Kerstdagen en fijne 

Eindejaarsfeesten. Tot binnenkort. 

 

Jonas 
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Deelname aan de activiteiten 

 

 

 
Regelmatig horen we: naar de activiteiten komen, ik ken daar niemand. 

Vooral sommige alleenstaanden, weduwen of weduwenaars hebben het hier moeilijk mee. 

We krijgen al eens de vraag mag ik ‘iemand’ meebrengen, dan ben ik niet alleen. 

 

‘Iemand’? 

 

Indien dit een ‘nieuwe partner’ is of wordt, zeker welkom. De gegevens van de partner zijn te 

melden aan Clement De Win om te vermelden in de  ledenadministratie. 

 

Maar soms is het: een kennis, een buurvrouw,… 

Hier kunnen we geen positief antwoord aan geven, alhoewel we heel veel begrip opbrengen voor 

deze vraag. 

 

De vergoedingen van SOFO maar ook de verzekering is uitsluitend voor KBC-ers en partner. 

Heel wat van onze leden hebben ‘alléén’ nu al heel wat vrienden gemaakt. Verrassend is vast te 

stellen dat er wel leden zijn die jou zullen kennen. 

 

Alhoewel er in het verleden en heden hier al eens afgeweken werd, vragen we aan iedereen hiermee 

rekening te houden. Deze regel geldt zowel voor bestaande als nieuwe leden. 

 

Met het bestuur zullen we hierop toekijken en reageren, maar wees welkom met uw vragen en graag 

steunen we iedereen om snel deel uit te maken van onze ‘ruime vriendenkring’. 

 

Met dank voor uw begrip en hopelijk tot weldra. 
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Website: www.seniorenkbcbrussel.be         

file:///D:/Media/Documents/KBC/Zending%20KBC/zending2015-03/seniorenkbcbrussel@gmail.com
mailto:seniorenkbcbrussel@gmail.com


 4 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

BETAALKALENDER (Zending 2017/01) 
 
Te betalen op rekening : BE49 7340 2675 8871 
 

 

ACTIVITEIT VAN TOT/MET  REFERTE 

 

HERINNERING 

 

Eindejaarsfeest 

20 december 2016 

 

 

 

14/11/2016 

 

 

 

06/12/2016 

 

 

 

€ 18 per persoon 

Eindejaarsfeest 

 

 

Nieuwjaarsfeest 

17 januari 2017 

 

19/12/2016 

 

04/01/2017 

 

€ 16 per persoon 

Nieuwjaarsfeest 

 

 

Algemene Vergadering    

21 februari 2017 

 

13/01/2017 

 

27/01/2017 

 

€ 4 per persoon 

Algemene Vergadering 

 

 

De Bietjes 

26 maart 2017  

 

10/02/2017           

 

24/02/2017 

 

€ 19 per persoon 

De Bietjes voor (aantal) 

Leden en (aantal) niet-leden 
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                                                                        Brussel, december 2016  

 

Beste vrienden, 

 

 

 

Seniorenclub KBC Brussel bestaat 55 jaar!   
 

1962! Het televisietoestel is niet meer weg te denken uit de Belgische huiskamer met 

muziekprogramma's als de ultieme kijkcijferkanonnen. De Rock 'n Roll is een feit. 

Muziekteksten worden stouter, kleding kleurrijker en kapsels volumineuzer.  

We herbeleven deze jaren in de muziekshow van 

 

 

THE LADIES OF THE SIXTIES 

 
op het 

Nieuwjaarsfeest Seniorenclub KBC Brussel 

    op dinsdag 17 januari 2017 

   in CC Westrand Dilbeek 
 

            
  

 

Deze vier ‘ladies’  zingen de grootste hits van de bekendste sixties zangeressen zoals Diana 

Ross, Dusty Springfield, Helen Shapiro, Julie Andrews, Nancy Sinatra, Peggy March, Petula 

Clark, Sandie Shaw, The Supremes, ... begeleid door hun spetterende 6-koppige liveband.  

Swing mee op de tonen van ‘Dancing in the Street’, ‘Son of a Preacher Man’, ‘Mister Postman’ 

en ‘Da Doo Ron Ron’. Of droom weg bij ‘Anyone who had a Heart’, ‘Somewhere’ en ‘Will 

you still love me tomorrow’. 

