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Brussel, September 2017 

 

Zending 2017/04 (ook te vinden op www.seniorenkbcbrussel.be)   

 

Uitnodigingen 

blz.  2  : Woordje van de voorzitter 

blz.  3  : Betaalkalender 

blz.  4  : Halloweenwandeling 26 oktober 2017 

blz.  5 : Verjaardagsfeest Bowlingclub 16 november 2017 

OPGELET GEWIJZIGDE DATUM 9 november 

blz.  6-7 : Bal 18 november 2017  

blz.  8-9  : BOT 9 december 2017 

blz.  10-11  : Eindejaarsfeest 19 december 2017 

 

Hobbyclubnieuws 

blz   12  : Lidmaatschap Hobbyclubs (zeker lezen) 

blz.  13-14  : Hobbyclubnieuws 

 

Ledennieuws 

blz.  15-16  : Ledennieuws 

 

Verslagen 

blz.  17-18  : Petanque-Initiatie 

blz.  19  : Het Zwin 

blz.  20-23  : Portugal 

blz.  24  : Petanque en Tennis Ontmoeting Senioren KBC 

blz.  25-26  : Familiewandeling + BBQ Huizingen 

blz.  27-28  : Fietsmidweek Westhoek 

blz.  29-32  : Londen - Kent 

 

Komende activiteiten  

Noteer nu al in uw agenda:  Nieuwjaarsreceptie 16 januari 2018 

    Algemene vergadering 06 februari 2018 

    Banket 18 maart 2018 

      

De volgende zending kan u verwachten half december 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 
 

 

 

De zomer was meestal aangenaam warm en daar hebben de deelnemers aan de voorbije activiteiten 

van onze Seniorenclub kunnen van genieten.  

Heel wat kleinkinderen zijn terug naar school. Voor heel wat onder jullie is het weer rekening 

houden met de gemaakte afspraken met de ouders. 

 

De regen en wind, gelukkig geen orkanen, zijn nu soms spelbreker. De dagen worden korter. Maar 

de komende activiteiten brengen de warmte van de vriendschap en gezelligheid onder onze leden. 

De wandelaars vertrekken bijna naar Spa, het bal wordt een uitdaging voor jong en minder jong om 

de benen te strekken, de avondwandeling is beloftevol, het eindejaarsfeest … Het programma van 

onze hobbyclubs biedt voor elk wat wils. 

Zo verlaten we stilaan ons feestjaar.  

Uw bestuur is evenwel reeds begonnen met de planning voor 2018 en daar mag je later meer of 

zelfs alles over vernemen. Een ganse opgave om de gezelligheid, de afwisseling maar ook het 

budget in het oog te houden. 

 

Er werden heel wat bezoeken afgelegd door O & Z-bezoekers, maar ook aan jubilarissen en de 

uitvaartdiensten. Reeds 39 leden verlieten ons dit jaar. 

Jong gepensioneerden vullen evenwel onze groep aan en we hopen hen spoedig op een van onze 

activiteiten te mogen begroeten. 

 

We vragen iedereen om de ingesloten nota ‘Lidmaatschap Hobbyclub’ (zie pag. 12) zeker 

aandachtig te lezen en hopen dat je begrip kan opbrengen voor deze aanpak. We hebben niet 

liever dan heel veel deelnemers -en die zijn nog steeds talrijk- aan de hobbyclubactiviteiten, maar 

alleen lid blijven om alle info te ontvangen, verhoogt alleen de administratieve belasting en 

opvolging. Wie trouwens op de hoogte wil blijven van de Hobbyclubactiviteiten leest hierover alles 

in de driemaandelijkse Zendingen en op de website. 

 

Wil je aan een activiteit deelnemen, geef dan een seintje aan de hobbyclubverantwoordelijk. Je bent 

welkom. 

 

Tot binnenkort! 

 

september 2017 

 

  

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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BETAALKALENDER (Zending 2017/04) 

 
Te betalen op rekening: BE49 7340 2675 8871 

 

 

ACTIVITEIT VAN TOT/MET  REFERTE 

 

Halloweenwandeling 

26 oktober 2017 

 

 

01/10//2017 

 

11/10/2017 

 

€ 10 per persoon 

Met vermelding 

‘Halloweenwandeling’ 

 

 

Bal 

18 november 2017 

 

09/10/2017 

 

 

 

20/10/2017 

 

 

€ 16 per persoon 

Met vermelding 

‘Bal’ 

 

 

BOT 

‘OPERETTA DANSA REVUE’ 

9 december 2017 
 

 

 

23/10/2017 

 

09/11/2017 

 

€ 22 per persoon 

Met vermelding  

‘BOT x aantal kaarten’ 

Winnaars van een vrijkaart kunnen 

een bijkomende kaart bestellen met 

de melding ‘BOT-1 kaart en 1 

vrijkaart’. 

 

 

Eindejaarsfeest 

19 december 2017 

 

 

13/11/2017 

 

04/12/2017 

 

€ 18 per persoon 

Met vermelding 

‘Eindejaarsfeest’ 

 

 

 
Te betalen op rekening: BE62 7340 2394 4861 
 

 

ACTIVITEIT VAN TOT/MET  REFERTE 

OPGELET GEWIJZIGDE 

DATUM 9 november 2017 

Verjaardagsfeest Bowling         

16 november 2017 

 

 

 

31/10/2017 

 

€ 40 per persoon 

Met volgende vermelding 

X bowling 

X supporter 

X buffet 

 

  

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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 HOBBYCLUB WANDELEN 

Opendeur wandelclub ‘De Doortrappers’ 

Donderdag 26 oktober 2017 

Halloweenwandeling. 

 
 

Beste vrienden, 

 

Al wandelend de zon zien ondergaan en de duisternis zien vallen over de velden, de weiden en de 

bossen.   

Dat kun je allemaal mee beleven op deze avondwandeling in de omgeving van Vlezenbeek. 

We voorzien, zoals gewoonlijk, twee wandeltrajecten. 

Een rustige wandeling van ongeveer 5 km, wandeltijd 1.30 uur en een langere van ongeveer 10 km, 

wandeltijd 2.00 uur. 

Alle aangesloten leden van Seniorenclub en hun partner mogen aan deze wandeling deelnemen. 

Huisdieren zijn echter niet toegelaten. 
 

De wandelingen starten om 18.00 uur op de parking van het cultureel centrum De 

Merselborre, Schaliestraat 2, 1602 Vlezenbeek. 

Er is voldoende parkeermogelijkheid op de parkings in de omgeving. 
 
Na de wandelingen is er in restaurant Casy, dorp 17 Vlezenbeek 

‘Een buffet van meter Gaasbeek’ voorzien voor de ingeschreven deelnemers met o.a. 

 

 
 een Lindemans geuze of kriek als aperitief, diverse soorten 

brood, warme vleesbroodjes en kriekensaus Lindemans,  

gerookte boerenhesp, pensen, boerenpastei,…Pajotse 

rijstpap, koffie . 
 

 

 

 

 
 

Deelname aan het buffet bedraagt 10,00 euro per persoon. 
 

Wie na de wandelingen mee wil aanschuiven aan dit buffet schrijft tussen 01 en 11 oktober 10,00 

euro per persoon over op de rekening BE49 7340 2675 8871 van Seniorenclub KBC Brussel met 

vermelding 'Halloweenwandeling'.  

 

Het bestuur 

 

 

  

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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KWIEKE BOWLING CLUB 
                     

 

 

 

                                                                                                                                                                 

 

Beste vrienden,   

                                                   augustus 2017       

 

Reeds vier jaar komen onze bowlingvrienden elke maand, donderdagnamiddag vol enthousiasme 

naar Wemmel om er te genieten van een leuke, sportieve namiddag… 

Iedere samenkomst is een feest. 

 

                                     Een vierde verjaardagsfeestje? 
 

                                            Wij doen het!!! 

