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Brussel, Januari 2017 

 

 

 

Zending 2017/02 (ook te vinden op www.seniorenkbcbrussel.be)   

 

Uitnodigingen 

blz.  2  : Betaalkalender 

blz.  3-4  : Banket 19 maart 2017 

blz.  5  : Inschrijvingsformulier banket 

blz.  6  : Lijst overledenen 2016 

blz.  7   : Kleinkinderendag 4 april 2017 

blz.  8-9  : Daguitstap Zwin-Zeebrugge 9 mei 2017 

blz.  10-12  : Fietsmidweek Diksmuide 31 juli tot 4 augustus 2017 

 

Ledennieuws 

blz.  13  : Ledennieuws 

 

Verslagen 

blz.  14  : Eindejaarsfeest 

 

Komende activiteiten  
Noteer nu al in uw agenda:  Tennis-Petanque 2 juli 2017 

    Familiewandeling Huizingen met BBQ 27 juli 2017 

    Familiewandeling De Gavers 24 augustus 2017 

    Daguitstap Brussel 9 september 2017 

    Wandelmidweek 25 tot 29 september 2017   

 

De volgende zending kan u verwachten half april 2017 

 

Met onze hartelijke groeten, 

Namens het bestuur,  

17 januari 1962 Stichting van seniorenkring KBC Brussel 

17 januari 2017 Nieuwjaarsfeest en begin feestjaar 

Hierboven ons nieuw jubileumlogo voor dit jaar.  

           

In herinnering en met dank aan alle collega's en partners die de voorbije 55 jaar van onze 

seniorenclub KBC Brussel een grote vriendenkring gemaakt hebben. 

Uw bestuur 

 

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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BETAALKALENDER (Zending 2017/02) 

 
Te betalen op rekening : BE49 7340 2675 8871 

 

 

ACTIVITEIT VAN TOT/MET  REFERTE 

 

Banket 

19 maart 2017 

 

13/02/2017 

 

 

 

27/02/2017 

 

 

€ 55 per persoon 

Banket 

 

 

Kleinkinderendag 

4 april 2017 

 

06/03/2017 

 

15/03/2017 

 

€ 9 per kleinkind vanaf 3 jaar 

€ 19 per grootouder en kleinkind 

ouder dan 12 jaar 

Montil V2-K3 (V=aantal 

volwassenen – K= aantal 

kleinkinderen jonger dan 12 jaar 

 

 

Daguitstap Zwin-Zeebrugge 

9 mei 2017 

 

27/03/2017 

 

07/04/2017 

 

€ 63 per persoon 

Zwin + code opstapplaats 

 (Aalst = code A) en 

(Zellik = code Z) + code 

keuzemenu met aantal (Pladijs = 

P en Varkenshaasje =V) 

 

 

Fietsmidweek Diksmuide 

31 juli tot 4 augustus 2017  

 

03/04/2017           

 

13/04/2017 

 

€ 100 per persoon 

Westhoek + kamertype  

S of K of G 

 

 

 
 
 

  

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Brussel, januari 2017 
 

Beste vrienden, 

 

De deuren van 2016 zijn gesloten, die van 2017 zijn we al binnengewandeld. Onze kalender van het 

nieuwe jaar is al volledig gevuld en dus ook onze klassieker maar topper van onze activiteiten ‘ons 

jaarlijks banket’ heeft er al een plaatsje op gekregen. 

De talrijke opkomst van onze leden van de Seniorenclub op het jaarlijks banket in de Waerboom is 

het allermooiste bewijs van de grote vriendenkring die wij geworden zijn. 

Trouwens dit jaar is het een jubileumjaar en dus een extra reden om het niet te missen. 