   

 

  Dit mag je zeker niet missen ! 
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Praktisch 

 

13.00 uur ontvangst en aanmelden - ingang van de Westrand 

13.30 uur deuren open 

13.45 uur eerste optreden van The ladies of the Sixties 

14.35 uur woordje van de voorzitter: welkom aan onze nieuwe leden                                  

  en dank aan onze ‘ex-bestuursleden’                                          

14.50 uur tweede optreden van The Ladies of the Sixties 

15.45 uur feestelijke receptie: koude schotel, dessert en dranken 

17.45 uur  einde. 

 

Inschrijven 

 

door storting van € 16 per persoon op rekening van Seniorenclub KBC Brussel BE49 7340 

2675 8871 vanaf 19 december 2016 tot uiterlijk 4 januari 2017 met de melding 

‘Nieuwjaarsfeest’.  

CC Westrand biedt plaats voor 450 leden. De zaal mag volzet zijn! 

 

De deelname wordt toegekend in volgorde van ontvangst van de betaling en rekening houdend 

met de deelname aan de Algemene Vergadering. 

In CC Westrand komt iedereen binnen via de hoofdingang.  

Er zijn geen genummerde plaatsen. Wil je samen zitten, kom dan ook samen en neem samen 

plaats (geen vrijgehouden zitjes!). 

 

Wij zetten dit nieuwe jaar dus heel ontspannend in.   

Wij wensen iedereen alvast een vreugdevol en gezond jaar ook voor al wie je dierbaar is. 

 

Laten we samen ‘ons feestjaar’ inzetten met vreugdevolle gesprekken en echte vriendschap. 

 

Tot 17 januari 2017! 

 

Het bestuur.  

   

 

 
 

 

 

  



 7 

  

       

 

 

 

 

 
 

                                                   Brussel, december 2016   

 

Beste vrienden,. 

 

In overeenstemming met de statuten van de Seniorenclub KBC Brussel nodigen wij alle leden uit op 

de 

 

 

Het bijwonen van deze vergadering geeft je de gelegenheid om 

- uw bevindingen omtrent de jaarwerking 2016 mee te delen: de activiteiten, de ledenwerking en het                

budget 

- het vertrouwen in uw bestuursploeg te bevestigen 

- kennis te maken met de activiteiten voor 2017 

- voorrang te krijgen bij de inschrijving voor activiteiten in de loop van 2017 

- gezellig samen te zijn. 

Daarom mag je deze Algemene Vergadering zeker niet missen! 
 

Agenda 

13.30 uur Onthaal en inschrijving 

14.00 uur Welkomstwoord 

14.30 uur 1. Algemene vergadering 

                        - overlopen en goedkeuren van de verslagen van het afgelopen werkjaar 2016 

                        - decharge aan de bestuursleden voor het werkjaar 2016 

                        - vernieuwing van de bestuursmandaten: de mandaten van  Hubert Walravens, Rita 

     Maes,  Wiske Coppens,  Frans Vansintjan, Julien Hamelrijckx vervallen. 

                          Zij stellen zich terug herkiesbaar voor een mandaat van 3 jaar; Hubert Walravens 

     voor een mandaat van 2 jaar. 

                        2. Jaarplanning 2017, incl. de Hobbyclubs. 

                        3. Varia en rondvraag. 

15.45 uur Koffie met taart, een drankje, tombola   

                        Activiteiten 2016: doorlopende fotoreportage. 

17.45 uur Einde. 

  
Inschrijven door storting van € 4 per persoon op rekening van Seniorenclub KBC Brussel  

BE49 7340 2675 8871 vanaf 13 tot uiterlijk 27 januari 2017 met de melding ‘Algemene 

Vergadering’.  

 

Wij rekenen alvast op uw deelname. 

 

Uw bestuur.   

  

 

 

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 
Website: www.seniorenkbcbrussel.be         

                                                 ALGEMENE VERGADERING 

                                                    op dinsdag 21 februari 2017  

                                          in het Cultuurcentrum Westrand Dilbeek 

file:///D:/Media/Documents/KBC/Zending%20KBC/zending2015-03/seniorenkbcbrussel@gmail.com
mailto:seniorenkbcbrussel@gmail.com


 8 

    

      

 

 

 

 

                                                   

Brussel, december 2016   

 

Beste vrienden,  

 
Graag nodigen wij u uit voor de opvoering van de Koninklijke Toneelkring ‘De Bietjes’  

   

De perfecte musical om 100 jaar De Bietjes te vieren. 
 