OPGELET GEWIJZIGDE DATUM 9 November om 15uur stipt. 
Donderdag 16 november 2017 om 15 uur stipt. 

Locatie: Bowling Stones, Steenweg op Brussel 397, 1780 Wemmel. (ruime parking 

beschikbaar)  

 

Op het programma staan twee spelen ‘bowlen’ met nadien een heerlijk buffet en dit voor 40 euro 

per persoon 

(buffet + drank + bowlen). Alle leden van de Seniorenclub zijn van harte welkom. 

Misschien krijgen een aantal ook de BOWLING-microbe te pakken: minder goed, goed of zeer 

goed kunnen bowlen, geen probleem! 

Ook supporters zijn welkom… 

Stort het bedrag (40 euro p.p.) op rekening BE62 7340 2394 4861 Seniorenclub KBC Brussel 

UITERLIJK OP 31 OKTOBER, met vermelding ‘ x bowlen- x supporter – x buffet’, 

waarbij x = aantal. 

 

                            SCHRIJF 16 NOVEMBER ZEKER IN JULLIE AGENDA!! 

 

 

Tot dan! 

Namens het bestuur  

Marilou.  

  

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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         Brussel, september 2017 

 

Beste Collega’s, 

 

 

BAL VAN SENIORENCLUB KBC BRUSSEL 

 
Zaterdag 18 november 2017 in CC Westrand te Dilbeek 

 

 

 

Ondanks de beperkte opkomst van de voorgaande jaren gaan we toch nog eens een bal organiseren 

in het CC Westrand in Dilbeek. Diegenen die er telkens bij waren, dansers en gewoon 

sympathisanten, hebben zich steeds goed geamuseerd. Jullie hebben nog eventjes tijd om te oefenen 

en om af te spreken met vrienden van onze club. 

 

 

 

Dit jaar is er geen orkest maar een DJ van evenementenbureau ‘UP 

TO YOU’. Zij gaan onze avond opluisteren met muziek van onze 

tijd: jaren 60, 70 en 80.  

Laat gerust weten welke muziek jullie graag 

horen, zo zorgen wij ervoor dat er muziek is 

naar ieders smaak. 
Jullie verlanglijstje mag je mailen naar maes.re@skynet.be, graag 

uiterlijk op 19 oktober 2017. 

 

 

 

Wat mag je verwachten? 

19.00 uur: deuren open 

19.30 uur:  ‘DJ UP to You’ start met het draaien van de muziek en wij worden dan op de 

dansvloer verwacht 

21.30 uur:  pauze voor de DJ. Ondertussen 

hebben wij de gelegenheid om een 

kleine versnapering (broodjes) te eten 

en even bij te praten 

22.00 uur: de DJ herneemt met het spelen van 

muziek en wij kunnen terug op de 

dansvloer 

23.30 uur: wat napraten en veilig huiswaarts 

00.30 uur: lichten uit. 

 

 

  

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         

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


 7 

Inschrijven 

 

doe je door storting van 16€ op rekening BE49 7340 2675 8871 van Seniorenclub KBC Brussel met 

melding: ‘Bal’. Betaalperiode van 9 oktober tot 20 oktober 2017. 

 

Voor dit bedrag krijg je: 

 

- Toegang tot de dansavond 

- Een glaasje cava bij het binnenkomen van de danszaal 

- 8 consumptiebonnetjes van 1,5€ 

- Broodje kaas en een broodje ham (verkrijgbaar vanaf de pauze) 

- Vlotte bediening 

- Een sfeervolle avond met vrienden-collega’s. 

Wij hopen jullie met velen te mogen verwelkomen want anders zou dit wel eens ons laatste bal 

kunnen zijn. 

 

Uw Bestuur. 
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Brussel, september 2017 

 

 
Beste vrienden, 

 

Het Brussels OperetteTheater (BOT) brengt dit jaar een muzikaal en dans spektakel, onder de naam  

 

   OPERETTA DANSA REVUE  

   Tanzen möcht’ich, singen möcht’ich!  

 
Operette en dans zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Wals, polka, tango, csárdás, charleston 

zijn de basis voor de vaart en het ritme in de meeste operettes en met haar onvergetelijke melodieën 

blijft de operette fascineren.  

In een zinderend totaalspektakel met beroemde duetten, aria’s, koorpartijen, afgewisseld met 

swingende dansnummers, zal je onweerstaanbaar door koor, solisten, dansers en orkest worden 

meegesleept.   

Zowel beroemd operetterepertoire als muzikale pareltjes uit minder bekende operettes van het begin 

van de twintigste eeuw, komen aan bod. 

 

 

 

Graag nodigen we je uit dit optreden bij te wonen op 

   zaterdag 9 december om 14.30 uur  

  in het Kaaitheater, Sainctelettesquare,  Brussel. 
 

 
 

 

Normale toegangsprijs voor groepen: 29 euro. 

Voordeeltarief uitsluitend voor leden Seniorenclub KBC 

Brussel: 22 euro, inclusief drankbonnetje. 

 

Reservatie door storting van het overeenstemmend bedrag 

op rekening 

BE49 7340 2675 8871 van de Seniorenclub KBC Brussel 

met vermelding ‘BOT x aantal kaarten’ vanaf 23 oktober 

tot en met 9 november 2017. 

Winnaars van een vrijkaart kunnen een bijkomende kaart 

bestellen met de melding ‘BOT-1 kaart en 1 vrijkaart’. 

  

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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We hebben vooraf een aantal ‘betere plaatsen’ gereserveerd.  

De gebruikelijke invulling ‘aanwezigheid op de Algemene Vergadering’ is van toepassing. Bij 

overtal is deelname mogelijk op andere plaatsen en indien nog beschikbaar. 

 

En de vrienden?  

Neem hiervoor vooraf contact met Jonas De Jonge: 0475 53 82 17 of mail naar 

brusseloperettetheater@gmail.com.   

Kostprijs voor niet-leden: 29 euro inclusief drankbonnetje. Betaling op rekening van BOT BE59 

7350 4732 0426 met melding ‘SenKBC-x plaatsen’. 

 

Het wordt ongetwijfeld een feestelijke zang- en dansrevue vol verrassingen met melodieën die je 

kan meezingen en stukken die je voor het eerst hoort en te zien krijgt. Een hommage aan de 

operette, een ode aan de levensvreugde en het dansplezier. 

 

Vriendelijke groeten. 

 

Het Bestuur  

 

 

 

 

  

mailto:brusseloperettetheater@gmail.com
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Beste vrienden, 

 

 

Graag nodigen wij jullie uit op het  

 

 

EINDEJAARSFEEST SENIORENCLUB KBC BRUSSEL 
 

Dinsdag 19 december 2017 in CC Westrand Dilbeek 

 

met stand-up comedian Koen Dewulf en 

 

het Vlaamse zangduo Nicole en Hugo 

 
 

Koen stond in 2007, naar eigen zeggen 

veel te vroeg, reeds in de finale van 

Humo’s Comedy Cup en sindsdien 

draait hij mee als headlinenende 

comedian, als ‘master of ceremony’ of 

als voorprogramma van andere 

artiesten. 

In 2013 haalde hij de finale van de 

Lunatic Comedy Award. Hij werkte 

ook reeds mee aan ‘De Bovenste 

Plank’ en ‘De Premiejagers’ op TV 

Eèn, ‘De Raadkamer’ en ‘De Bond 

voor Radioterroristen’ op Radio 2. 

Een zeer bezige bij die ons gedurende 

40 minuten sympathieke, niet kwetsende en herkenbare humor zal brengen. 

 

 

Daarna brengen Nicole en Hugo ons 

een spetterend muzikaal optreden. 

Eind 2015 namen zij in 

verschillende zalen afscheid van hun 

publiek. Maar blijkbaar zit de 

muziekmicrobe zo diep in hen 

geworteld dat zij niet zonder 

kunnen. Ondertussen hebben zij 

zelfs al een nieuw nummer 

uitgebracht. 

