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Brussel, April 2017 

 

 

 

Zending 2017/03 (ook te vinden op www.seniorenkbcbrussel.be)   

 

Uitnodigingen 

blz.  2  : Woordje van de voorzitter 

blz.  3  : Betaalkalender 

blz.  4  : Extra uitnodiging Het Nieuwe Zwin + Zeebrugge Haven 10 juni 2017 

blz.  5-6  : Tennis-Petanque 2 juli 2017 

blz.  7-8  : Familiewandeling Huizingen 27 juli 2017 

blz.  9-10  : Familiewandeling De Gavers 24 augustus 2017 

blz.  11-12  : Daguitstap Brussel 9 september 2017 

blz.  13-16  : Wandelmidweek Spa 25 tot 29 september 2017 

 

Hobbyclubnieuws 
blz.  17-19  : Hobbyclubnieuws 

 

Ledennieuws 

blz.  20-21  : Ledennieuws 

 

Verslagen 

blz.  22  : Algemene Vergadering 

blz.  23-24  : Banket 

blz.  25-26  : Kleinkinderendag 

 

Komende activiteiten  
Noteer nu al in uw agenda:  Avondwandeling Halloween 26 oktober 2017 

    Bal 18 november 2017 

    BOT 9 december 2017 

    Eindejaarsfeest 19 december 2017 

       

 

De volgende zending kan u verwachten half september 2017 

 

Met onze hartelijke groeten, 

 

Namens het Bestuur 

 

  

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Woord van de voorzitter 

 

Beste vrienden, 

 

Ons feestjaar kende een schitterende start. 

De voorjaarsactiviteiten - Nieuwjaarsreceptie, Algemene Vergadering, jaarlijks Banket en de 

Kleinkinderendag - kregen extra feestelijke tinten en werden door heel wat leden bijgewoond. Het 

samenzijn van vrienden op zich maakte er een heel groot feest van. 

 

De bomen kleuren frisgroen, bloemen in de tuin, ... De natuur draagt een feestelijk gewaad. De 

komende activiteiten van onze Seniorenclub zetten de feeststemming verder. 

 

De daguitstap naar Het Zwin en Zeebrugge is, en dit voor het eerst, volgeboekt met 144 leden die 

aanwezig waren op de voorbije Algemene Vergadering en aldus voorrang krijgen. Voor de 50 

overige leden wordt een passende oplossing gezocht om ook voor hen een gelijkaardige uitstap op 

een andere dag te organiseren. 

Kreeg je geen bericht, dan word je verwacht op 9 mei. De andere ingeschrevenen ontvangen weldra 

een voorstel. 

De hobbyclubs draaien eveneens op volle toeren en de fietsen werden van de haak gehaald voor de 

maandelijkse fietstocht. 

 

Bekijk het programma voor de zomermaanden. Vooral de familiewandelingen van juli (Huizingen) 

en augustus (De Gavers) bevelen we aan. Meer info in deze zending. 

 

Wij verwijzen graag naar onze website www.seniorenkbcbrussel.be. 

Hier lezen jullie de laatste berichten, maar ook heel wat foto’s van de voorbije activiteiten zijn te 

bekijken. Zelf geen internet?  Spreek dan jullie kinderen en kleinkinderen aan, zij kunnen jullie 

hierbij zeker helpen. 

Wie toch een e-mailadres heeft en de driemaandelijkse zendingen via post ontvangt, bezorg ons dan 

dit e-mailadres a.u.b.? 

 

Ook vernemen jullie dan heel snel de overlijdensberichten van vrienden-collega’s. 

Zijn jullie op de hoogte van een overlijden of het ziek zijn van een collega, geef ons dan snel een 

seintje. Wij zorgen voor een gepast bericht of bezoekje. 

 

Wij wensen jullie allen vele zonnige en vreugdevolle dagen en hopen jullie talrijk te mogen 

begroeten op één van de komende activiteiten. 

 

Tot weldra. 

Jonas 

  
 

 
 
 
 
 

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

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

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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BETAALKALENDER (Zending 2017/03) 

 
Te betalen op rekening : BE49 7340 2675 8871 
 

 

ACTIVITEIT VAN TOT/MET  REFERTE 

 

Extra uitnodiging 

Het Nieuwe Zwin en 

Zeebrugge Haven 

10 juni 2017 

 

 

24/04/2017 

 

03/05/2017 

 

€ 63 per persoon 

Zwin 10.06 + code opstapplaats 

(Aalst = code A) en 

(Zellik = code Z) + 

Code keuze menu met aantal 

(Pladijs= code P 

Varkenshaasje = code V) 

 

 

Tennis-Petanque 

02 juli 2017 

 

29/05/2017 

 

 

 

15/06/2017 

 

 

€ 18 per persoon 

2 juli + aantal deelnemers 

 

 

Familiewandeling  

Huizingen + BBQ 

27 juli 2017 

 

19/06/2017 

 

30/06/2017 

 

€ 35 per volwassene 

€ 18 per kind tussen 6 en 12 jaar 

Gratis kinderen jonger dan 6 jaar 

BBQ Huizingen:  

aantal V(volwassenen) +  

aantal K(kinderen) +  

aantal k(kinderen jonger dan 6 jaar) 

 

 

Daguitstap Brussel 

9 september 2017 

 

10/07/2017 

 

20/07/2017 

 

€ 61 per persoon 

Brussel + code opstapplaats 

 (Aalst = code A) en 

(Zellik = code Z)  

 

 

Wandelmidweek Spa 

25 tot 29 september 2017  

 

15/05/2017           

 

24/05/2017 

 

€ 100 per persoon 

Spa + kamertype S of D 
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17 april 2017 

 

Beste vrienden, 

 

De daguitstap naar Het Zwin en Zeebrugge op 9 mei 2017 kent grote belangstelling. 

Bij het afsluiten van de inschrijvingsperiode werd het maximum van 144 deelnemers ruim 

overschreden. 

Dat aantal werd volledig ingevuld door leden die aanwezig waren op de Algemene Vergadering in 

februari. Zoals afgesproken genieten zij voorrang. 

 

Aan de overige ingeschrevenen bieden we graag een extra-dag aan op zaterdag 10 juni 2017. Het 

wordt een identieke uitstap met hetzelfde programma zoals die van 9 mei. 

Voor meer info: zie uitnodiging voor 9 mei in de vorige zending of op de website. 

  
Voor deze 2de datum zijn er echter nog een aantal plaatsen vrij.  