Het verhaal   

1971. Dimitri Weismann nodigt al zijn oud-werknemers na dertig jaar uit om een laatste keer de 

grandeur te voelen en te vieren van de ‘Weismann Follies’, een vervallen theater. 

Jarenlang plaatste Dimitri de mooiste showgirls in een vaudeville-revueshow. 

Na al die tijd komen die dames nog eens proeven van de gloriedagen van weleer. 

Het verhaal concentreert zich rond de twee echtparen, Buddy en Sally Plummer en Ben en Phyllis 

Roger-Stone. Beide echtparen zijn echter ongelukkig in hun huwelijk.  

Sally hoopt haar oude liefde, Ben, te kunnen overtuigen nu wel voor haar te kiezen.  

In de voorstelling zingen de gasten hun toenmalige vaudeville-nummers maar ook over hun huidige 

leven. Een voorstelling over gemaakte keuzes, ingeslagen wegen en herinneringen uit het verleden 

die blijven rondspoken in je hoofd. Met songs als ‘Losing my mind’, ‘In Buddy’s Eyes’,’ I’m still 

here’ en ‘Too many mornings’. 

 

Praktische regelingen 

Inschrijving enkel door storting van € 19 per persoon op rekening BE49 7340 2675 8871 van onze 

Seniorenclub vanaf 10 februari tot uiterlijk 24 februari 2017 . 

De kaarten worden toegekend in volgorde van ontvangst van uw betaling en rekening houdend met 

uw aanwezigheid op de Algemene Vergadering. 

 

Opgelet! Voor deze activiteit mag u familie en vrienden meebrengen. Gelieve in dat geval de 

betaling van al uw kaarten samen over te schrijven op onze rekening met volgende melding: ‘De 

Bietjes voor (aantal) leden en (aantal) niet-leden’. 
 

De toegangskaarten zijn beschikbaar vanaf 14.30 uur in de inkomhal bij één van onze bestuursleden 

en niet aan de kassa van het Cultuurcentrum. Eventueel worden de kaarten bezorgd indien u 

aanwezig bent op één van de activiteiten (bijvoorbeeld Banket). 

 

Stort snel en geniet van een ontspannende zondagnamiddag.  

Wij hopen u talrijk te mogen ontmoeten. 

 

Het Bestuur                         

  

 

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 
Website: www.seniorenkbcbrussel.be         

                                    Zondag 26 maart 2017 om 15.00 uur 

                           ‘FOLLIES’-  musical van Stephan Sondheim 

                                in Cultuurcentrum Westrand Dilbeek 
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Hobbyclubnieuws 
 

 

AANDACHT: er worden, in principe, geen afzonderlijke uitnodigingen meer verstuurd door de diverse 

hobbyclubs. Bij interesse moet je – onmiddellijk – de onderstaande data en locaties in je agenda noteren 

 

Forum beleggingen:   verantwoordelijke Julien HAMELRIJCKX 0474/59 95 80 

     hamjul@telenet.be 

 

Wanneer: elke 4
de

 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 januari:  Spreker: Jan Van Roy - Bolero 

   (+nieuwjaarsdrink)  Onderwerp: Hoe werken met ‘ETF’s’ (Trackers) via Bolero  

- maandag 20 februari :  Spreker: Dirk Tiels – KBC Asset Management 

    Onderwerp: Strategie KBC en het beleggen via fondsen 

- maandag 27 maart:  Spreker en onderwerp: worden later meegedeeld. 

 

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

de opgevolgde aandelen en fondsen. 

 

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

         Indien je geen mail met uitnodiging tot de vergaderingen ontvangt of 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 4
de

 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). 