Wij nodigen jullie dus graag uit op 

 

ZONDAG 19 MAART 2017 IN SALONS WAERBOOM 

Jozef Mertensstraat 14 – 1702 Groot-Bijgaarden 
 

DAGPROGRAMMA 

 

 Eucharistieviering  - 11.15 uur (opgelet gewijzigd beginuur) 

De H. Mis wordt opgedragen in de St.-Egidiuskerk, Gemeenteplein te Groot-

Bijgaarden ter nagedachtenis van onze overleden leden in 2016, waarvan een overzicht 

in bijlage. De mis wordt opgeluisterd door de sopraan Machteld Willems, halve 

finaliste Koningin Elisabethwedstrijd, die muzikaal begeleid wordt aan het orgel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feestmaal   - 13.00 uur: deuren open (en niet vroeger) 

    - 13.00 uur: aperitief opgediend aan tafel 

    - 13.45 uur: feestmaal 

    - 18.00 uur: einde 

 

Menu     Aperitief met een trio van hapjes 

Soepje van kleine St. Jacobsvruchtjes, groene asperges en 

kreeftegarnalen 

Zeewolf ‘Nantua’ 

Kalfsmedaillon met lentegroenten 

Pronkstuk 55 jaar KBC Seniorenclub Brussel 

Koffie en koekjes 

 

Dit alles met aangepaste wijnen:  Château Lamothe de Haux      Bordeaux 

              La Cour des Dames     Cabernet Sauvignon  

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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VERVOER: 

 

De mogelijkheden van het openbaar vervoer naar Groot-Bijgaarden zijn voldoende gekend gezien 

we in de Waerboom al vele jaren thuis zijn. Spreek, waar mogelijk, af met vrienden om samen met 

één auto te komen. We sparen niet alleen heel wat parkingplaatsen uit, we zorgen ook voor het 

milieu. 

 

DEELNAMEPRIJS: 
 

Leden en partner € 55 per persoon 

 

INSCHRIJVING: 
 

Door overschrijving op rekening BE49 7340 2675 8871 van de Seniorenclub KBC Brussel met 

vermelding ‘Banket’ vanaf 13 februari 2017 tot en met 27 februari 2017. 

 

Vergeet niet - voor 27 februari 2017 – eveneens het bijgaand deelnemingsformulier degelijk 

ingevuld en ondertekend terug te sturen naar Rita Maes. 

 

Wij verwachten jullie heel talrijk om samen van de misviering en van ons banket weer iets groots 

en gezellig te maken. 

 

Het Bestuur. 
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BANKET  ZONDAG  19  MAART  2017 

DEELNEMINGSFORMULIER 

 

Formulier ingevuld -zo spoedig mogelijk- maar zeker vóór 27 februari 2017 terugsturen naar:    
  Rita Maes  

Privé-adres :   Kam 58 te 1780 Wemmel 

Telefoon :  02/460.47.49 
E-mailadres :  maes.re@skynet.be 
   Het is voldoende deze gegevens met een eenvoudig mailbericht te   
 sturen. Formulier scannen is niet nodig. 
 

Voornaam & naam : ………………………………………………………............................... 

Adres :  ………………………………………………………........................................... 

Telefoon en/of GSM of e-mailadres 

………………………………………………………............................... 

zal deelnemen aan het jaarlijks banket van de Seniorenclub 

alleen    vergezeld van partner  

O    Ik wens bij voorkeur aan tafel te zitten met volgende collega’s : 

1. ……………………………………………………………………………………………..... 

2. ..…………………………………………………………………………………………....... 

3. ..…………………………………………………………………………………………....... 

4. ................................................................................................................................... 

5. ................................................................................................................................... 

6. ................................................................................................................................... 

7. ................................................................................................................................... 

O    Ik heb geen voorkeur.  

Ronde tafels met max. 9 personen.  Alvorens jullie voorkeur van tafelgenoten door te geven, 

gelieve vooraf onderling met mekaar af te spreken. Zo vermijden wij dat bepaalde personen door 
meerdere tafels gevraagd worden. Wij zullen trachten iedereen,  in de mate van het mogelijke, 
voldoening te geven. Indien jullie met een grotere groep zijn zullen wij trachten 2 tafels naast mekaar 
te voorzien. 

  

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 
Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Lijst overledenen 2016 

 
Wij gedenken deze overleden collega’s in de misviering van 19 maart. 
 