 

Praktisch 10 juni: 

 

De bus vertrekt in Zellik om 7.30 uur stipt en haalt de andere leden op de vertrekplaats in Aalst op 

om 7.45 uur.  

    

Wil je graag mee op 10 juni, kijk dan snel nog even naar de uitnodiging en neem contact op met 

Clement De Win: 0476 45 29 78.             

Hij kan je dan zeggen of er nog plaatsen vrij zijn. 

Toewijzing in volgorde van toezegging en betaling. 

 

Na akkoord van Clement, stort 63,00 € op het rekeningnummer BE49 7340 2675 8871 van onze 

Seniorenclub met de mededeling: ‘ZWIN 10.6 + code opstapplaats’ (Aalst = code A en Zellik = 

code Z) + code keuze menu met aantal (Pladijs = code P / Varkenshaasje = code V).  

 

De inschrijvingsperiode wordt afgesloten zodra de bus volzet is of uiterlijk op 3 mei. 

 

Met vriendelijke groeten. 

 

Namens het bestuur 

 

Wiske, Clement en Jonas. 

 

 
 

EXTRA UITNODIGING 

.Zaterdag 10 juni 2017 

Het Nieuwe Zwin & Zeebrugge Haven 

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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april 2017 

 

TENNIS en PETANQUE             

  zondag 2 juli van 10.00 tot 17.30 uur 

voor leden en partners van alle Kringen KBC Senioren 

 

Praktische gegevens 

 

* Locatie: KBC Terlinden, Gentsesteenweg 336, 9300 Aalst met ruime parking, inrit uitsluitend via 

Gentsesteenweg (wegens werken). 

  

Tennis 
Er wordt altijd dubbel gespeeld: dubbel heren, dubbel dames of dubbel gemengd. Iedere wedstrijd 

duurt max. 1 uur, inbegrepen opwarmen en vegen van het terrein. Van elke ingeschrevene wordt 

verwacht dat hij minstens twee wedstrijden speelt. 

* Alle deelnemers worden verdeeld in twee ploegen: evenwicht tussen aantal mannen en vrouwen en 

spelniveau (voor zover gekend).  

Het programmaschema wordt tegen 26 juni aan alle ingeschrevenen bezorgd. 

* Bij slecht weer vindt dit tornooi indoor plaats in een nabijgelegen tennisclub. 

 

Petanque 
Aan supporters en liefhebbers van petanque wordt de gelegenheid geboden om enkele wedstrijden te 

spelen. Wie geen eigen petanqueballen heeft, geen nood, wij zorgen hiervoor. 

Voor wie geen of weinig ervaring heeft, geen probleem, wij zorgen vooraf voor een korte initiatie. 

Ook bij slecht weer spelen wij! De banen zijn overdekt. 

 

Scenario 
* 9.30 uur    : samenkomst, welkomstkoffie en briefing 

* 10.00 uur   : organisatie en begin van de wedstrijden 

* Tijdens de middag  : belegde broodjes 

* In de namiddag   : een gebakje 

* 18.00 uur   : aperitief, koude schotel, 1 drankje en gezellig napraten. 

 

Dranken in de loop van de dag zijn beschikbaar aan zeer democratische prijzen. 

Kostprijs: 18,00 euro per deelnemer, te storten op rekening BE 49 7340 2675 8871 van Seniorenclub 

KBC Brussel met als melding ‘2 juli + aantal deelnemers’. 

Betaalperiode van 29 mei tot 15 juni. Bij overboeking: in volgorde van betaling. 

Zend het inschrijvingsformulier als bijlage eveneens terug. 
 

Wij hopen jullie talrijk te mogen begroeten. 

 

Het organisatiecomité: Seniorenclub KBC Brussel   

  

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         

http://www.google.be/url?q=http://www.comite.fft.fr/charente/&sa=U&ei=HJXUVO-lM8S8Uc6zgtgD&ved=0CBsQ9QEwAw&sig2=CKugg2Xtylq8e2wiyUhm7Q&usg=AFQjCNEB70pc0zo_rB7-tU7v0doTlhrtUw
http://www.google.be/url?q=http://www.bilzen.be/petanque-beverst&sa=U&ei=fJXUVO2eLsTqUquKhJgN&ved=0CBcQ9QEwAQ&sig2=9k164EjaQEs8qHUZxXKhXg&usg=AFQjCNFAIIIGz3xaRp-DKJwxBfRDpzJusQ
file:///D:/Media/Documents/KBC/Zending%20KBC/zending2015-03/seniorenkbcbrussel@gmail.com
mailto:seniorenkbcbrussel@gmail.com
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Inschrijvingsformulier terug te zenden vanaf heden tot uiterlijk 15 juni aan 

  Seniorenclub KBC Brussel 

   e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

   post: Jonas De Jonge, Laarbeeklaan 77b5 1731 Asse-Zellik- GSM 0475 53 82 17 

 

  

   INSCHRIJVINGSFORMULIER 

     TENNIS – PETANQUE AALST 2 juli 2017 

Naam lid:  

 

Adres: 

 

Hoofdlid bij Kring:  

 

E-mailadres: 

 

Gsm/telefoonnummer: 

 

Deelname als 

 

O Tennis (naam vermelden)  : 

     Ik wil graag O 2   of O 3 wedstrijden spelen (keuze aankruisen) 

 

O Petanque (naam vermelden) : 

 

O Supporter (naam vermelden) : 

 

 

 

Aanvullende gegevens/vragen: 

 

 

  

mailto:seniorenkbcbrussel@gmail.com
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Brussel, april 2017. 

 

         

 

UITNODIGING 

Familiewandeling HUIZINGEN 

donderdag 27 juli 2017 

 

  

 

 

Beste vrienden, 
 

Niet alleen de familiewandelingen zijn een traditie geworden in de vakantiemaanden maar ook de 

locatie. Voor onze familiewandeling van juli trekken we traditiegetrouw naar het Provinciaal 

Domein van Huizingen. 

Hier komen jong en oud aan hun trekken want niet 

alleen onze leden en hun partner zijn hier welkom, 

ook de kinderen, kleinkinderen en zelfs de 

achterkleinkinderen mogen mee komen. 

Deze locatie biedt ons voldoende mogelijkheden 

om een geslaagde ontspanningsnamiddag te 

garanderen. Er is een ruime parking, verschillende 

mogelijkheden om een korte en lange wandeling 

uit te stippelen, gewoon zelfs een aangename 

omgeving om te genieten onder vrienden. 