Waar: 

 

- donderdag  26 januari:   Startplaats: Brasserie Hof ten As, Perksesteenweg 37, 

   (+ nieuwjaarsdrink)    1820 Melsbroek    

    Organisator: Lieve Croon 

    Parkeren: ter plaatse  

- donderdag 23 februari:   Startplaats: Café Bodegem City, Molenstraat 80,  

      1700 Sint-Martens-Bodegem    

    Organisator: Georges Desmeth 

    Parkeren: ter plaatse en in omliggende straten     

 - donderdag 23 maart:  Startplaats: Gemeenschapscentrum ‘De Bosuil’, Witherendreef 1, 

      3090 Overijse (Jezus-Eik) 

    Organisator: Maurice Vanaudenhaegen, Elza Mans, Monika Campo 

    Parkeren: op de parking van het GC en in omliggende straten 

 

Ter info: wandelmidweek 2017 is gepland van maandag 25 tot vrijdag 29 september in Spa  

 

 

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) 

 

Aandacht: nieuwjaarsdrink op eerste dinsdag van januari = 3/1/2017 

 

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

 

 

mailto:hamjul@telenet.be
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Fietsclub ‘Het Zilveren Wiel’:  verantwoordelijke René BAUWENS 0475/67 78 90 

     renebauwens1206@gmail.com  02/452 68 74 

Wanneer: elke 1
ste

 donderdag van de maand vanaf de maand maart tot oktober. 

     Wij starten om 14.00 u voor een tocht van ongeveer 40km tegen een haalbaar tempo! 

 

Waar: 

- donderdag  2 maart:  Vertrekplaats: Taverne ‘Het Bos’, Dooren 61, 1785 Merchtem 

    (+ nieuwjaarsdrink)   (gelegen tussen de fietsknooppunten 55 en 58) 

   Start om 13.30 u Parking: ter plaatse 

   Organisatie en verantwoordelijke: René Bauwens. 

 

Ter info: de fietsmidweek 2017 is gepland van maandag 31 juli tot vrijdag 4 augustus in Diksmuide 

 

 

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

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

Wanneer:  elke 3
de

 donderdag van de maand om 14.00 u  – 2 spelletjes/deelnemer. 

- donderdag 19 januari: (+ nieuwjaarsdrink) 

- donderdag 16 februari:   

- donderdag 16 maart:  

 

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

 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: Bowlingstones 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:  

- 6/01/2017: Tentoonstelling ‘Op zoek naar Utopia’ in het M-Museum, Leuven 

     (+ nieuwjaarsdrink) 

- 3/02/2017: Tentoonstelling ‘Picasso, Sculptures’ in het Paleis voor Schone Kunsten (BOZAR), Brussel 

   

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! 
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LEDENNIEUWS 
 

Sinds eind augustus verwelkomen wij volgende nieuwe leden: 
 

VAN PRAET Hilde 

LAROCHE Annemie 

VANDENSTEEN Bernadette 

VAN WEYENBERGHE Marleen 

DE ROMAGNOLIE Marc 

COUSIN Patrick 

BAEKELANDT Francois 

PRINCEN Marc 

HEIREMANS Lut 

VAN WEMMEL Jacqueline 

SCHEPPERS Suzanne 

VAN DEN BOSCH Jan 

DEBRUYNE Jo 

VANDERMEERSCHE Michèle 

 

Wij hopen hen weldra op één van onze volgende activiteiten te ontmoeten. Zijn er bekenden  

(ongetwijfeld) spreek af om samen te komen. 

 

 

Spijtig genoeg hebben wij het vorig trimester ook al afscheid moeten nemen  

van enkele van onze leden: 
 

 

14.02 Jean Verbruggen, echtg. Jeanine Delplace (KBC) 

30.03 Wilfried Vergaelen, echtg. Jeannine Verbesselt (KBC) 

04.06 Marleen De Bruyn (KBC), echtg. Frans Beque 

03.07 Elza Noppen (KBC) 

15.07 Schoukens Joanna, wed. Roger Neubourg (KBC) 

05.08 Lucia Derde (KBC), wed. Emmanuel De Pooter 

08.09 SuzyVan Der Heyden (KBC), echtg. Luc Cassiman 

10.10 Josée Oste, wed. Jacques Denys (KBC) 

15.10 Maria Verhasselt, wed. René Van Gysel (KBC) 

22.10 Maurits Peeters (KBC), wed. Kerssebeeck Simonne 

31.10 Rik Cuppens, part. Lisette Verduyckt (KBC)  

 

Namens de seniorenclub werd aan de families onze deelneming overgemaakt 

 

Onze leden die de komende maanden hun 60ste huwelijksverjaardag vieren: 
     

8/12/1956 DIETVORST WILLY ORTH FRANZISKA 

      

Proficiat voor zovele jaren huwelijksgeluk. 