 

01.01 Alfons Engels (KBC), echtg. Martha De Wandeler 

02.01 Marcel Brasseur (KBC), echtg. Françine Hemblenne 

07.01 Roger Speltincx (KBC), echtg. Ann Vanhouche (KBC) 

13.01 Gerda Verdoodt (KBC), echtg. Jozef Van Ransbeek 

27.01 Eugène Carlier (KBC) 

29.01 Etienne Cogen (KBC), wed. Alice Demeyer 

09.02 Louise-Marie Heureux, wed. Charles Boulle (KBC) 

13.02 Theo Renders (KBC), wed. Angela Willaert 

13.02 Adolf De Koster (KBC), wed. Mariette De Koninck 

14.02 Jean Verbruggen, echtg. Jeanine Delplace (KBC) 

22.02 Gabrielle Thomas, echtg.Jef (Petrus) Van herck (KBC) 

22.02 Maria Linsen (KBC), wed. Emile De Smedt 

15.03 Maria Vercauteren, wed. Julien Hollants (KBC) 

16.03 Martha De Pever, wed. Maurits Leyssens (KBC) 

19.03 Maria Hermus (KBC), echtg. Jean Claude Gille 

30.03 Wilfried Vergaelen, echtg. Jeannine Verbesselt (KBC) 

18.05 Freddy Stevens (KBC), echtg. Godelieve Declercq 

27.05 Jozef Wauters (KBC), echtg. Hélène Hemmerijckx 

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

05.06 Christiaan Loos (KBC), echtg. Chantal Willaert 

10.06 Michel Buttiens echtg. Gilberte Recko (KBC) 

14.06 Christian Horckmans (KBC), echtg. Simone Olbrechts 

19.06 Charles Mandel (KBC), echtg. Magda Verbeke (KBC) 

01.07 Roger De Vos (KBC) 

02.07 Madeleine Van Linthout, wed. Jean Vierendeels (KBC) 

03.07 Elza Noppen (KBC) 

06.07 Livin Van Waeyenberg (KBC), echtg. Annie Baeyens (KBC) 

12.07 Suzanne De Lee, echtg. Jef (Augustinus) Aerts (KBC) 

15.07 Schoukens Joanna, wed. Roger Neubourg (KBC) 

20.07 Jacqueline Van Weyenberg (KBC), echtg. Cyriel De Raes 

21.07 Josephine Brijssens, echtg. Frans Van Wilderode (KBC) 

27.07 Kristiane Verbist (KBC), echtg. Paul Dedoyard 

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

13.08 Willy Matthys, echtg. Irma Piron (KBC) 

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)  

21.11 Maesen Antoon (KBC) echtg.Van Vaerenbergh Jeanine. 

07.12 Julien De Duffeleer (KBC), echtg. Denise Lievens 

14.12 Josée Mommens (KBC), wed. René De Witte 

22.12 Raoul Heyvaerts (KBC), echtg.Paula Ghijsens 

27.12 Adelina De Coninck (KBC), echtg. Gaston De Vos  

27.12 Hugo De Moor (KBC), echtg. Marijke Vanden Berghe  
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Beste vrienden, 

 

 

Pasen! Vakantie!  

Verwen jullie oogappels en laat hen samen met jullie genieten van een spetterende NIEUWE                                                        

SHOW  
van  

CLOWN ROCKY 

                                                      

 

 

 

 

 

Kom eens hier, kom eens hier! Clown ROCKY staat te wachten. Kom 

eens hier, kom eens hier! Clown ROCKY viert weer feest! 

Leuke spelletjes in het teken van Pasen, goochelacts en … 

een gekke Paashaas die onverwachts opduikt en trakteert op lekkere 

paaseitjes. 

Maar ook grime, pannenkoeken, een ijsje en een drankje maken er een 

leuke, feestelijke namiddag van.  

En … een mooie foto van jouw kleinkind mag niet ontbreken!!! 

 

Vanaf 13.30 uur verwachten wij oma, opa om samen met jullie kleinkinderen te genieten van  

deze spetterende kindershow. Alleen grootouders die lid zijn van de Seniorenclub, zijn toegelaten. 

De show richt zich naar kinderen tussen 3 en 12 jaar. 

Een ontspannende namiddag voor klein en groot! Dat mag je zeker niet missen! 

Ook zonder kleinkinderen ben je zeker welkom.  

 

Inschrijven blijft evenwel verplicht. 