Geniet van deze prachtige 

namiddag. 

  

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Praktisch 

13.00 uur ontvangst en aanmelden (inkomhal) van de CC Westrand 

13.30 uur deuren open 

13.45 uur  welkomstwoord 

14.00 uur optreden Koen Dewulf 

14.50 uur optreden Nicole en Hugo 

15.45 uur receptie 

17.45 uur verdelen pralines 

18.00 uur terugkeer naar huis 

 

Inschrijven 

door storting van 18 euro per persoon op rekening van Seniorenclub KBC Brussel 

BE49 7340 2675 8871  vanaf 13 november tot uiterlijk 4 december 2017 met melding 

‘Eindejaarsfeest’. 

 

CC Westrand biedt plaats voor 450 leden. De zaal mag zeker volzet zijn, zo kunnen wij genieten 

van een gezellige namiddag met de vele vrienden. De deelname wordt toegekend in volgorde van 

ontvangst van de betaling en rekening houdend met de deelname aan de Algemene Vergadering. 

 

Voor jouw inschrijvingsgeld ontvang je: 

- een schitterend, gevarieerd en deugddoend programma 

- receptie met drie zachte sandwiches met divers beleg en twee gebakjes 

- pralines van de ‘Sint’. 

 

In CC Westrand komt iedereen binnen via de hoofdingang. Er zijn geen genummerde plaatsen. Wil 

je samen zitten, kom dan ook samen. 

Met dit eindejaarsfeest besluiten we ons jubileumjaar. Wij hopen dat jullie met velen zullen zijn om 

van deze ontspannende namiddag te genieten. 

 

Het Bestuur. 
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LIDMAATSCHAP HOBBYCLUBS 

 

Seniorenclub KBC Brussel heeft zes hobbyclubs: Forum Beleggingen, Fietsen, Wandelen, 

Petanque, Bowling en Kunst & Cultuur. 

De belangstelling en de deelname aan de activiteiten van deze hobbyclubs groeit jaar na jaar. In 

2016 was dit goed voor meer dan de helft van alle aanwezigheden. 

 

Werking 

De activiteiten van de hobbyclubs worden aangekondigd in iedere zending en zijn steeds terug te 

vinden op de website onder de rubriek ‘Hobbyclubs’. 

De leden ontvangen voor iedere activiteit nog een uitnodiging, uitgezonderd voor Hobbyclub 

Petanque (spelen wekelijks op dinsdag). 

 

Lidmaatschap 

Als lid van de Seniorenclub ben je niet automatisch lid van de hobbyclubs. Per hobbyclub vraag je 

dit lidmaatschap aan bij de hobbyclubverantwoordelijke of door het melden van deelname aan een 

hobbyclubactiviteit. 

 

Enkele vaststellingen 

Sommige hobbyclubs hebben een omvangrijke ledenlijst. 

Bij aansluiting als lid van de Seniorenclub wordt de interesse voor één of meerdere hobbyclubs 

aangeduid. Die worden dan opgenomen in het ledenbestand van de aangeduide hobbyclub. 

 

Bij nazicht van de aanwezigheden per hobbyclub blijkt dat heel wat leden eigenlijk niet of niet meer 

deelnemen terwijl hen nog steeds een uitnodiging per activiteit wordt bezorgd. 

Reden? Geen belangstelling meer? Beantwoord niet aan de verwachtingen? …? 

 

Aanpak 

Hobbyclubleden die vanaf 1 januari 2016 aan geen enkele activiteit van een hobbyclub deelnamen, 

worden vanaf 1 januari 2018 automatisch geschrapt als lid van die hobbyclub. Zij zullen van die 

hobbyclub dan ook geen uitnodiging meer ontvangen. 

De activiteiten worden aan alle leden van de Seniorenclub bekend gemaakt via de website en de 

diverse zendingen. 

Bij hernieuwde interesse voor de hobbyclub wordt bij de eerste deelname aan een activiteit, het 

lidmaatschap opnieuw genoteerd. 

 

Wij vragen begrip voor deze aanpak. 

Het helpt iedere hobbyclubverantwoordelijke om de administratie efficiënter te laten verlopen. 

Zijn er suggesties omtrent de werking van de hobbyclubs, is er interesse voor een nieuwe 

hobbyclub, …of wat ook, laat het weten via een mailbericht aan (klik onderstaande link aan 

mailto:seniorenkbcbrussel@gmail.com?subject=Suggestie Hobbyclub of via onze website 

www.seniorenkbcbrussel.be. 

 

Wij kijken er naar uit je op een komende activiteit van een hobbyclub te mogen ontmoeten. 

 

Uw bestuur 

  

mailto:seniorenkbcbrussel@gmail.com?subject=Suggestie%20Hobbyclub
http://www.seniorenkbcbrussel.be/
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Hobbyclubnieuws (tot januari 2018) 
 
AANDACHT: Bij interesse moet je – onmiddellijk – de onderstaande data en locaties in je agenda noteren 

 
Uitzuiveren van het ledenbestand van de hobbyclubs voor het werkjaar 2018 

--> lees aandachtig de nota “Lidmaatschap hobbyclubs” in deze zending! 

 
 

 

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 23 oktober:  Sprekers: Sofie Vandecasteele en Kristel Tielens, KBC Verzekeringen 

    Onderwerp: Tak 23 

 

- maandag 27 november:  Spreker: Koen Crabbé, aandelenstrateeg KBC Premium Banking 

    Onderwerp: individuele aandelen voor KBC Premium Klanten 

 

- maandag 18 december:  Spreker: Jan Van Hove, chief economist KBC Group 

    Onderwerp: actueel thema.   

 

- maandag 22 januari 2018:   Spreker: Philippe Delfosse, aandelenstrateeg KBC Private Banking 

    Onderwerp: ‘overzicht van de prestaties van de beurzen in 2017 

      en wat mogen we verwachten voor 2018’.   

 

De 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). 

 

-  donderdag 26 oktober:  Avondwandeling in Vlezenbeek – start om 18.00 u  

   (Halloweenwandeling)  Zie aparte uitnodiging in deze zending 

    Samenkomst: Cultureel Centrum De Merselborre, Schaliestraat 2,  

    1602 Vlezenbeek (Sint-Pieters-Leeuw) 

    Parking: ter plaatse 

    Organisatoren: Clement Dewin en Frans Vansintjan 

 

- donderdag 23 november: Startplaats: Sint-Ursmaruskerk, Kerkplein, 1755 Oetingen 

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

   Organisator: Ludo Adriaenssens 

 

 

 

- donderdag 14 december: Startplaats: Café Terlindenhof, Terlindenstraat 13, 1540 Herfelingen 

   (2de donderdag )  Parking: ter plaatse 

    Organisator: Frans Vansintjan 

     

- donderdag 25 januari 2018 Bestemming nog niet gekend. 
 

 

  

mailto:hamjul@telenet.be
mailto:frans.vansintjan@telenet.be
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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  5 oktober:  Vertrekplaats: Taverne Gertrude (tennisclub), J. Van Doorselaerstraat 34 

     1840 Steenhuffel (op 100 m van de Leirekensroute) 

       Afstand: 39 km 

   Parking: in de omgeving en vooral de straat langs het Leireken 

   Organisatie en verantwoordelijke: René Bauwens. 

 

- november, december, januari en februari: in winterrust     

 

 

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 19 oktober, 16 november, 21 december en 18 januari om 14.00u 

- Aandacht:  in november vieren we ons 4de verjaardagsfeestje vanaf 15.00u 

  Zie aparte uitnodiging in deze zending! 

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: Bowling Stones Wemmel, Steenweg op Brussel 397, 1780 Wemmel 

 

 

 

Hobbyclub Kunst en Cultuur:  verantwoordelijke Bert DEMUNTER 0475/25 27 14 

     bert.demunter@telenet.be   02/380 82 94 

 

Wanneer: een activiteit per maand op diverse data i.f.v. de mogelijkheden. 