Zij mogen een bezoek verwachten van één van onze bestuursleden (na telefonische afspraak). 
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DAGUITSTAP NAAR THORN 

 

Zaterdag 10 september kondigde zich prachtig aan, een mooie 

staalblauwe hemel, ideaal om op uitstap te gaan. 

Zoals altijd waren onze leden ruim op tijd aanwezig op de afgesproken 

plaats om naar het 'Witte Stadje Thorn' te vertrekken. 

Nadat iedereen op onze vertrekplaats in Zellik had plaatsgenomen op de 

dubbeldekker en we ook vanuit Aalst bericht hadden gekregen dat de 

bus vertrokken was, reden we richting Nederland. 

Het was een rustige zaterdagochtend op de weg en na 2 uur rijden 

kwamen we aan in Thorn bij restaurant Aod Thoear waar ons 

onmiddellijk een kop koffie of thee met een krieken- of   abrikozenvlaai 

aangeboden werd. 

 

 

Tegen 11 uur was de volledige groep verdeeld over zes 

kleinere groepen van een 25-tal personen. Zo werden 

wij onder de kundige leiding van een gids rondgeleid en 

wegwijs gemaakt over de geschiedenis van de 

pittoreske witte huisjes en de vele authentieke panden in 

de straatjes van Thorn. Wij bezochten ook de prachtige 

Abdijkerk met crypte. 

 

 

 

 

 

 

Tegen 12.30 uur kwamen we terug aan in ons vertrouwde 

restaurant waar ons een middagmaal in buffetvorm werd 

aangeboden. Ondanks de grote groep verliep de bediening 

vrij vlot. Er was een ruime keuze van vlees en groenten 

en alles werd altijd goed aangevuld. Na het dessert was er 

wel niet veel tijd om na te praten want onze gids kwam 

ons halen om naar de boot te gaan. 

 

 

 

 

 

Tegen 14.30 uur werden we op de boot verwacht en 

bij het betreden van de boot werd ons onmiddellijk 

een glaasje Prosecco aangeboden. Na een leerrijke 

rondleiding 's morgens en een lekker middagmaal was 

deze verpozing op het water, zeer welgekomen. De 

meesten waren naar het open dek getrokken en 

genoten daar van de zon overspoeld door een licht 

zeebriesje. Anderen zochten eerder de schaduw op en 

bleven binnen in de boot en genoten van elkaars 

gezelschap. 
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Na een twee uur durende rondvaart 

gingen we terug aan land en hadden we 

een uur vrije tijd. Thorn heeft talrijke 

mooie drankgelegenheden en de meesten 

zochten een terrasje met stoelen in de 

schaduw op en genoten daar dan van een 

frisse pint of een ander drankje. 

Het einde van onze daguitstap kwam in 

zicht maar niet zonder eerst nog eens 

naar ons restaurant te gaan waar ons een 

zeer uitgebreide en heerlijke koffietafel 

wachtte. Daarna was het richting bus die 

de ganse dag op de parking had mogen 

rusten.  

 

 

Tegen 21.00 uur waren we terug aangekomen op onze vertrekplaats en iedereen nam tevreden 

afscheid van zijn medereizigers en zocht het eigen vervoermiddel op. 

 

 

Het Bestuur. 
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Clubkampioenschap Petanque 16 september 2016 
 

Naar jaarlijkse gewoonte konden wij gebruik maken van de accommodatie van PC Wemmel. 

De weergoden waren ons goed gezind, niet te warm en een beetje bewolking maar vooral droog. 

Om 9.45 uur was iedereen aanwezig om zijn volgnummer te trekken zodat de wedstrijdindeling kon 

gemaakt worden. 

Om 10.15 uur was het zo ver, de wedstrijden konden beginnen. 

Bij de dames waren er twaalf speelsters. Bij de heren tien spelers. Er waren ook drie supporters. 