Voor de kleinkinderen is er naast een 

gemakkelijke en veilige wandeling in het 

provinciedomein ook de mogelijkheid om – gratis – een aantal attracties (speeltuinen, treintje, 

minigolf, mini-cars, roeiboten) uit te proberen. 

Voor de volwassenen en uiteraard ook voor de kinderen bieden we – na de wandeling – een gratis 

drankje aan. 

Na de wandeling wordt er voor de liefhebbers – terug – een barbecue voorzien. Die goed verzorgde 

en lekkere barbecue is uiteraard betalend, maar is zeker zijn geld meer dan waard. 

 

Praktische afspraken: 

 

Waar: Provinciedomein Huizingen, Torleylaan 100, 1654 Huizingen. 

 Wij betreden het domein via de hoofdingang. 

 Wij komen samen op het buitenterras rechts van het kasteel, toegang via de loopbrug. 

 Dit terras is speciaal voor ons gereserveerd. 

 Ook het aansluitend cafetaria en de sanitaire accommodatie zijn voor KBC 

 voorbehouden. 

 

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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mailto:seniorenkbcbrussel@gmail.com


 8 

 

Verloop: 13.30 uur - welkom en registratie 

  14.00 uur - vertrek van de wandelingen (korte +/- 5 km, lange +/- 10 km), 

daarna kunnen de kleinkinderen op de attracties en wordt door het 

bestuur aan alle deelnemers een drankje aangeboden op het terras  van 

het kasteel 

  18.00 uur - BBQ op het overdekt terras voor de ingeschrevenen 

  21.00 uur - einde en veilig naar huis. 

Deelname: 

 

 Deelnemen aan de wandelingen, het drankje achteraf en de attracties voor de 

kleinkinderen zijn GRATIS. Inschrijven hiervoor is niet nodig, gewoon afkomen! 

 

 Voor de deelname aan de barbecue is inschrijven WEL noodzakelijk.  

De prijs van de all-in BBQ (aperitief, buffet, wijnen en frisdranken naar believen) 

bedraagt: 

- voor volwassenen: 35,00 Euro  

- voor kinderen tussen 6 en 12 jaar: 18,00 Euro 

- voor kinderen jonger dan zes jaar: gratis. 

 

 In de periode van 19 tot 30 juni 2017 kan je de deelnameprijs overschrijven op de 

rekening van de Seniorenclub KBC Brussel BE49 7340 2675 8871 met vermelding 

'BBQ Huizingen: aantal V(volwassenen) + aantal K(kinderen) + aantal k (kinderen 

jonger dan zes jaar)'. 

 

Bijkomende info en toelichting kan je bekomen bij de organisatoren: 

  

 Rita Maes  0476 61 98 73 

maes.re@skynet.be 

Frans Vansintjan 0498 39 59 37 

frans.vansintjan@telenet.be 

 

Als er kinderen jonger dan zes jaar deelnemen 

aan de BBQ, stuur dan ook - voor alle zekerheid 

- een mail of bel naar Rita of Frans.  

Wij kijken er naar uit jullie talrijk te mogen 

verwelkomen in de prachtige omgeving van het 

Provinciedomein van Huizingen. Wij hopen heel 

veel wandelaars en kids te mogen begroeten en 

we maken er met zijn allen een echt familiefeest 

van. 

Tot weldra, 

Het bestuur. 

  

mailto:frans.vansintjan@telenet.be


 9 

 

 

 

 

Familiewandeling  

Donderdag 24 augustus 2017 
 

Brussel, april 2017. 

 

Het bestuur van de Seniorenclub KBC Brussel nodigt jullie van harte uit om samen 

met uw kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen deel te nemen aan onze 

familiewandeling. 

 

De Gavers 

Het provinciaal recreatiedomein De Gavers ligt 

prinsheerlijk te schitteren in de deelgemeente 

Onkerzele, rond een 20 hectare grote waterplas. 

Je kan er, alleen of met je gezin of vrienden, fietsen, 

wandelen, te water gaan, mountainbiken, strandliggen 

en eindeloos ravotten. 

 

Ronduit indrukwekkend is het nagelnieuwe 

all-weather sport- en recreatiecomplex. Het 

heeft alles - hoe zou het op die plek ook 

anders kunnen - met water te maken: een 25-

meterbad met waterglijbaan, een 

instructiebad, een ploeterplas, een buitenbad 

en massagebad.  

 

De bezoeker kan ook terecht in een 

cafetaria/restaurant en op enkele terrassen 

met heerlijke uitkijk op het domein.  

Een aanrader dus. 

 

Praktisch 

Deze wandeling vertrekt op de parking van DE GAVERS  

Ingang A 

Onkerzelestraat 280  

9500 Geraardsbergen. 

 

VERTREK: 14.00 u stipt. 

AFSTAND: er zijn twee wandelingen: 3,5 km (foto zoektocht) en 10 km. 

Beide wandelingen zijn vlak en gemakkelijk te doen met kinderbuggy’s. 

  

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Na de wandeling verzamelen we in de zelfbediening Restoga waar het bestuur 

trakteert op een drankje.  

De jonge deelnemers krijgen ook een ijsje! 

 

Bij zonnig weer kan men gezellig buiten genieten op het terras.  

Intussen kunnen de kids zich uitleven in de grote vernieuwde speeltuin. 

Bij regen is er voldoende plaats binnen. 

 

Wie dit wenst, kan zowel ’s middags als na de wandeling iets eten in de zelfbediening 

Restoga (uiteraard op eigen kosten). 

 

Iedereen van harte welkom.  

 

Het bestuur. 

 

 

Nuttige gegevens  

 

Reisweg 

• Brusselse Ring – afrit 13 Dilbeek –> Ninove – richting Geraardsbergen 

• E40 – afrit Aalst - richting Geraardsbergen  

Volg de wegwijzers ‘De Gavers’. 

 

Wiske Coppens  0472 57 91 33 h.vdbrand@skynet.be 

Marilou Schryvers  0472 21 63 25  marie.schryvers2@telenet.be 

  

Ter info 

Op donderdag 24 augustus organiseert De Gavers een ‘Spruitenbal’ en dit van 

10 tot 16 uur. 

Naast de gewone dingen, worden er in het domein springkastelen gezet, 

workshops en diverse animaties georganiseerd. 

Wil je reeds vroeger naar De Gavers gaan, dan kan je hieraan deelnemen. 