 In de vakantiemaanden juli en augustus zijn er geen activiteiten gepland. 

Waar:  

- donderdag 12 oktober:  Bezoek aan Volvo Trucks België om 13.30 u 

   Adres: Smalleheerweg 31, 9041 Oostakker-Gent. 

   Zie bestaande mails in verband met inschrijvingen en organisatie! 

 

- voor de volgende maanden zijn er geen nieuwe activiteiten vastgelegd; 

   

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! 

 

 

Uitzuiveren van het ledenbestand van de hobbyclubs voor het werkjaar 2018 

--> lees aandachtig de nota  “Lidmaatschap hobbyclubs” in deze zending! 

 

 

mailto:adrien.lamair@telenet.be
mailto:renebauwens1206@gmail.com
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 

NYS Francis 

VAN IMPE Dirk 

VANHEUSDEN JOOST 

VAN DER ELST Danny 

VAN EECKHOUT Stan 

BOONEN Marijke 

BARDIJN Freddy 

BURGELMAN Michel 

KEYAERTS Frieda 

VANBEGIN Yves 

TEUGHELS Nicole 

JORDENS Els 

VERBRAEKEN Guido 

DEBREMAEKER Jules 

VAN DEN EEDE Etienne 

DE BOLLE Francine 

MERTENS Ann 

VAN SCHUERBEECK Marc 

VAN VAERENBERGH René 

VERHOEVEN Leo 

RAVEYTS Renilde 

RENSON Johan 

GIELEN Myriam 

 

 

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

(ongetwijfeld) spreek af om samen te komen. 
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Spijtig genoeg hebben wij het vorig trimester ook al afscheid moeten nemen  

van enkele van onze leden: 
 

 

20.04 Jan Mosselmans (KBC), echtg. Frieda Wauters 

20.04 Alice Rasschaert, wed. Piet Demuynck (KBC) 

04.05 Louisa De Coster, wed. Marcel Billens (KBC) 

08.05 Luc Van Hoedenaghe (KBC), echtg. Annie De Nul 

09.05 Paul Ringoot (KBC), echtg; Finetta Pisane 

11.05 Pierre Crokaert (KBC), echtg. Renée Vanmulder 

15.05 Simonne De Wit, wed. Marcel Raveyts (KBC) 

24.05 Jean Buelens, echtg. Yvonne Van Engelgom (KBC) 

05.06 Jean-Baptist Cannaerts (KBC) 

16.06 Jeanne Tielemans, wed. Frank Magerman (KBC) 

29.06 Robert Lambert (KBC), wed. Georgette Craps 

03.07 Aline Lamberts (KBC), wed. Jozef De Keyzer 

16.07 Denise Meyfroit (KBC), wed. Maurits Derycke (KBC) 

29.07 René Cassiman (KBC), wed. Françine Cortvrindt 

05.08 Clara Van Impe (KBC), wed. Serein Grootvriendt 

12.08 Pierre ‘Jozef’ Ghysels (KBC), wed. Marie-Jeanne Van den Storme 

14.08 Jozef Van Roy (KBC), echtg. Christiane Van Damme 

28.08 Paul Berrewaerts (KBC), echtg. Agnes Meire 

06.09 Hubert De Pauw, echtg. Yvonne De Rick (KBC) 

06.09 Agnes Devolder, wed. Robert Demol (KBC) 
 

Namens de seniorenclub werd aan de families onze deelneming overgemaakt 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
15/11/1957 Esther VAN HOOREBEKE & Herman DE COORDE 
 

 

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

 
27/10/1967 Louis HEYLENS & Lucie VAN DER HEYDEN 
 

Proficiat voor zovele jaren huwelijksgeluk. 

Zij mogen een bezoek verwachten van één van onze bestuursleden (na telefonische afspraak). 
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Hobbyclub Petanque-Initiatie 21 april 2017        
 

 

 

 

Het was al enkele jaren geleden dat de Hobbyclub Petanque een 

opendeurdag of 

kennismakingsdag organiseerde. 

Er waren 39 inschrijvingen waarvan 13 nieuwelingen, de meesten 

zonder ervaring. Dat was al een succes. 

De 24 ‘anciens’, lid van onze hobbyclub, zorgden van bij 

aankomst voor een warm onthaal. 

  

Jonas heette iedereen welkom en dankte ook de Petanque Club Wemmel om hun lokaal volledig ter 

beschikking te stellen.  

Adrien, verantwoordelijke Hobbyclub Petanque, gaf een korte toelichting omtrent het verloop van 

de namiddag. 

 

 

De nieuwelingen kregen een 

toelichting i.v.m. de reglementen en 

de praktische zaken van het 

petanquespel. En vanaf dan liet men 

de ballen rollen. 

Er werden 4 groepen van 3 spelers 

gevormd en twee wedstrijden 

werden gestart. De praktijk 

verduidelijkte verder de spelregels. 

Magda en Adrien volgden elk een 

spel en gaven heel wat raad en uitleg 

tijdens hun eerste spel om zo het 

petanquespel beetje bij beetje onder 

de knie te krijgen. 

  

 

De gevorderden speelden onder de 

leiding van Francis hun eerste spel. 

De stemming zat er overal onmiddellijk 

goed in. 

 

Iedere deelnemer kreeg twee 

drankbonnetjes en tussendoor ook de tijd 

om aan Francine een verfrissing te 

bestellen. 

 

Voor de twee volgende spelen werden 

alle spelers, nieuwelingen en anciens, in 

ploegen van drie verdeeld. Zo kregen de 

nieuwelingen nog meer inzicht in het 

spel en zij zetten hun beste beentje 

(petanqueballen) voor. 

  

http://www.google.be/url?q=http://www.bilzen.be/petanque-beverst&sa=U&ei=fJXUVO2eLsTqUquKhJgN&ved=0CBcQ9QEwAQ&sig2=9k164EjaQEs8qHUZxXKhXg&usg=AFQjCNFAIIIGz3xaRp-DKJwxBfRDpzJusQ
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Rond 17.30 uur werd een drink 

en drie broodjes per aanwezige 

aangeboden. 

Er werd nog heel wat nagepraat 

over deze gezellige 

petanquenamiddag. 

Wij hopen de nieuwelingen terug 

te zien op een dinsdag om 14.00 

uur. 

  

  

Een initiatief dat voor herhaling 

vatbaar is. 

   

 

Het bestuur 
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Verslag daguitstap 

Het Zwin & Zeebrugge 

9 mei & 10 juni 2017 
 

 

 

 

 
 

 

 

Al snel was het middag en tijd om The Shelter op te zoeken voor een lekkere lunch. 

Eerst een glaasje cava, aangeboden door het bestuur. Nadien een soepje en als hoofdgerecht was er 

pladijs of varkenshaasje. Met als afsluiter een tas koffie. 

Dan werden de instapkaarten klaar gehouden om in te checken voor een boeiende vlucht. 

De Zwin-trekvogels namen ons mee op een fascinerende reis naar een verre bestemming. 

Sommigen wilden nog wat genieten van de natuur en trokken opnieuw het park in.  

 

Om 15 uur ging het dan richting Zeebrugge voor een boottocht met de Zephira door de haven. 

Rustig binnen of de zeelucht opsnuivend op het dek, voeren we langs de ankerplaats van 

vrachtschepen, ferries, cruiseschepen, vissersboten, sleepboten, luxe jachten, … op nauwelijks 

enkele passen van elkaar. Onderweg ontdekten we de Belgische marinebasis, de gasterminal, de 

windturbines op de strekdam en het sterneneiland met zeevogels. De tocht met audiovisuele gidsing 

heeft ons na afloop een gans andere kijk gegeven op een wereldhaven. 

Na een gevarieerde broodjesmaaltijd op de boot, werd om 18.30 uur de terugreis naar Aalst en 

Zellik aangevat. 