In de voormiddag werden twee wedstrijden gespeeld. Bij het middageten werd ons een drankje 

aangeboden door Seniorenclub KBC Brussel. 

Het eten was prima en voldoende . 

 

0m 14.15 uur werd de laatste schiftingswedstrijd gespeeld . 

Dan werden de punten geteld, om daarna de halve en finale te spelen. 

Bij de dames: Gilberte tegen Odette en Madeleine tegen Nicole. 

Bij de heren: Francis tegen Adrien en Paul Bouvin tegen Paul Vanstallen. 

De andere spelers en speelsters speelden voor de 5
de

, 6
de

, 7
de

, … plaats. 

De finale bij de dames werd gespeeld tussen: Gilberte en Nicole. 

Met als clubkampioene bij de dames NICOLE 

 

Bij de heren werd de finale gespeeld tussen Paul Vanstallen en Adrien. 

Met clubkampioen bij de heren ADRIEN 

 

Na de groepsfoto werd ons nog een glaasje Cava aangeboden door de Seniorenclub KBC Brussel . 

Er werd nog nagekaart en een broodje gegeten en omstreeks18 uur is iedereen met een voldaan 

gevoel huiswaarts gekeerd. 

Het was een geslaagde dag . 
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Verslag wandelmidweek in De Watermolen te Bocholt 

Maandag 26 tot vrijdag 30 september 2016 
 

 

 

Er waren 55 deelnemers ingeschreven voor onze 9
de

 wandelmidweek in het verre Limburg. In 

tegenstelling tot de vorige jaren was er dit jaar een verwelkomingsprogramma voorzien om 14.00 u, 

ons gratis aangeboden door de verantwoordelijke van De Watermolen.  

 

Toerisme Bocholt bood ons de gidsen aan en na 

een heerlijke tas koffie met een Limburgse vlaai 

gingen we op verkenning in Reppel. In onze 

informatiebundel stonden reeds heel wat 

bezienswaardigheden vermeld maar de 

toelichting van een gids gaf nog een bredere kijk 

op de historische achtergronden. 

 

Uiteindelijk was deze verkenningswandeling een 

stuk langer dan voorzien en deed deze proloog 

reeds pijn aan de beentjes. 

De gebruikelijke receptie, aangeboden door het 

bestuur, bracht de deelnemers reeds in de juiste 

stemming om het diner aan te vatten. Na de bestelling van de bijpassende dranken werd het buffet 

aangevallen. Bij een aantal leden zat er duidelijk de angst in dat er onvoldoende voorraad was want 

de opgeschepte porties moesten soms met de handen worden afgeremd. Deze vrees bleek totaal 

ongegrond en bij het nagerecht werden er reeds veel kleinere porties opgeschept. 

 

Dinsdag 27 september  

 

Voormiddag – Sint-Willibrordusroute – 7,2 km 

Alle voormiddagwandelingen vertrokken vanaf het hotel. Via De Watermolen en de pastorij 

trokken we de vallei van de Abeek in. Aan een gezapig tempo wandelden we door dit recent 

aangelegd natuurgebied. Langs de gesaneerde gronden van de voormalige arseenfabriek kwamen 

we aan de Kapel Verheyen en het gietijzeren kruis langs de achterzijde het domein van De 

Watermolen binnen. 

We kregen vlug zicht op de mooie terrassen van het hotel 

wat uitnodigde tot een aperitiefje op deze zonovergoten 

locatie. 

 

Namiddag – De Kempen in Lozen – 9,5 km + 

aanlooproute 

 

Om 13.30 u stipt stonden 13 wagens klaar om de ganse 

bende naar ons vertrekpunt te rijden. 

Op het kerkplein was er meer dan voldoende ruimte om te 

parkeren. Iedereen klaar en we waren op stap. De minder 

sterke stappers verlieten na een tijdje de grote groep om via een kortere lus vroeger op een terras 

aan onze vertrekplaats te belanden. Deze wandeling was mooi en afwisselend. Deze eerste 

wandeling en de proloog van de vorige dag deden al een aantal wandelaars puffen. Een terrasje, een 

verkwikkende douche en lekker eten zorgden voor de nodige recuperatie. 