Stort per kleinkind vanaf 3 jaar 9 euro en 19 euro per grootouder en kleinkind ouder dan 12 jaar 

(geboren in 2004 en vroeger) op rekening BE49 7340 2675 8871 met vermelding ‘MONTIL V2-

K3’ (V = aantal volwassenen en K = aantal kleinkinderen tot 12 jaar). 

We verwachten de betaling in de periode van 6 tot 15 maart 2017. 

Vermeld ook als er kleinkinderen jonger dan 3 jaar meekomen.  

In de inschrijvingsprijs is, behalve de gezellige namiddag, ook begrepen: 

- 2 drankbonnetjes voor de grootouders 

- 1 drankbonnetje en 1 ijsje voor de kleinkinderen 

- pannenkoeken met suiker voor iedereen. 

 

Het einde van deze leuke namiddag is voorzien rond 17.30 uur. Jullie 

kleinkinderen zullen deze leuke namiddag met Clown ROCKY en de 

grappige Paashaas niet vlug vergeten! 

 

Het bestuur.                                           

  

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

KLEINKINDERENDAG 

   dinsdag 4 APRIL 2017 

                ZAAL DE MONTIL, Moortelstraat 8, AFFLIGEM. 
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Brussel, maart 2017. 

 

 

Dinsdag 9 mei 2017 

 

 

 

Beste vrienden, 

 

Graag nodigen wij jullie uit op onze daguitstap naar ... 

 

 

Het Nieuwe Zwin … 
De internationale luchthaven voor vogels. 

Geen kooien meer, maar houd je klaar voor 

een boeiende wandeling langs het 

huttenparcour onder begeleiding van een 

gids, een tocht over de Zwinvlakte, een 

bezoek aan de expo en nog zoveel meer … 

Het wordt een ontdekkingsreis vol 

verrassingen!  

 

 

Ontdek de wereldhaven van 

Zeebrugge … 
We schepen in op het nieuwste passagiersschip van 

België en bezoeken een wereldhaven in volle actie! 

We snuiven de zeelucht en zetten al onze zintuigen 

aan het werk. 

Ankerplaats van vrachtgiganten, ferries, cruiseschepen, vissersboten, sleepboten en luxe jachten op 

nauwelijks enkele passen van elkaar. Onderweg ontmoeten we de Belgische marinebasis, de 

gasterminal en de windturbines op de strekdam. Het sterneneiland (met zijn duizenden zeevogels) 

en één van de grootste sluizen ter wereld krijgen we er sowieso bij! De tocht met audiovisuele 

gidsing (75 min) geeft ons na afloop een gans andere kijk op een wereldhaven. Een boottocht om 

niet snel te vergeten. 

 

  

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Programma 
  7.45 u Vertrek in Zellik - Parking aan politiekantoor / CC Den Hoorinck 

                Brusselsesteenweg/Noorderlaan 

  8.00 u Vertrek in Aalst – Parking Osbroek - Frans Branckaertdreef 

10.00 u Bezoek Zwin met gids / Aangepast schoeisel! En eventueel verrekijker  

12.15 u Lunch in The Shelter  

 Cava 

 Dagsoep 

 Pladijsfilet met roomsausje, garnaaltjes en brunoise van groentjes en natuur aardappeltjes 

 OF 

 Varkenshaasje Archiduc met kroketjes 

 Koffie / thee 

14.00 u Vrije tijd om Het Nieuwe Zwin verder te ontdekken 

15.00 u Vertrek naar Zeebrugge 

15.45 u Inscheping MS ZEPHIRA en havenrondvaart 

17.30 u Aanmeren. Broodjes aan boord, incl. water & tas koffie / thee 

18.30 u Terugkeer naar Aalst & Zellik 
 

Praktische afspraken: 

 De kostprijs bedraagt € 63 per persoon en omvat het busvervoer, inkomgelden, de boot, de 

gidsen en de maaltijden zoals vermeld in het programma.                            

 Andere kosten zijn te uwen laste. 

 Inschrijven kan door storting op het rekeningnummer BE49 7340 2675 8871 van onze 

Seniorenclub vanaf 27.03 t/m 07.04.2017 met de mededeling: ‘ZWIN + code opstapplaats’ 

(Aalst = code A en Zellik = code Z) + code keuze menu met aantal (Pladijs = code P / 

Varkenshaasje = code V). 