Nog nagenietend van deze prachtige dagen waren we tegen 20 uur terug op de parking. 

 

Het Bestuur 

 

  

Op 9 mei was het zonnetje van de partij en konden we 

onze uitstap naar Het Zwin en Zeebrugge maken onder 

een stralende hemel. 

Omwille van de grote belangstelling en overboeking werd 

dit bezoek nog eens herhaald op 10 juni. 

Zowel in Zellik als in Aalst kwamen de deelnemers vlotjes 

en goedgezind de parking opgereden. 

De bussen konden tijdig vertrekken en zonder files 

kwamen we rond 9.30 u ter bestemming. 

De gidsen stonden ons al op te wachten, maar wie wilde 

kon nog een koffietje drinken. 

We werden ingedeeld in groepjes van 20 per gids. En dan 

kon de ontdekkingstocht door Het Zwin beginnen. 

Het werd een verrassende wandeling door het 

natuurreservaat; waarbij we vogels konden spotten en  

planten leerden kennen. Het was genieten van één van de 

laatste stukjes ongerepte natuurpracht aan de kust. 
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TWEE REIZEN NAAR PORTUGAL 
 

Dit jaar organiseerde de Seniorenclub twee groepsreizen naar Portugal: van 27 mei tot 2 juni 

en van 12 tot 18 juni, respectievelijk met 30 en 28 deelnemers. 

Een uitgebreid reisverslag van de tweede groep lees je hierna (met dank aan Chris). 

Gezien beide reizen omzeggens eenzelfde scenario en programma hadden, bevelen we graag dit 

verslag aan. 

In de eerste groep waren er meerdere leden die voor het eerst meereisden met de Seniorenclub. 

De reacties die we na de reis ontvingen, waren zeer positief. 

We lazen: mooie reis, genoten, goede gids, goed georganiseerd, maar vooral een groep waar 

iedereen aandacht gaf aan iedereen. 

Het niet-bezoeken van de bibliotheek in Coïmbra, de gauwdief, … het werden ‘voorvalletjes’. 

 

Nu veel leesgenot met het reisverslag en bekijk zeker ook op de website de vele prachtige foto’s. 

 

Porto en Lissabon juni 2017 
 

Maandagmorgen 12 juni om 8 uur stond iedereen, gepakt en gezakt, op de luchthaven van 

Zaventem. 

Alles verliep heel vlot bij het inchecken en na een rustige vlucht landden we in Porto waarna 

bustransfer naar ons hotel.  

In de namiddag vertrokken we samen met onze gids Jean-Louis op de 

Praça da Batalha waar het standbeeld van Pedro IV staat. Hij was de 

laatste koning van Portugal.  

Verder naar de Igreja Santo Ildefonso: een voorgevel die volledig 

versierd is met azulejo's die het leven van de H. Catharina uitbeelden.  

We wandelden langs het bekende Café Majestic, gelegen op een 

boogscheut van ons hotel. 

Daarna deden we de Mercado do Balhao aan, gebouwd tussen 1914-1917 

in neoclassicistische stijl, de Praça da Liberdade met de Cãmara 

Municipal do Porto (stadhuis). 

Dan volgde een kleine klim naar de Igreja dos Clérigos, een barokkerk in 

rococostijl. Hoogte van de kerktoren: 75,60 meter. Het is ook de 

hoogstgelegen kerk van Porto. We bewonderden in de Rua do Carmo de beroemde boekenwinkel 

'Livraria Lello'. Art nouveau. 

In de late namiddag bracht de autocar ons naar Vila Nova de Gaia waar we de portokelders van Croft 

bezochten. Na een deskundige uitleg konden we drie soorten porto's proeven.  

 

Op dinsdag vertrokken we om 9 uur naar de Igreja de Santo Antonio dos Congregados (azulejo's). 

Naar het Estação de São Bento (station). De naam komt van het klooster dat er vroeger stond. De 

muren van de stationshal zijn bezet met azulejo's. Ze geven een beeld van het traditionele leven in 

Noord-Portugal.  

Daarna maakten we een wandeling over de Ponte Dom Luis I, 

een schitterende ijzeren brug uit het begin de 20ste eeuw, die de 

Douro overspant.  

We gingen naar een uitkijkpunt vanwaar we een mooi beeld 

hadden over de Douro, de stad en de brug. 

Daarna bezochten we de Sé (kathedraal). De ingangspoort uit de 

17de eeuw werd gebouwd tussen twee burchten die gebouwd 

zijn in de 12de eeuw. We daalden langzaam af richting Douro.  

Hier wandelden we door een echte Portugese volkswijk met steile straatjes en oude huisjes, 

geschilderd in pasteltinten, door nauwe en soms donkere steegjes.  
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Om 12 uur bezochten we het Palácio da Bolsa. Dit beursgebouw is 

één van de belangrijkste historische monumenten en toeristische 

bezienswaardigheden in Porto en omstreken.  

De bouw ervan werd aangevat in 1842, op de plaats waar voordien 

het Sint-Franciscusklooster stond en het werd in neoklassieke stijl 

voltooid. Meer dan de moeite waard zijn de grote binnentuin en de 

Arabische hal. Die laatste dient tegenwoordig als zaal voor 

culturele evenementen.  

 

Om 15 uur: boottocht langsheen de zes bruggen op de Douro, de rivier waarlangs talloze 

wijngaarden liggen voor de productie van de beroemde Portugese wijnen.  

We eindigden de namiddag met een bezoek aan de Igreja S. Francisco.  

Marcel was jarig en we werden door hem getrakteerd op een aperitief. De Seniorenclub zorgde voor 

een attentie voor hem. 

 

Op woensdag vertrokken we om 8.15 uur naar Coimbra, ongeveer 120 km ten zuiden van Porto. De 

Moren hebben destijds Coimbra uitgebreid als stad. Coimbra is de streek waar veel kurkbomen 

staan en ook veel eucalyptusplantages. Het was vroeger de hoofdstad van Portugal en het centrum 

van de textielindustrie. 

Het is een echte studentenstad. De bibliotheek van de 

universiteit is wereldberoemd. Met haar grote eenheid in 

exterieur, interieur en decoratie, is de bibliotheek een 

schitterend voorbeeld van de barokstijl. Hier worden 

nog steeds ongeveer 300.000 boeken, allen daterend van 

vóór 1800, bewaard.  

In de kelderverdieping worden boeken opgeslagen en 

gerestaureerd. Vleermuizen fladderen hier ’s nachts 

rond om de boeken proper te houden, ze eten de insecten op: papirofaten. 

De Sé Velha (Oude Kathedraal) is de oudste kerk van Portugal. Ondanks de vele veranderingen en 

toevoegingen is de basisstructuur uit de 12e eeuw bewaard gebleven.  

Na ons bezoek zakten we af naar de benedenstad langs de volkswijk van Coimbra. Nu zijn er vooral 

handelszaken, cafés. 

 

Na een autocarrit van ongeveer één uur kwamen we aan in Batalha.  

De Monasterio de Santa Maria da Vitoria dat op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat, is één 

van de populairste trekpleisters van Batalha.  

De stijl in de kerk is typisch Portugees. Het is tevens één van de grootste meesterwerken van de 

gotische bouwstijl. Het is een nationaal monument. 

Rond 19 uur kwamen we aan in Lissabon.  

 

Donderdag: eerst een "sightseeing" per bus, daarna te voet naar de mooiste plekjes van de stad. 

Er werd een groepsfoto genomen aan de Miradoure Parque Eduardo VII aan 

het standbeeld van Marquès de Pombal. We daalden de Avenida da Libertade 

af, een mooie laan met plataanbomen. Praça dos Restauradores, standbeeld 

van "Zij die hersteld hebben". Palazio Force (de macht)Eden Theater, een Art-

deco gebouw met veel groen en strakke rechte lijnen. 