Een goede nachtrust deed wonderen! 
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Woensdag 28 september  

 

Voormiddag – Vallei van de Abeek – Kempens Plateau – 4,7 km 

 

De vallei van de Abeek is één van de mooiste beekvalleien van 

Vlaanderen en herbergt langs zijn loop  grote verscheidenheid aan 

zeldzame natuur. De Abeek is met zijn omliggende moeras- en 

heidegebieden terecht opgenomen in het Europees Natura 2000-

netweek van internationaal belangrijke natuurgebieden. Deze kortere 

wandeling bood nog voldoende terrastijd, hiervan werd dankbaar 

gebruik gemaakt. 

 

Namiddag – Sint-Maartensheide & De Luysen – Bocholt – 10 km 

 

De chauffeurs-vrijwilligers brachten hun passagiers via de aangeduide wegen naar de parking aan 

de Luysmolen. Vanaf het vertrek waren de 2 groepen gesplitst, zodat elke groep zijn tempo zelf kon 

bepalen. Deze wandeling loopt over een stuk van het grensoverschrijdend natuurgebied Kempen-

Broek, deels gelegen in Bree en deels in Bocholt. Sint-Maartensheide was eeuwenlang een 

heidegebied. De vijvers van De Luysen en het aanpalende Mariahof zijn de grootste in Kempen-

Broek. De bijengemeenschap en ander bloedzuigend ongedierte was duidelijk niet opgezet met de 

doortocht van deze kletsende bende en opende de aanval. Geroep, slaande bewegingen en weglopen 

konden niet beletten dat er een aantal slachtoffers vielen. De cursus ‘Eerste hulp bij ongevallen’ 

werd uit de verzorgingszak opgediept en de - al dan niet vervallen - spuitbussen deden hun werk. 

Dit incident kon ons niet verhinderen om na deze mooie wandeling het terras van de Luysmolen in 

te nemen. Na deze verkwikkende stop brachten de GPS’en ons via verschillende wegen naar ons 

hotel. 

Iedereen veilig aangekomen en het avondprogramma – eten en drinken – werd  met veel goesting 

afgewerkt! 

 

Donderdag 29 september  

 

Voormiddag – Dorperbemden – Bocholt -  5,1 km + aanlooproute 

 

Met de wagens waren we al een aantal keren door het centrum van Bocholt gereden, maar te voet 

waren wij er nog niet geraakt. Via de parochiekerk en een aantal landelijke wegen kwamen we aan 

de Damburg. Een herenhoeve waar destijds recht werd gesproken en waar de toren dienst deed als 

justitiekamer. Net voor het centrum ligt de Brouwerij Martens. Dit familiebedrijf is nog steeds één 

van de grootste brouwerijen van België. Langs het grote sportcomplex, waar ook de huidige 

Belgische kampioen handbal is gehuisvest, trokken de wandelaars via landelijke wegen naar onze 

verblijfplaats. Na de middaglunch waren we klaar voor onze laatste wandeling. 

 

Namiddag – Terperroute – Kaulille – 11,2 km 

 

Parkingruimte was er voldoende. Opvallend was dat het aantal deelnemers aan de alternatieve 

wandeling aangegroeid was tot meer dan twintig! Toch vermoeidheid of een gebrek aan 

doorzettingsvermogen … wie zal het zeggen? De lange wandeling liep voor een heel groot stuk 

langs de voormalige terreinen van de buskruitfabriek ‘Cooppal’ en vervolgens naast het kanaal 

Bocholt-Herentals. Langs het natuurgebied Dorperheide, een gloednieuw project van Natuurpunt, 

en een bospad keerden we terug naar onze vertrekplaats. Nog een pintje en klaar voor het ‘laatste’ 

avondmaal.  
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Na het gebruikelijke aperitiefje en een aantal dankwoorden konden we beginnen aan de Grill- & 

Kegelavond. Hoe grillen en mekaar niet voor de voeten lopen? Verder werd er nog een woordje 

uitleg gegeven over de spelregels van het kegelspel. De kapiteins werden aangeduid, de ploegen 

samengesteld en het spel kon beginnen.  