 Opgepast: Respecteer a.u.b. de betaalperiode en maak gebruik van de memodatum 27.03.2017 

voor uw betaling. Zo kan de bank uw betaling tijdig uitvoeren want na 144 inschrijvingen 

moeten wij om organisatorische redenen noodgedwongen afsluiten. 

 Leden die op de Algemene Vergadering aanwezig waren, krijgen voorrang bij overboeking van 

het aantal inschrijvingen, voor zover de betaling correct gebeurde. 

 Met de betalingen die vóór 27.03.2017 op de rekening gestort worden zal, in het bepalen van de 

deelnemingsvolgorde, pas twee dagen later rekening gehouden worden; ook voor zij die op de 

Algemene Vergadering aanwezig waren. 

Belangrijk: 

 Enkel clubleden, al dan niet vergezeld van hun partner, kunnen aan onze activiteiten deelnemen 

en dit uit hoofde van de verzekering. 

 Indien je omwille van uitzonderlijke omstandigheden toch niet zou kunnen meegaan, 

verwittig dan in elk geval de busverantwoordelijke van je opstapplaats: 

Bij vertrek uit Zellik:     Clement De Win GSM 0476 45 29 78                              

Bij vertrek uit Aalst:      Wiske Coppens GSM 0472 57 91 33 

Heb je bijkomende vragen betreffende deze uitstap dan kan je steeds terecht bij: 

Wiske of Clement. 

We verwachten jullie allen om er een schitterende dag van te maken. 

Het bestuur 
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De Westhoek is een regio in België en Frankrijk. 

De staatsgrens die beide delen scheidt noemt men in de volksmond 

‘de schreve’, om aan te geven dat de staatkundige grens geen culturele of taalkundige grens is (of 

was). 

De Westhoek is een afwisselend gebied waarin naast de beboste heuvelruggen (het West-Vlaams 

Heuvelland) ook polders (o.a. de drooggelegde polder ‘De Moeren’), kustgemeenten, vruchtbare 

akkers, historische stadjes en vriendelijke dorpjes te vinden zijn. Bovendien zijn er uitgestrekte 

duinengebieden tussen de Panne en Duinkerke, onder meer in het Franse Brayduinen. Vaak zijn de 

kustdorpen in die strook nauwelijks zichtbaar vanaf het strand. Dwars door het gebied stroomt de 

rivier De IJzer. Het Belgisch gebied ten westen ervan wordt ‘Bachten de Kupe’ genoemd. 

 

 

Fietsmidweek van maandag 31 juli tot vrijdag 4 augustus 2017 

vanuit Stuivekenskerke – Diksmuide 
 

 

Beste fietsers, 

 

Na de Antwerpse en de Limburgse Kempen en de Oostkust fietsen we dit jaar door de Westhoek. 

We rijden van de polders naar de kust langs de IJzer in het zog van de vissers en de ambachtslui. 

 

Programma 
 

 

Maandag 31 juli 2017 

16.00 uur Aankomst en toewijzing van de kamers, valiezen uitpakken en fietsen stallen 

18.30 uur Aperitief (aangeboden door het bestuur) 

19.00 uur Driegangendiner 

20.30 uur Vrije avond 

 

Dinsdag 1 en woensdag 2 augustus 2017 

08.00 uur Ontbijtbuffet 

09.30 uur Start fietstocht    

12.00 uur Middagmaal naar keuze  

13.30 uur Vervolg fietstocht   

19.00 uur Driegangendiner   

20.30 uur Vrije avond 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Donderdag 3 augustus 2017 

08.00 uur Ontbijtbuffet 

09.30 uur Start fietstocht 

12.00 uur  Middagmaal naar keuze 

13.30 uur Vervolg fietstocht 

18.30 uur Aperitief (aangeboden door het bestuur) 

19.00 uur KBC diner  

20.30 uur Vrije avond 

 

Vrijdag 4 augustus 2017 

08.00 uur Ontbijtbuffet 

09.00 uur Ontruimen van de kamers 

10.00 uur Gegidst bezoek aan de brouwerij ‘De Dolle Brouwers’ te Esen 

12.30 uur All-in afsluitdiner in de Schoorbakkehoeve te Schore 

  

 

Onze fietsroutes (ongeveer 65 km per dag) 

 

1. De lange lis // Genieten van kust en polder // In het zog van de visser // Ambacht: 

Nieuwpoort, Kust, Koksijde, De Panne, Veurne. 