Praça Pedro IV. Praça da Figueira met het standbeeld van Dom Joao da 

Câmara.  

Casa do Alentejo: hier vind men alle elementen van de Portugese cultuur 

terug, prachtige patio en zalen. 

We zagen een heel smal huisje ‘A Gin Jinha’ waar men kriekenjenever 

verkoopt. Lekker  
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Daar tegenover ontdekten we een monument met Jodenster waarbij uitgelegd werd dat er in 1506 

twee miljoen Joden vermoord werden. 

We wandelden verder naar beneden tot aan de Praça do Comércio, een schitterend plein vlak aan de 

Taag, die hier 12 km breed is.  

Hier was in 1755 een tsunami die alles tot aan het Parque Eduardo verwoestte. Naar de Estatio 

Fluval, een aanlegkade voor boten. In het stadhuis uit 1910 werd de eerste Portugese regering 

gesticht. Dat was het einde van de dictatuur.  

 

Na de middag bezochten we het Museo Gulbenkian.  

Gulbenkian, een Armeniër en rijke oliemagnaat, bezat een enorme kunstcollectie. 

Na ons bezoek bracht de bus ons naar de Miradouro de San Pedro de Alcãntara met een fraai 

uitzicht over de stad en aan de overkant het Castillo. Daarna daalden we af tot de Praça Dom Pedro 

IV en bezochten de Igreja de São Roque, een Jezuïtenkerk waar alleen de allerbeste materialen 

gebruikt werden. Het houtwerk kwam uit Brazilië. Weeral mooie mozaïeken.  

Langs de Largo do Carmo bewonderden we de beroemde elevator 'Santa Justa'. Verder langs de 

Igreja do Carmo die zwaar getroffen werd door de aardbeving en de tsunami. Ze is niet meer 

gerestaureerd. 

We eindigden onze wandeling op de Praça Dom Pedro IV.  

  

Op vrijdag bezochten we de wijken Mouraria ('de Morenwijk'), en de 'beruchte' Alfama.  

We startten op één van de hoogste punten van Lissabon: de Miradouro de Graça.  

Van daar zakten we af naar het Castelo de São Jorge. Vanaf de torens en terrassen, op de 110 meter 

hoge heuvel, ontvouwt zich een schitterend uitzicht over de 

stad en de monding van de Taag 

Dit is het historische kasteel van Lissabon, gebouwd in de 

vroege Middeleeuwen op het meest strategische punt van de 

stad. Er was een vluchtweg voorzien die ook gebruikt werd 

voor de bevoorrading. 

Vervolgens deden we de Miradouro de Santa Luzia aan. 

Santa Luzia is de patroonheilige van Lissabon.  Een plaats 

waar het leuk is om te vertoeven. Hier werden we getrakteerd door de Seniorenclub. 

We bezochten de Alfama wijk. Met zijn smalle passages en adembenemende miradouros, is de 

Alfama doordrenkt van geschiedenis.  

De naam Alfama is afgeleid van het Arabische Al-Hama, wat bron of fontein betekent. 

Na de Alfama-wijk begaven we ons richting kathedraal 'Sé Patriarcal', één van de oudste 

bouwwerken van Lissabon en eindigden op de Praça do Comércio, dat we al kenden van de dag 

ervoor.  

 

In de namiddag was er een keuzeprogramma voorzien: shoppingtime of een museumbezoek.  

Het Museu do Azulejo is een uniek museum, gehuisvest in een historisch klooster, Madre de Deus, 

gesticht in 1500. Het is gelegen buiten de historische stad. Je krijgt er een schitterend beeld van het 

'fenomeen' azulejos (van de Arabieren tot de moderne uitvoeringen ervan). Er was ook nog een 

gezellige patio met veel groen.  

Op zaterdag vertrokken we met twee busjes naar Sintra, 

gelegen op 15 kilometer van Lissabon. 

We bezochten het Palacio de Peña, gebouwd in de 19de 

eeuw op een rots 500 meter boven Vila de Sintra. In 

1836 trouwde Koningin Maria II met prins Ferdinand 

van Saksen-Cobourg, een neef van onze koning Leopold 

I. Hij gaf de opdracht een extravagant paleis te 

ontwerpen dat gebouwd is op de resten van een oude 

Moorse burcht en bestaat uit een mengeling van stijlen 

en kleuren. De hoofdtoren van het slot is een replica van 

de toren van Belém. 
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We reden naar Sintra om te lunchen. Mooi stadje aan de voet van het gebergte met dezelfde naam. 

De unieke kenmerken van Sintra zorgden ervoor dat het door de Unesco erkend is als 

werelderfgoed.  

 

Om 14 uur reden we naar Cabo da Roca, het meest westelijkste punt van het Europese vasteland, 

“waar het land eindigt en de zee begint”. Er staat een vuurtoren en een monument met tekst van 

Luis de Camões, een Portugese dichter.  

 

Daarna was het hoog tijd dat we naar de Belém-wijk in Lissabon 

vertrokken. De Torre de Belém die oorspronkelijk gebouwd werd ter 

verdediging van de haven van Lissabon. Vasco da Gama vertrok daar 

in 1497 op ontdekkingstochten. 

De Padrão dos Descobrimentos, 

het monument ter herinnering 

aan de Portugese ontdekkingen. 

Het lijkt op een schip waarvan de boeg gericht is naar de 

Taag, in de richting van de zee.  

Onze laatste bezienswaardigheid van de reis was het 

Mosteiro dos Jeronimos.  

Toen Vaso da Gama de route naar het oosten ontdekte, liet 

koning Manuel, gedeeltelijk met de opbrengst van de specerijen, een enorm klooster bouwen: het 

Mosteiro dos Jeronimos, een grandioos monument en 

een hoogtepunt van Portugese kunst.  

Het is één van de meest imposante bouwwerken van 

Portugal, gekenmerkt door overdadige decoraties 

met motieven uit de scheepvaart en de nieuw ontdekte 

wereld.  Het klooster is dan ook door Unesco 

beschermd als werelderfgoed.  

 

 

In dezelfde Belem-wijk eindigden we ons bezoek aan de bekendste pastelaria van Portugal: de 

'Antiga casa de Pasteis de nata de Belem'. 

Het bestuur van de Seniorenclub trakteerde iedereen op een doosje met zes pasteitjes. 

 

's Avonds kregen we nog een aperitief aangeboden op het dakterras van het 

hotel met zicht op het kasteel. 

Tijdens het diner bedankte Dominique Jean-Louis, onze gids, voor zijn 

deskundige uitleg en daarna alle deelnemers voor de vriendschap die er was 

in de groep. 

 

Aan alle mooie liedjes komt een eind. En dus vertrokken we zondag naar de luchthaven van 

Lissabon voor onze terugvlucht. In de autocar waren er nog dankwoorden van Paul voor Jean-

Louis, Dominique en Wiske. Dominique en Wiske kregen ook nog een aandenken van de ganse 

groep.  

Het was druk op de luchthaven, maar de incheck verliep vlekkeloos. 

We kwamen op het afgesproken uur aan in Zaventem, maar moesten een tijdje wachten op onze 

bagage. 

Dat gaf ons de gelegenheid om van iedereen afscheid te nemen en een veilige thuiskomst te wensen. 

 

Het was een leerzame en mooie reis! 

 

Het bestuur 
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Ontmoeting Senioren KBC – 2 juli 
 

De weersvooruitzichten waren twijfelachtig, maar de ingeschrevenen waren goed op tijd aanwezig 

in KBC Aalst. In totaal met 50, 

waarvan de meesten voor het 

petanquespel gekomen waren. 

Na een korte briefing werd zowel 

tennis als petanque opgestart. 

Na een uurtje viel een druilerige 

regen neer, evenwel voldoende 

om na het eerste uur tennis te 

stoppen en werd de verplaatsing 

naar binnenterreinen 

georganiseerd. 