Gedurende anderhalf uur werden de ballen in alle mogelijke richtingen gegooid en heel veel kegels 

sneuvelden. De scores werden stipt bijgehouden. Na veel goede raad, tussendoor eten en drinken, 

werd de wedstrijd toch tijdig afgefloten. De winnaar? Moeilijk uit te maken, maar er werd veel 

gelachen van onkunde of van fierheid. De olympische gedachte dat deelnemen belangrijker was dan 

winnen gaf iedereen een voldaan gevoel. Nog een dessertje, een laatste glas en dan ons bed 

opzoeken om te bekomen van een stevige wandelmidweek. 

 

 

Vrijdag 30 september 

 

Aan de ontbijttafel werd er niet alleen geklaagd over stramme benen maar ook over jeuk. Een aantal 

onder ons had duidelijke sporen van insectenbeten. Van muggenbeten, over processierupsen en 

andere bedwantsen gingen heel veel verhalen hun eigen leven leiden. Feit was dat wie jeuk had, niet 

mocht krabben. Dit ongemak kon niet beletten dat we het geplande museumbezoek afwerkten. 

 

In het centrum van Bocholt, recht tegenover de glimmende 

gistingstanks van de brouwerij Martens, is het Bocholter 

Brouwerijmuseum gehuisvest in het historisch 

brouwershuis. De mouterij, de verschillende brouwzalen, 

de lager- en gistingsafdelingen, de vaten- en 

flessenafdelingen, de oude bierkarren, de authentieke 

familiestukken ademden een aparte sfeer uit. De gidsen 

doorspekten deze rondleiding met veel anekdoten en 

andere straffe verhalen. Tot slot werden we in een 

plaatselijk café getrakteerd op een Martensbier. 

 

Een driegangendiner in De Watermolen gaf ons voldoende kracht om de terugreis aan te vatten. 

We kunnen weeral op een zeer geslaagde editie van een wandelmidweek terugblikken. 

Op naar 2017 en zoals steeds kijken we nu al uit naar een volgende bestemming. 

 

Verslaggever, Hubert 
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Verslag van ons 2
de

 bal 
 

 

Zaterdag 22 oktober ging ons 2
de

 bal door in de feestzaal van het Cultureel Centrum 'De Westrand'. 

De deuren gingen open vanaf 19.30 u. maar onze senioren kennende, kwamen er even na 19.00 u. al 

enkelen aan de deur van de zaal een kijkje nemen. 

 

De orkestleden waren nog druk bezig hun podium op te bouwen en dus moesten ze maar even gaan 

wachten in de cafetaria van 'De Westrand'. Stipt 19.30 u. stonden de obers klaar om de 

binnenkomende gasten een glaasje cava of fruitsap aan te bieden. We waren maar met een beperkte 

deelnemersgroep maar iedereen was goed 

op tijd en de aanwezigen hadden er ook 

zin in om er een plezierige avond van te 

maken. 

 

 

Na een tweetal liedjes kregen de leden 

van het orkest de aanwezigen op de 

dansvloer en de toon was gezet. Er werd 

muziek voor ieders gading gespeeld en 

dat was te merken aan de goede bezetting 

van de dansvloer. Af en toe, om ons even 

wat rust te gunnen, was er een solo 

optreden van één van de artiesten van het 

orkest. 

 

Na ongeveer twee uur muziek gemaakt te hebben, was het ook even rusten voor de mensen van het 

orkest. Voor ons waren er aan de toog in de zaal ondertussen borden met twee zeer goed belegde 

broodjes klaargezet. Het duurde niet lang of alle borden waren verhuisd naar de tafels in de zaal 

waar onze leden de broodjes smakelijk opaten. 

 

 

 

 

Na een half uurtje stonden de mensen van onze 

FDM-band terug op het podium en gaven zij 

weer het beste van zichzelf. Maar ook onze 

leden gaven het beste van zichzelf. Er werd per 

koppel gedanst maar er waren ook vele groeps- 

en individuele dansers. De topper was de 

treintjes-dans waar op een vijftal mensen na 

iedereen op de dansvloer stond en de ganse 

feestzaal door laveerde. 

 

Maar aan alle mooie liedjes komt een einde en 

ook hier werd iets over middernacht het laatste 

liedje gespeeld door onze band.  

Alle aanwezigen waren super tevreden over 

hun avond en hopen, ondanks de beperkte 

opkomst, dat we het volgend jaar nog eens proberen. 

 