 

Wij spreken in ieder geval af om 14 uur stipt op de parking ingang A. 

 
 

 
     
  

mailto:h.vdbrand@skynet.be
mailto:marie.schryvers2@telenet.be
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Een dagje ‘Brusselen’ 

Zaterdag 9 september 2017 
. 

Brussel, april 2017   

                  

Beste vrienden, 

 

Graag nodigen wij jullie uit op onze tweede daguitstap van dit jaar en inderdaad we bezoeken 

Brussel. En waarom niet? 

Onder begeleiding van gidsen bezoeken we 

1. De Hauteur van de laagstad. Het fenomeen Dansaert. 

2. Het Coudenbergpaleis. 

 

De Hauteur van de laagstad. Het fenomeen Dansaert 
Ooit was de benedenstad het economische hart, de haven van Brussel. Het gonsde er van drukte 

langs de kaaien, dokken en Zennewater. Deze buurt was organisch vergroeid met tal van steegjes en 

beluiken. En het tij keerde meermaals. Beluiken werden 19de eeuwse appartementen en pakhuizen 

en fabrieken tot die ook weer op hun beurt verloederden. 

Vandaag zijn pakhuizen en fabrieken een aantrekkingspool voor kunst/designgalerijen en lofts. 

‘Gentrification’ heeft dat chique, ‘t is maar hoe je het aankleedt. 

Wandeling: Dansaertstraat, Oude- en Nieuwe Graanmarkt, St.Gorikseiland, de Papenvest, de 

Varkensmarkt, de Vlaamse steenweg, de Vismarkt en Pacheco. 

 

  
 

Het Coudenbergpaleis: Een ondergronds traject in het spoor van de overblijfselen van het 

Paleis van Keizer Karel. 
In de middeleeuwen werd Brussel gedomineerd door het reusachtige Coudenbergpaleis. Dit 

architecturaal geheel groeide vanaf de 12de eeuw uit tot een van de mooiste paleizen van Europa en 

een hoofdresidentie van keizer Karel. 

 

In februari 1731 werd dit prestigieuze gebouw zwaar beschadigd door een brand. Veertig jaar later 

werden de ruïnes gesloopt en werd het terrein geëffend voor de aanleg van het Koningsplein. De 

restanten vormen vandaag de archeologische site van de Coudenberg. 

Bezoekers flaneren langs de ondergrondse Isabellastraat en ontdekken de hoofdgebouwen van het 

voormalige paleis, waarvan enkele als fundering dienen voor de paviljoenen van het Koningsplein. 

 

 

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Praktisch 

De deelnemers worden ingedeeld in twee groepen A en B. Ieder groep wordt ingedeeld in kleinere 

groepen van 20 personen, begeleid telkens door een gids. 

 

Dagindeling groep A 

Voormiddag: bezoek aan Coudenberg 

Middagmaal: broodjes en koffie + vrije tijd centrum Brussel 

Namiddag: De Hauteur van de laagstad. Het fenomeen Dansaert 

Dagindeling groep B 

Voormiddag: De Hauteur van de laagstad. Het fenomeen Dansaert  

Middagmaal: broodjes en koffie + vrije tijd centrum Brussel 

Namiddag: bezoek aan Coudenberg 

 

17.30 uur: samenkomst alle deelnemers in KBC Havenlaan voor een warm buffet (Varkenshaasje 

en Waterzooi van vis) met witte en rode wijn, bier, waters, frisdranken + koffie. 

20.00 uur: veilig huiswaarts. 

 

Verplaatsingen 

Er worden bussen ingelegd met vertrek om 

08.45 uur Vertrek Aalst-Osbroek, Frans Branckaertdreef 

09.00 uur Vertrek in Zellik (Parking aan politiekantoor Brusselsesteenweg/Noorderlaan-        

CC Den Hoorinck. 

Kostprijs: 61,00 euro per deelnemer (enkel voor leden en partners) en omvat busvervoer, de gidsen 

en de maaltijden zoals vermeld in het programma, andere kosten zijn te uwen laste. 

 

Inschrijven 
Via overschrijving op rekening BE49 7340 2675 8871 van Seniorenclub KBC Brussel met melding 

‘Brussel + code opstapplaats (Aalst = code A en Zellik = code Z ) 

Betaalperiode: 10 tot 20 juli 

 

Opgepast: Respecteer a.u.b. de betaalperiode en maak gebruik van de memodatum 10.07.2017 

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 evenals de nieuwe leden die dit jaar ingeschreven zijn, voor zover de betaling 

correct gebeurde. 

 

Met de betalingen die vóór 10,07,2017 op de rekening gestort worden zal, in het bepalen van de 

deelnemingsvolgorde, pas 2 dagen later rekening gehouden worden; ook voor hen die op de 

Algemene Vergadering aanwezig waren. 

• Indien je de dag zelf, omwille van uitzonderlijke omstandigheden toch niet zou kunnen 

meegaan, verwittig dan in elk geval een busverantwoordelijke van je opstapplaat 

- Bij vertrek uit Zellik: Rita Maes GSM 0476 61 98 73 

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

- Algemeen Jonas De Jonge  GSM 0475 53 82 17 

Je kan ook bij hen terecht voor bijkomende inlichtingen. 

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

Het bestuur 
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Spa is misschien wel de meest bekende stad van de Ardennen al is het alleen maar vanwege het 

bruisende mineraal water wat hier vandaan komt en dat overal in Europa wordt verkocht. Spa is 

van oudsher een kuuroord en één van de oudste toeristische bestemmingen van België. Sinds de 

18de eeuw komen de welgestelden al naar Spa voor de kuuroorden en de casino’s. Alles in de stad 

ademt nog de grandeur uit van de oude adellijke elite die vroeger kwamen kuren. De statige huizen, 

de oude baden en het casino geven de stad een geheel eigen sfeer. Niet voor niets dat jaarlijks 

duizenden toeristen uit Nederland en België een bezoek brengen aan Spa. 

 
 

Wandelmidweek 

 van maandag 25 tot vrijdag 29 september 2017 

in Spa 

 

 

 

 

Beste wandelaars, 

 

10 jaar geleden trokken wij voor onze eerste wandelmidweek naar 

Spa. 

 

Een decennium later keren we terug naar dit beginpunt.  

Met evenveel enthousiasme en inzet, wel met een andere gids, 

wandelen we langs bewegwijzerde wandelpaden in de bossen van 

Spa en omgeving. 