Voor de petanquespelers werden 

tentjes opgezet zodat alles verder 

kon doorgaan zoals voorzien. 

 

Om 13.30 uur werd een broodje 

gegeten en intussen toonde de 

zon zich zodat alle spelen in Aalst 

in openlucht verder gezet werden. 

 

Het enthousiasme was duidelijk hoor- en zichtbaar, de gezelligheid en de ontspanning voelbaar. 

Tussenin werd een minipauze ingelast voor een lekker rijsttaartje. 

Rond 17.30 uur werden de wedstrijden gestopt. 

Bleek dat er geen verliezers waren, maar enkel winnaars van het plezier en het gezellig samenzijn 

met de vrienden. Toch werd met enige fierheid verteld: “ik heb vier keer gewonnen met de 

petanque”. 

 

Met een aperitief, een verzorgde koude schotel en nog een drankje werd het een aangename 

bedoening in en rond de chalet van de Vriendenkring van Aalst. 

De collega’s uit de andere kringen waren 

niet zo talrijk, maar het bleken vertrouwde 

gezichten. Een verplaatsing uit Antwerpen, 

van aan de kust, … hinderde niet en zij, 

maar ook de andere collega’s, dankten de 

organisatoren met “graag tot volgend jaar, 

voor herhaling vatbaar”. 

Een getuigenis: “Dit is eigenlijk de enige 

activiteit van de kring waaraan we 

deelnemen, vooral omdat wij (de mannen) 

kunnen tennissen en de vrouwen zich 

amuseren met de petanque”. 

Dank aan de organisatoren, de vrienden 

van VKA en aan alle aanwezigen. 

Weer een fijne dag onder vrienden! 

 

Het Bestuur 
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FAMILIEWANDELING HUIZINGEN + BARBECUE 

27 juli 2017 

 

De weersvoorspellingen waren niet erg gunstig maar zoals vaak op onze activiteiten waren de 

weergoden ons toch goedgezind en konden we genieten van een prachtige dag. 

 

Tegen 13.30 uur kwamen de eerste leden al toe in het domein van Huizingen. Maar goed dat 

iedereen op tijd was want gezien het hoog aantal inschrijvingen hadden we onze tijd nodig om 

iedereen te kunnen registreren, drankbonnetjes uit te delen, armbandjes voor de barbecue en 

armbandjes voor de gratis activiteiten in het domein aan te doen. 

 

Iets na 14.00 uur heette Jonas iedereen 

welkom en wenste ons een leuke en 

aangename wandeling toe. De groepen van 5 

en 10 km werden gevormd. Voor de 5 km 

waren er wel 99 wandelaars, kinderen 

inbegrepen, wat wel een record was voor deze 

activiteit. Maar ook voor de 10 km waren er 

toch 49 deelnemers. 

 

De beide groepen verlieten het domein om 

aan hun tocht te beginnen. Tijdens de 

wandeling werd er heel wat gebabbeld onder 

de deelnemers en werd er ook kennis gemaakt 

met nieuwkomers binnen de groep.  

Toen de eerste groep terug binnen kwam in het 

domein begaven de meesten zich onmiddellijk 

naar de bar om een drankje te bestellen. Daar zat 

het warme weer zeker voor iets tussen. De 

grootouders met kinderen en/of kleinkinderen 

gingen het domein verder verkennen en maakten 

een boottochtje of een ritje met de trein of 

zochten een andere activiteit. 
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Ondertussen waren ook de wandelaars van de 10 km binnengekomen en ook 

zij trokken snel richting bar om een drankje te 

bestellen. Dan was het tijd om vrienden en 

bekenden op te zoeken en een beetje bij te 

praten.  

 

Ook kwamen er nu nog leden toe die enkel 

voor de barbecue ingeschreven hadden en 

ook zij hadden nog even tijd om met oud-

collega’s en vrienden bij te praten. 

 

Toch was iedereen blij dat Jonas rond 18.00 

uur aankondigde dat we allen naar de tent 

konden gaan voor de barbecue.  

 

Met 171 deelnemers 

moest alles wel in goede 

banen geleid worden 

maar dankzij de goede 

organisatie van de 

medewerkers van Olaf 

was dit geen probleem. 

 

Er waren tien lange 

tafels opgesteld en in 

twee rijen mocht 

iedereen naar binnen 

gaan waar het buffet 

klaar stond. Alles verliep 

zeer ordentelijk en toen 

iedereen zijn bord eens 

vol geschept had, waren 

er velen die  

 

nog voor een tweede keer gingen 

aanschuiven. Al dat lekker eten werd 

doorgespoeld met het nodige vocht. Na het 

buffet waren er nog een ijsje en een tas 

koffie. 

Er werd nog even gezellig nagepraat maar 

dan werd het stilaan tijd om terug naar huis 

te keren.  Vooral voor de allerkleinsten was 

het een drukke en vermoeiende dag 

geweest. Velen namen afscheid met de 

melding: “tot volgend jaar, het was een 

fantastische dag, voor herhaling vatbaar”. 

 

 

 

Het doet ons plezier dat te horen en kijken al uit naar volgend jaar. 

 

Het bestuur  
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Verslag FMW Westhoek 
 

 

 

Met veel belangstelling werd uitgekeken naar de 

fietsmidweek in Stuivekenskerke. De abdijhoeve 

Viconia werd grotendeels ingenomen door de 

Seniorenclub KBC Brussel. De afspraak nakomen om 

op maandagnamiddag pas vanaf 16.00 uur de sleutels af 

te halen werd strikt opgevolgd. De kamers werden 

verkend en de fietsen kregen hun beveiligde locatie. Tijd 

om het terras te verkennen: tafels werden bijgeschoven, 

zonneparaplu’s verplaatst en nog een drankje bestellen 

waren de inburgeringspraktijken van onze groep. Om 

18.30 uur werd er een aperitiefje aangeboden en de 

organisatoren beklemtoonden nogmaals de gemaakte afspraken uit ons fietsreglement om alle ritten 

veilig te laten verlopen. 

 De scheurkalender van 19 juli hielp ons hierbij en gaf een overzicht van de tien geboden van een 

wielertoerist: 

 

 

Bovenal bemin uw fiets 

doe hem steeds op slot 

respecteer ook het alcoholverbod. 

’t is geen luxe om een helm te dragen 

en scheer uw benen 

 om uw vrouw te behagen. 

Onderhoud uw uitrusting  

en fiets piekfijn 

en volg de instructies 

ven de wegkapitein. 

Kak en plas nooit langs de baan 

of in de struiken 

en zeker nooit doping gebruiken! 

Wees in de groep de grootste optimist 

en drink pas na de rit 

een goede trappist. 

 

 

Het eerste avondmaal was van uitstekende kwaliteit en de wijn mocht er ook zijn. Nog een 

afzakkertje en een goede nachtrust en we konden eraan beginnen. 

  

Op dag 1 stond een rit van ongeveer 65 km van Diksmuide naar de kust gepland. We wisten dat een 

doortocht door Nieuwpoort en een passage langs de volledige kustlijn de nodige waakzaamheid en 

aandacht zouden vergen. Intussen waren de troepen al uitgedund! Niettegenstaande alle 

waarschuwingen blijft in groep rijden voor senioren toch een hele opdracht. Eén moment van 

minder aandacht en daar lag Greta op het asfalt. Als een volleerd profrenner, naar de schouder 

grijpend en kreunend van de pijn werd in eerste instantie naar bril en fiets gekeken, maar de aftocht 

naar het ziekenhuis was een feit …   
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Na een kort overleg tussen de organisatoren werd de 

fietstocht verdergezet en zonder ongelukken werd de 

middagstop bereikt. Het weer viel mee en de geplande 

kilometers, inclusief de drankstop in de namiddag, werden 

binnen de tijdsvoorzieningen afgewerkt. 