2. IJzer 14 – 18 // Schoorbakken: 

Schoorbakken, Mannekensvere, Leffinge, Spermalie, Vladslo, Diksmuide, Kaaskerke. 

3. Boterland // IJzerbroeken: 

Diksmuide, Westvletteren, Lo. 

 

 

Praktische afspraken 

 

Bestemming 

 

In de rust van de innemende poldervlakte, op 10 km van de kust en 20 km van de Franse grens vindt 

u de mooi gelegen Kasteelhoeve Viconia, een voormalige kloosterboerderij van de Norbertijnen. 

Vandaag is dit historisch gebouw, met prachtige binnenplaats, ingericht als modern en sfeervol 

hotel. De comfortabele kamers zijn uitstekend geschikt voor wie tot rust wil komen in de brede 

vlakte waar de westenwind soms speels de boventoon heeft. 

Een droom voor een gastronomisch weekend, een onthaast- en genietverblijf of een sportief 

midweekarrangement. 

 

Hotel Kasteelhoeve VICONIA                    

Kasteelhoevestraat, 2 

8600 Stuivekenskerke/Diksmuide 

info@viconia.be 

www.viconia.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@viconia.be
http://www.viconia.be/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stuivekenskerke_Viconiahoeve_toegangspoort.JPG
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Kostprijs per persoon:   single (S)    410€ 

    dubbelkamer (groot) (G)  410€ 

    dubbelkamer (kleiner) (K)  350€ 

  

Deze prijs omvat 

- 4 overnachtingen in half pension: 

 - ontbijtbuffet 

 - diner 

- volledige hotelservice: dagelijkse beddenopmaak, badlinnen en eindschoonmaak 

- gemeentetaks, BTW en diensten 

- beveiligde en overdekte fietsenstalling 

- gratis parking voor de wagens. 

 

Goed om weten 

- huisdieren zijn niet toegelaten 

- kamers zijn beschikbaar van 16.00 uur op de dag van aankomst en moeten vrij gemaakt  

 worden vóór 10.00 uur op dag van vertrek 

- de dagelijkse fietstochten bedragen +/- 65 km (de concrete routes worden later  meegedeeld) 

- de deelnemers komen met eigen wagen, zorgen voor hun fietsen en het vervoer  hiervan. 

 

Inschrijvingen 

 

Indien je wenst deel te nemen aan deze midweek vragen wij u een voorschot te betalen van 100 

euro per deelnemende persoon tussen 3 en 13 april 2017 op rekeningnummer van de Seniorenclub 

KBC Brussel BE49 7340 2675 8871 met vermelding ‘Westhoek + kamertype  

S of K of G’. 

 

De vermelding op ons rekeninguittreksel bepaalt de aanvaarding van uw inschrijving. De 

deelnemers aan de AV van februari krijgen in elk geval voorrang op de andere inschrijvingen, voor 

zover de betaling op een correcte manier uitgevoerd is. 

Bij overtal wordt een wachtlijst aangelegd volgens rangorde van inschrijvingen. 

 

De uitnodiging voor de voorvergadering en de betaling van het saldo van de inschrijvingsprijs 

ontvangen jullie in de loop van de maand juni. 

 

Voor bijkomende inlichtingen kan je steeds terecht bij de verantwoordelijken van deze organisatie: 

 

René Bauwens  0475/677890  renebauwens@gmail.com 

Hubert Walravens  0478/335755  hubert.walravens@telenet.be 

 

Wij wachten met spanning op jullie inschrijvingen en hopen met een mooie groep fietsers te kunnen 

starten. 