Deelnemers van toen en nu zijn welkom om deze verjaardag te 

vieren. 

 

Zoals vorige jaren hebben wij voor de namiddagen, naast de lange wandelingen, tevens kortere 

gegidste wandelingen opgenomen in ons programma zodat de minder sterke wandelaars ook mee 

kunnen op onze midweek. 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         

file:///D:/Media/Documents/KBC/Zending%20KBC/zending2015-03/seniorenkbcbrussel@gmail.com
mailto:seniorenkbcbrussel@gmail.com
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim0pigiN3RAhUC5xoKHQUBDbUQjRwIBw&url=http://www.mtb-noordwest9.nl/?module%3DWeblog%26actie%3Dpermalink%26subactie%3D321&psig=AFQjCNEYyq-7_UI3RoendNYK8sIm7CUTsw&ust=1485425628613616
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Programma 

 

Maandag 25 september 2017 

 

16.00 uur Aankomst met eigen wagen en toewijzing van de kamers, valiezen uitpakken. 

18.00 uur Aperitief: kirr, cava en fruitsap. 

19.00 uur Diner in buffetvorm: saladebar, soep, hoofdgerecht (vis of vlees) en dessert. 

  Waters en koffie of thee inbegrepen. 

20.30 uur Vrije avond. 

 

Dinsdag 26 en woensdag 27 september 2017 

 

08.00 uur Ontbijtbuffet. 

09.30 uur Korte wandeling in de onmiddellijke omgeving. 

12.00 uur Lunch: koud buffet, waters en koffie of thee inbegrepen. 

13.30 uur Lange en korte wandeling. 

19.00 uur Diner in buffetvorm: saladebar, soep, hoofdgerecht (vis of vlees) en dessert. 

  Waters en koffie of thee inbegrepen. 

20.30 uur Vrije avond. 

 

Donderdag 28 september 2017 

 

08.00 uur Ontbijtbuffet. 

09.30 uur Korte wandeling in de onmiddellijke omgeving. 

12.00 uur Lunch: koud buffet, waters en koffie of thee inbegrepen. 

13.30 uur Lange en korte wandeling. 

18.30 uur Receptie met koude hapjes. 

19.00 uur Diner in buffetvorm: saladebar, soep, hoofdgerecht (vis of vlees) en dessert. 

  Waters en koffie of thee inbegrepen. 

20.30 uur Vrije avond. 

 

Vrijdag 29 september 2017 

 

08.00 uur Ontbijtbuffet. 

09.00 uur Ontruimen van de kamers. 

10.00 uur  Bezoek aan de stad Spa (individueel – stadsplan met bezienswaardigheden). 

12.00 uur Lunch: koud buffet, waters en koffie of thee inbegrepen. 

14.00 uur Vertrek huiswaarts en einde wandelmidweek. 

 

Onze wandelroutes 

 

Voormiddagen: Bois de Staneux 

   Bois de Dans le Sart 

   Bois du Chincul 

 

Namiddagen:  Meer van Warfaaz 

   De Ruines van het kasteel van Franchimont 

   Le Fagne de Malchamps 
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Praktische afspraken 

 

Bestemming 

 

Domaine Sol Cress is op een fraaie locatie aan de rand van het bos van Staneux gelegen en bevindt 

zich op 15 minuten loopafstand van het centrum van Spa. Er zijn in totaal 110 kamers beschikbaar 

die van een licht en stijlvol interieur zijn voorzien. 

Je kunt vanaf Domaine Sol Cress prachtige wandelingen in de omgeving maken, zoals door het bos 

van Staneux. Je kunt ook een fiets huren in het hotel om één van de vele fietsroutes te volgen of bv. 

een uitstapje maken naar het circuit Spa/Francorchamps. 

 

Op het vakantiedomein zelf is ook veel te beleven. Je kunt er tennissen, maar ook voetballen, 

tafeltennissen of petanque spelen. Voor kinderen is er een groot speelterrein beschikbaar en tijdens 

de zomervakantie en in drukke periodes wordt er voor jong en oud voor animatie gezorgd. 

 

In het buffetrestaurant wordt een ruime keuze aan gerechten geboden voor het ontbijt, lunch en het 

diner. De brasserie Sol Cress met terras is een gezellige ontmoetingsplaats waar je ontspannen een 

drankje kunt drinken, een gezelschapspelletje kunt spelen, of heerlijk op het terras kunt genieten. 

Drankjes zijn te bestellen aan de bar!  

 

 

 

 

Corsendonk 

Sol Cress, Spa 

  

Spaloumont 5 

4900 Spa 

+32 87 77 23 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.corsendonkclubs.com 

info.solcress@corsendonksolcress.com 

  

http://www.corsendonkclubs.com/
mailto:info.solcress@corsendonksolcress.com
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Kostprijs per persoon:  dubbelkamer  = € 320  en single = € 380 

 

Deze prijs omvat: 

 

- 4 overnachtingen in volpension:  

 - ontbijtbuffet 

 - lunchbuffet 

 - dinerbuffet 

- volledige hotelservice: dagelijkse beddenopmaak, badlinnen en eindschoonmaak 

- gemeentetaks, BTW en diensten 

- gratis parking voor de wagens. 

 

Goed om weten: 

 

- huisdieren zijn niet toegelaten 

- kamers zijn beschikbaar vanaf 16.00 u en dienen terug vrijgemaakt te worden tegen 10.00 u 

- enkel ter plaatse aangekochte dranken worden toegelaten in de brasserie en in de 

 vergaderruimten  

- stevige wandelschoenen of laarzen en passende wandelkledij (+ eventueel wandelstokken) 

- de deelnemers komen met eigen wagen  

- het aangeboden wandelprogramma is op maat van elke deelnemer. 

 

Inschrijvingen 

 

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

euro per deelnemende persoon tussen 15 en 24 mei 2017 op rekeningnummer van de Seniorenclub 

KBC Brussel BE49 7340 2675 8871 met vermelding ‘Spa + kamertype S of D’ 

 

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 augustus. 

 

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

 

Wiske Coppens  0472/579133  h.vdbrand@skynet.be 

Frans Vansintjan  0498/395937  frans.vansintjan@telenet.be 

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

 

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

kunnen starten. 

 

Vriendelijke groeten,    

 

Het bestuur 

  

mailto:h.vdbrand@skynet.be
mailto:frans.vansintjan@telenet.be
mailto:hubert.walravens@telenet.be
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Hobbyclubnieuws (tot september 2017) 

 

 

AANDACHT:. 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 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 24 april:  Spreker: Jan Van Hove, chief economist KBC Group 

    Onderwerp: ’Impact politieke onzekerheid op wereldeconomie’ 

- maandag 22 mei:  Spreker: Debby Quaeyhaegens, Portfolio Manager Private Clients  

    Onderwerp: ‘de beleggingsvisie van KBC via een stapje verder 

    dan de klassieke strategie’ 

- maandag 26 juni:  Spreker: Philippe Delfosse, aandelenstrateeg KBC Private Banking 

    Onderwerp: ‘overzicht beurzen sedert januari 2017 en wat te 

    verwachten voor de tweede jaarhelft van 2017.   

- maandag 28 augustus: Spreker: Dirk Thiels, hoofd KBC Asset Management 

    Onderwerp: beleggingsstrategie binnen de KBC Groep 

- maandag 18 september:  Spreker: iemand van KBC Groep Anti Cyber Terrorism 

    Onderwerp: Cybercriminaliteit     

        

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). 

Waar: 

- donderdag 27 april:   Startplaats: Sportcomplex ‘De Bres’, Monseigneur Senciestraat 13 

            1500 Halle   

    Organisator: Jacqueline Lories, Sonia Lories en Christiane Desmet 

    Parkeren: ter plaatse  

- donderdag 11 mei (!):  Startplaats: Café ‘Achter Bax’, Meerstraat 80, 

   (Tweede donderdag)         1852 Grimbergen (Beigem)    

    Organisator: Eddy Rottiers en Liliane De Greef 

    Parkeren: ter plaatse     

 - donderdag 22 juni:  Startplaats: Sint-Ursmaruskerk, Kerkplein 2, 

            1755 Oetingen 

    Organisator: Ludo Ardiaenssens 

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

 

mailto:hamjul@telenet.be
mailto:frans.vansintjan@telenet.be
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- juli en augustus :  Familiewandelingen (zie aparte uitnodigingen) 

 

- donderdag 14 september (!): Startplaats: Kerkplein, Aaigemdorp, 9420 Aaigem (Erpe-Mere) 

(Opgelet 2de donderdag) Organisator: Jan Deschepper 

(vervroegd wegens WMW) 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 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 4 mei:  Vertrekplaats: St-Martinuskerk, Dorp 1, 9290 Berlare (O.Vl.) 

       (gelegen aan knooppunt 69) 

   Afstand: 39 km 

   Parking: ter plaatse (aan de kerk langs de bomenkant) 

   Organisatie en verantwoordelijke: René Bauwens. 

- Woensdag(!  7 juni: Vertrekplaats: Domein Roosendaal 

 >>> opgepast<<< Sint Katelijne Waver 

   Afstand: 40 km 

   Parking: ter plaatse  

   Organisatie en verantwoordelijke: Roger Van Roye. 

- donderdag 6 juli:  Vertrekplaats: 4553 Philippine (Nederland- Terneuzen), Kasteelstraat. 

>DAGFIETSTOCHT< Afstand: 70 km 

   Parking: Zeer ruime parking (knooppunt 12) 

   Middagmaal in de omgeving van Breskens 

   Avondmaal in Philippine 

   Organisatie en verantwoordelijke: René Bauwens 

- augustus:  Fietsmidweek 

- donderdag 7 september – bestemming nog niet gekend (volgt later via mail) 

     

 

  

mailto:adrien.lamair@telenet.be
mailto:renebauwens1206@gmail.com
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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 u – 2 spelletjes/deelnemer. 

 

- op donderdagen 20 april, 18 mei en 15 juni om 14.00 u 

- op donderdagen 20 juli en 17 augustus om 19.00 u (!) 

- op donderdag 21 september terug om 14.00 u 

 

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: 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: 

  

- dinsdag 2 mei: Bezoek aan het STAM, middaglunch en matineeconcert in De Bijloke te 

Gent. 

- donderdag 8 juni:  Brussel – Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 

   Tentoonstelling van Rik Wouters om 14.00 u 

- In juli en augustus zijn er geen bezoeken gepland! 

- voor september wordt nog een activiteit gepland. Info volgt later via mail 

 

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! 

 

 
  

mailto:marie.schryvers2@telenet.be
mailto:bert.demunter@telenet.be
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Ledennieuws 

 
Sinds begin dit jaar verwelkomen wij volgende nieuwe leden: 
 

DEBOECK Anita 

JANQUART Annie 

WAUTERS Anita 

MINNEBO Fernand 

THORE Jan 

VAN DER STRAETEN Monique 

SILGEHEM Lucien 

DE LEEUW Mariette 

BLOMMAERT Jaqueline 

OKENS Monique 

 

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: 
 

 

07.01 Marcel Devillé (KBC), wed. Paula Noynaert 

07.01 Robert Heyndricx, echtg. Maria Moyson (KBC) 

12.01 Sonia De Boeck (KBC), echtg. Marc Verboomen 

14.01 Luc Heylen (KBC), echtg. Griselda Pelgrims 

25.01 Paul Vanderstraeten (KBC), echtg. Celestine Van Vaerenbergh 

28.01 Adrienne Roeland, echtg. Staf Moens (KBC) 

30.01 Alfons Vandenborre (KBC), echtg. Marcelle Huygh 

31.01 Piet Van Den Bossche (KBC), echtg. Lea Kustermans 

15.02 Francine Cortvrindt, echtg. René Cassiman (KBC) 

18.02 Mariette Meysman, wed. Georges De Velder (KBC) 

26.02 Albert Kint (KBC), echtg. Annetha De Temmerman 

05.03 Wim Van der Elst (KBC), echtg. Betty De Groote 

17.03 Lea Mouillard, wed. Omer Denhaen (KBC) 

18.03 Justin Wouters (KBC), wed. Rose-Marie Caron  

24.03 Els Borgenon, wed. Gaston Neubourgh (KBC) 

25.03 Cyrille Decoster, echtg. Rosette Benoit (KBC) 

05.04 August Delva (KBC), echtg. Cécile Cailliau 

 

Namens de seniorenclub werd aan de families onze deelneming overgemaakt 
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Onze leden die de komende maanden hun 65ste huwelijksverjaardag vieren: 

 
19/07/1952 Jacqueline LUYCKFASSEEL & Emile MICHIELS 

02/08/1952 Lucien HEYLENS & Simonne CLAESSENS 

 