 

 

Vriendelijke groeten,   

 

Het bestuur           

  

mailto:renebauwens@gmail.com
mailto:hubert.walravens@telenet.be
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Ledennieuws 

 
Sinds eind december verwelkomen wij volgende nieuwe leden: 
 

RIJMENAMS Ria 

VAN RILLAER Erwin 

HAEGEMAN Hilda 

DE COSTER Viviane 

VANDERPOOTEN Hugo 

VAN ISTERDAEL Begga 

STEVENS Leon 

RAES Dirk 

DE CONINCK Pierre 

PINT Linda 

VANDERHAEGEN Joseph 

BUYS Ronny 

 

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: 
 

 

21.11 Maesen Antoon (KBC) echtg.Van Vaerenbergh Jeanine. 

07.12 Julien De Duffeleer (KBC), echtg. Denise Lievens 

14.12 Josée Mommens (KBC), wed. René De Witte 

22.12 Raoul Heyvaerts (KBC), echtg.Paula Ghijsens 

27.12 Adelina De Coninck (KBC), echtg. Gaston De Vos  

27.12 Hugo De Moor (KBC), echtg. Marijke Vanden Berghe 

 

07.01 Marcel Devillé (KBC), wed. Paula Noynaert 

07.01 Robert Heyndricx, echtg. Maria Moyson (KBC) 

 

Namens de seniorenclub werd aan de families onze deelneming overgemaakt 

 

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

 
23.04.1957 BOGAERT GILBERT – LAMMENS MARIE-THERESE 

 

Onze leden die de komende maanden hun 50ste huwelijksverjaardag vieren: 

 
07.04.1967 VAN BUGGENHOUT LUTGARDE - VAN MALDEREN FRANS 

27.04.1967 DE MUNCK MARC - HAIN JULIETTE 

29.04.1967 VAN DEN PLAS JOZEF/LUCIEN - VANDERHEYDEN ANNIE 

 

 

Proficiat voor zovele jaren huwelijksgeluk. 

Zij mogen een bezoek verwachten van één van onze bestuursleden (na telefonische afspraak). 
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EINDEJAARSFEEST 

 
20 december 2016: JUKEBOX VOOR SENIOREN 
                                Willy Claes Quartet & Nest Adriaensen. 

 

 

 

Geruime tijd voor het openen van de deuren 

was er heel wat bedrijvigheid in de ‘Westrand’ 

te Dilbeek: de cateraar, de verantwoordelijken 

voor de zaal en de theaterzaal, de mensen van 

de belichting, enzovoort. Ook sommige leden 

van het bestuur waren immers druk bezig met 

de opstelling van de PC’s om de 

aanwezigheden te noteren en de nodige 

bonnetjes voor eten en pralines uit te delen.  
 

 

 

Spoedig kwamen onze eerste sympathisanten zich aanmelden aan de 

balie, goed geluimd en klaar voor het feest. Zodra iedereen een plaatsje 

had gevonden in de zaal - naast partner, beste vriend of vriendin - nam 

Jonas het woord. Hij heette iedereen welkom en ging even terug in de 

tijd waar de ‘Jukebox’ centraal stond. 

 

 

Meteen was de start gegeven van een ultieme, interactieve voorstelling  

want samen met enkele rasmuzikanten wist Willy Claes op virtuoze 

manier te verrassen met een hartverwarmend programma: een medley 

van Louis Arrmstrong, een medley van Bert Kämpfert maar ook Circus 

Renz (Gustav Peter) mocht niet ontbreken.  

Ook ‘Antwaarpse’ liedjes kwamen aan bod ‘Antwerpen’ en’ Blauwe 

geschelpte’ van de Strangers gezongen door een echte ‘Stranger’, Nest 

Adriaensen. 

 

 

Na het stilvallen van de Jukebox nam Jonas nog 

even het woord en nodigde iedereen uit op een 

heerlijke receptie. Velen zochten vrienden en 

oud-collega’s op om gezellig te keuvelen. 

De wijn, de bordjes kaas en ook de 

dessertglaasjes waren super! 

Er heerste een gezellige drukte. 

 

Stilaan werd het tijd om huiswaarts te keren doch 

niet vooraleer iedereen zijn doosje pralines in 

ontvangst mocht nemen. 

 

Wij wensten iedereen een veilige thuiskomst en een leuk, vredevol en vooral gezond 2017!        

 

 
 