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

 
03/05/1957 Lodewijk VAN DEN BROECK & Simone PAUWELS 

30/07/1957 Marcel MINNEN & Suzanne HELSEMANS 

05/08/1957 Josephine BORREMANS & Jean SMET 

06/08/1957 Marcel MOLEMANS & Gabriëlle VAN DEN STEEN 

17/08/1957 Magdalena PEETERS & Pierre CUMPS 

27/08/1957 Etienne ASSCHERICKX & Gilberte VAN DEN EYNDE 

21/09/1957 Pierre DE BACKER & Julia DE BUEL 

 

 

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

 
05/05/1967 Willy VAN GIJSEGHEM & Magda VASSEUR 

06/05/1967 Denise VAN RUYSKENSVELDE & Florent DE SADELEER 

13/05/1967 Willy VAN DEN EECKHOUT & Marie-Elise VAN HEDDEGEM 

13/05/1967 Marcella WIERTZ & Heinz SPILKER 

13/05/1967 Roel LAUWAERT & Trees CAPOEN 

20/05/1967 Lodewijk VAN LAEKEN & Magda DE NEEF 

27/06/1967 Lodewijk / Eddy GOOSSENS & Helena LINSEN 

01/07/1967 Jozef VAN ROY & Christiane VAN DAMME 

06/07/1967 Herwig DE BRUYN & Esther BEQUE 

08/07/1967 Jean Pierre JACQUEMYNS & Anny VAN DEN ABEELE 

08/07/1967 André DE SMET & Christiane DE GEYSELEER 

15/07/1967 Adrien LAMAIR & Rita PIJCK 

19/07/1967 Yvette DE WEVER & Pierre DE WOLF 

05/08/1967 Peter MERENS & Laurette CAMUT 

04/08/1967 Lieve CORRYN & Armand ANTOONS 

04/08/1967 Denis VAN DEN BROECK & Lisette HEYMANS 

11/08/1967 Johan WAUTERS & Monique DE NEEF 

12/08/1967 Frans DE WEERDT & Bernadette VAN DE VELDE 

19/08/1967 Karel MERTENS & Mariette FORTON 

19/08/1967 Edgard VAN DER BRACHT & Josane VERMEREN 

19/08/1967 Marcel VAN OPSTAL & Martha DE PRINS 

28/08/1967 Freddy COOLS & Viviane VAN BRUYSSEL 

06/09/1967 Roger DE CAMPS & Christiane VAN DROOGENBROECK 

16/09/1967 Achiel VAN DEN STEEN & Marie-Thérèse VANDEGOOR 

 

Proficiat voor zovele jaren huwelijksgeluk. 

Zij mogen een bezoek verwachten van één van onze bestuursleden (na telefonische afspraak). 
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Verslag Statutaire Algemene Vergadering 21 februari 2017 

 
 

Voor het tweede jaar op rij hadden meer dan 200 leden zich ingeschreven voor de jaarlijkse 

statutaire algemene vergadering.  

Iedereen vond een plaats bij vrienden aan de gedekte tafels. 

Rond 14 uur werd voor het begin van de vergadering een ‘sprankelend’ glas geheven op het 55-jarig 

bestaan van de vereniging. 

 

Aan de hand van de slideshow werd het jaarverslag toegelicht.  

De ledenadministratie leerde ons dat 

- het aantal leden in 2016 steeg tot 1466, of een aangroei van 33 netto 

- 42 jubilarissen brachten vreugde maar 46 overlijdens brachten smart in onze Seniorenclub. 

In 2016 werden door de Seniorenclub en de Hobbyclubs in totaal 96 clubactiviteiten georganiseerd 

die werden bijgewoond door 3588 leden. Vooral de opkomst voor de hobbyclubactiviteiten zat in de 

lift. 

Het financieel verslag toonde een jaartekort van 3.505,99 € dat gedekt werd door een voldoende 

kastegoed. Bedoeling is dat het beschikbaar saldo minstens gelijk blijft aan de grootte van de 

jaarlijkse bijdrage van het Sociaal Fonds. 

En wie - lid of partner - aan alle gesubsidieerde activiteiten deelnam, ontving van de kas een 

tussenkomst van 177,03 €. 

Na het overzicht van de Bestuurswerking werden alle verslagen unaniem goedgekeurd door de 

aanwezige leden. Aldus werd decharge verleend aan de bestuursploeg. 

 

De vergadering stemde ook in met de hernieuwde bestuursmandaten:  

- voor drie jaar: Wiske Coppens, Julien Hamelrijckx, Rita Maes en Frans Vansintjan 

- voor twee jaar: Hubert Walravens. 

 

Na een ‘dorstlessende’ pauze werd de Jaarplanning 2017 voorgesteld. Een gevarieerd programma 

waarop iedereen al bij voorbaat hartelijk wordt uitgenodigd. 

Met een ‘nieuwe jaarkalender’ op de website krijgen de leden steeds actueel inzage in het leven en 

de werking van de Seniorenclub. 

 

Voor de toekomstige werking werd beroep gedaan op de aanwezigen. Iedereen kon suggesties en 

reacties formuleren op het bevragingsformulier. Er werden ongeveer 120 formulieren terugbezorgd. 

Het is voor de bestuursploeg een zeer leerrijke verzameling waaraan de nodige aandacht zal besteed 

worden en waaromtrent in de loop van het jaar zal teruggekoppeld worden naar de leden.  

 

Met nog lekkere taart en koffie, een drankje, maar vooral een gezellig napraten en het tussendoor 

bekijken van een diashow (over de activiteiten van 2016) werd iedereen een veilige terugreis 

gewenst en bedankt voor de betrokkenheid bij de Seniorenclub.  

 

Tot weldra. 

 

Jonas 
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Verslag jaarlijks banket 19 maart 2017 

 
 

Dit jaar is een lustrumjaar en daarom hebben wij ons beste beentje voorgezet om er een zeer 

speciale dag van te maken. 

Het begon al in de voormiddag met onze jaarlijkse misviering opgedragen ter nagedachtenis van al 

onze overleden leden. Er was een zeer hoge opkomst. Zeer waarschijnlijk te danken aan het feit dat 

dit jaar de misviering niet alleen werd opgeluisterd door prachtige orgelmuziek maar tevens door de 

mooie stem van de sopraan Machteld Willems.  

 

 

Omwille van het koude weer werd er na de 

misviering niet zo lang nagepraat en vertrokken 

onze deelnemers vrij snel naar de Salons De 

Waerboom in Groot-Bijgaarden waar de senioren 

‘thuis zijn’.  

De receptie begon daardoor iets sneller dan gepland, 

maar voor de mensen van De Waerboom was dit 

geen probleem. 

Dit jaar was er traditiegetrouw weer een hoge 

opkomst. Het banket is nl. één van de toppers van 

onze kringactiviteiten. Uiteindelijk waren we met 

424 deelnemers.  

Voor het eerst na vele jaren werd het een receptie met bediening aan tafel i.p.v. een staande 

receptie. Bij de meesten van onze leden werd dat enorm geapprecieerd. Zowel de bediening als het 

bijvullen van de glaasjes verliepen vlot en dankzij de deelnemerslijst kon iedereen vrij vlot en 

gemakkelijk zijn jaarlijkse vrienden even opzoeken aan de andere tafels. 

 

Rond 14.00 uur nam Jonas even het woord om iedereen hartelijk welkom te heten en alle 

deelnemers te bedanken voor hun aanwezigheid. Daarna gaf hij de microfoon door aan Philip 

Marck, regiodirecteur Vlaams Brabant, die ons de huidige situatie van KBC toelichtte en ons ook 

feliciteerde met onze werking en activiteiten. 

 

Zoals vorig jaar lagen er nu ook 

briefjes op de tafels waarop 

geïnteresseerden voor het Brussels 

Operette Theater hun gegevens 

konden invullen. Uit de opgehaalde 

strookjes worden op onze 

eerstkomende bestuursvergadering 

tien vrijkaarten geloot voor het 

optreden in december. 

 

Dan werd het tijd om de hongerige 

magen te spijzen en uit de stilte in 

de zaal konden we opmaken dat 

iedereen genoot van het lekkere 

eten. 
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Na de soep en het voorgerecht werd een pauze ingelast om het eten wat te laten zakken en tijd te 

maken om te luisteren naar Paul Saye, voorzitter van het Sociaal Fonds, die op zijn beurt enige 

toelichting gaf over de Speciale gift van het Sociaal Fonds bij een jubileumjaar en die ons ook 

feliciteerde met de geleverde inspanningen voor een goede werking van de kring. 

 

Intussen stonden ze in de keuken weer paraat om na deze speech voor iedereen een mooi 

gepresenteerd bord de zaal binnen te brengen met het hoofdgerecht. 

 

Omdat het een feestjaar is, zijn er ook bestuursleden van alle andere kringen uitgenodigd om deel te 

nemen aan ons banket. De voorzitter van Brugge nam dan ook even het woord om in naam van hen 

allen ons te bedanken en de goede samenwerking verder te zetten. 

 

Bij een feestjaar horen ook cadeautjes. Iedereen werd verrast met een KBC-mok met lepeltje. Ook 

voor dit initiatief kregen we leuke en positieve reacties. 

 

Na uitdeling van de geschenken kwamen de mensen uit de keuken met een roltafel in de zaal 

waarop het pronkstuk stond van ons feest: een prachtige ijstaart met vuurwerkblazers. 

Alle fotografen haastten zich 

richting eretafel waar het pronkstuk 

stond om er een foto van te nemen. 

Daarna werd de tafel terug naar de 

keuken gebracht waar de ijstaart 

aangesneden werd en verdeeld over 

de bordjes om aan onze leden te 

bedienen. 

Daarna volgde er nog koffie met 

koekjes. 

Zoals we gewoon zijn, werd het ook 

dit jaar weer een verzorgd diner 

rijkelijk overgoten door 

voortreffelijke wijnen. 

 

Al snel bleek het 18.00 uur te zijn, 

tijd om afscheid te nemen van bestaande en nieuwe vrienden. Maar eerst werd er toch ook nog snel 

overlegd om zeker voor volgend jaar opnieuw af te spreken. 

 

Het Bestuur. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

10 Winnaars van vrijkaart voor ‘Operettadansa Revue’ 

in Kaaitheater Brussel op zaterdag 9 december 2017 om 14.00 uur. 
Deze winnaars werden verwittigd. 

De Vos Gaston, De Knop Rita, Van Grembergen Kristien, 

Schoofs Rita, Wenseleers Marc, Molderez Françoise, De Meyer Luc, 

Luppens Pierre, Maes Rita en Van Ingelgem Mieke 
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Kleinkinderendag op 4 april 2017 

 
 

 

Ook dit jaar heerste er een gezellige drukte in 

‘De Montil’ in Affligem want ... men verwachtte 

vele kindjes en oma’s en opa’s om samen met 

Clown Rocky en de gekke Paashaas feest te 

vieren. 

Zeven schminksters en één schminker stonden 

klaar met kwast, penselen, kleuren en glitter om 

de kindjes om te toveren in prinsesjes, elfjes, 

vlindertjes en andere griezelige figuurtjes. 

Na hun schminkbeurt werden ze verwacht bij 

onze fotograaf René voor een mooie foto. 

 

 

Ondertussen kon iedereen, groot en klein, genieten van die heerlijke pannenkoeken met suiker, ook 

een drankje mocht niet ontbreken. 

 

 

Opeens klonk er het liedje ‘Ik ben zo blij, zo blij dat mijn neus van voren zit en niet opzij …’. 

Onmiddellijk zong 

iedereen mee en zo 

bracht Clown Rocky 

zijn vriendjes op hun 

plaats voor en rond het 

podium.  

Leuke spelletjes, 

swingende liedjes, 

goochelacts met de 

kinderen - ja zelfs met 

fiere oma’s -,wisselden 

elkaar af. Het was 

genieten!!!! 

  

 

 

Stilaan werd het tijd om even te pauzeren 

want de ijskarretjes werden vlug 

opgemerkt en waren meer dan welkom. 

Wat nu? Wachten op de Paashaas? 

Die had immers iets beloofd voor het 

einde van de show! 

En daar verscheen hij met een mand vol 

paaseitjes, voor elk kind een zakje en een 

dikke knuffel van Clown Rocky. Ze 

waren dolgelukkig! 
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Nog even drummen op het podium voor een groepsfoto, doch onze fotograaf René bracht alles tot 

een goed einde. Dank je René! 

Met een daverend applaus keerde iedereen laaiend enthousiast terug naar huis. 

De oma’s en opa’s waren super tevreden omdat ze zagen dat hun oogappels genoten hadden van 

deze superleuke namiddag. 

 

 

 

Tot volgend jaar! 

Het bestuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 