Greta was intussen, met gebroken schouder, opgehaald 

door haar familie. Een lang en pijnlijk herstel was haar 

deel. De angst was wel duidelijk in ons peloton geslopen 

en er werd nog verder uit elkaar gereden. De 

verantwoordelijken hadden meer dan hun handen vol om 

alles in goede banen te leiden. 

De miserie werd verdronken en het avondmaal mocht er 

wezen. 

 

Na een stevig ontbijt werd dag 2 aangevat. De weersvoorspellingen waren wat twijfelend. 

Na een vlotte rit kwamen we vroeger dan voorzien in de taverne De Swaene. Geen nood want in 

een apart zaaltje konden we opnieuw krachten opdoen in een gezellige sfeer. Niemand had blijkbaar 

haast want de eerste druppels maakten hun opwachting. Regenjasjes aan, opnieuw uit, maar toch 

noodzakelijk. Een bezoek aan de militaire begraafplaats in Vladslo maakte ons al niet vrolijker en 

de voorziene drankstop op het terras moest in een te kleine binnenruimte plaatsvinden  

We lieten het niet aan ons hart komen en vol goede moed werd het laatste gedeelte, in de regen, 

afgewerkt. Een schijnbaar onschuldige valpartij in het zicht van de Viconiahoeve bracht nog enige 

onrust in onze groep. Het aperitief werd dan maar binnen gebruikt en het aansluitend diner deed ons 

opnieuw warm krijgen. 

 

Bij het ontbijt van donderdag moesten we vaststellen dat de onschuldige val van Marcella haar een 

slapeloze nacht had bezorgd. Er werd voorzichtigheidshalve beslist om een preventieve scan te laten 

uitvoeren in het ziekenhuis. Het was de groep intussen niet ontgaan dat er een stevige wind waaide. 

Aan de kust zijn natuurelementen constant aanwezig, maar deze stormwind nodigde niet direct uit 

te vertrekken, wetende dat het de ganse voormiddag tegenwind zou zijn. En inderdaad het bleek 

geen lachertje om in Oostvleteren te geraken. Tijdens de welgekomen middagpauze konden we op 

adem komen, maar groot was onze verbazing toen Marcella, arm in een draagdoek, kwam vertellen 

dat zij een barst in haar schouder en sleutelbeen had. We zouden zelfs vergeten te vermelden dat we 

op een vlotte manier, wind mee, naar Stuivenkenskerke fietsten. 

Tijdens de afscheidsreceptie waren er de gebruikelijke dankwoorden voor de organisatoren en 

andere stewards.   

Het was onze verwachting dat dit hotel ons een hoogstaande keuken zou brengen en het KBC diner 

was hier niet alleen de bevestiging van. 

 

Vrijdagmorgen, na het ontbijt, werden de valiezen en de kamerdeuren 

gesloten. 

De fietsen werden opgeladen en de caravaan reed naar Esen voor een 

bezoek aan de brouwerij ‘De Dolle Brouwers van het Oerbier’. Voor de 

middag al een paar pinten drinken is niet onze gewoonte maar als het je 

aangeboden wordt, moet je beleefd blijven. We wisten namelijk dat er nog 

een diner volgde in de Schoorbakkehoeve. Een betere afsluiter konden we 

ons niet voorstellen en dan veilig naar huis. 

 

Op de laatste bestuursvergadering werd de fietsmidweek geëvalueerd. 

Enkele aandachtspunten werden gesuggereerd en komen zeker aan bod bij 

de voorbereiding van de fietsmidweek van volgend jaar. 

 

Het bestuur. 
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 Londen-Kent van 16 tot 20 augustus 2017 
 

Woensdag 16 augustus 

 

Ruim voor het afgesproken vertrekuur is de bus er, maar ook heel wat leden die de bus of beter de 

reis niet wilden missen. Tegen 5.10 uur is iedereen op de carpoolparking Affligem en de bus met 

bovendek en 53 reizigers vertrekt richting Calais naar de Eurotunnel richting Folkestone. De bus 

brengt ons naar Greenwich. 

In die stad maken we kennis met Engeland, de 

typische huizen, de rode telefooncellen. We 

schepen in op de boot richting Londen. 

Aanvankelijk blijven er heel wat reizigers in 

het benedendek maar wanneer de boot Londen 

nadert, staan op het bovendek heel wat 

fotografen klaar om de eerste kiekjes te 

schieten. 

Een belevenis van op het water om zo de grote 

stad te leren kennen en ontdekken: de mooi 

gerestaureerde London Docks, ook ons 

verblijfhotel, de bijzondere gebouwen van de 

City, London Eye, de prachtige gebouwen en 

zeker de talrijke bruggen over de Theems. We 

meren aan bij Westminster Pier.  

 

De gidsen Fons en Philip loodsen ons door de 

Londense drukte voor een bezoek aan Westminster Abbey. Een gebouw met een groot historisch 

verleden, 1000 jaar oud, waar kroningen, huwelijken en begrafenissen van heel wat monarchen, 

politici en beroemdheden. Het is met de audio guide een weg zoeken tussen de talrijke bezoekers. 

Een belevenis. 

 

Na een wandeling en heel wat gedisciplineerd oversteken (verkeer rijdt er links!), komen we aan in 

Buckingham Palace. Het paleis ligt aan de voet van Green Park en St. James’s Park. Nu niet langer 

meer bewoont door Koningin Elizabeth II en de hertog van Edinburgh, maar toch blijft het paleis 

grotendeels voor het publiek gesloten. Als de geldnood groot is, kunnen er negentien ‘state rooms’ 

tijdens juli en augustus bezocht worden. 

Langs een mooie tuin wordt de uitgang bereikt. Een lokale bus brengt ons naar het Hilton 

Docklands hotel. Na check-in volgt een gesmaakt avondmaal en eindigt deze eerste ‘lange’ dag. 

 

Donderdag 17 augustus 

 

Met een bezoek aan The Houses of Parliament, ook 

Palace of Westminster genaamd, begint de tweede dag. 

Het bezoek is onder de bekwame leiding van lokale 

gidsen die heel duidelijk spreken en een deskundige 

uitleg en een heel goed inzicht geven over het reilen en 

zeilen van de Britse politiek in het verleden en het 

heden. We leren dat wat we op TV soms zien, niet echt 

het stemmen is. Britten hebben hiervoor een eigen stijl.   

 

Na dit geslaagd bezoek wandelen we via Trafalgar 

Square naar Saint-Martin in the Field, waaronder we 

het middagmaal gebruiken in ‘Cafe in the Crypt’. 
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De namiddag biedt de mogelijkheid voor een vrij bezoek aan de National Gallery. Een museum met 

een uitgebreide collectie, met o.a. de Zonnebloemen van Vincent Van Gogh. We vertrekken op het 

plein waar Admiraal Nelson hoog boven zijn sokkel troont en langsheen het éénpersoons 

politiekantoor verlaten we het plein. Langs White Hall, Downingstreet 10 -een goed afgesloten 

straat- komen we in Covent Garden. 

Wat aanvankelijk begon als een groenten- en fruitmarkt is nu een overdekte markt die tijdens de 

zomermaanden druk bezocht wordt door toeristen. Straatanimatie, artiesten met toch enig talent, 

winkels en terrassen maken er een levendige en gezellige buurt van. Een zonnige rustige namiddag. 

Avondmaal in ons hotel. 

 

Vrijdag 18 augustus 

 

Shakespeare’s Globe Theatre 

wordt onze eerste halte van de 

dag. ‘To be or not to be’. Wij 

worden opgenomen in de sfeer 

van het theater van begin 16de 

eeuw. 

In 1613 brandde dit theater tot op 

de grond af, waarschijnlijk door 

een kanonschot tijdens de 

opvoering van ‘Henry VII’.  

Het huidig gebouw werd 

herbouwd en geopend in 1997 en 

ligt op korte afstand van het eerste 

gebouw. Nu is het toegankelijk 

voor 1.500 personen, 400 jaar 

geleden waren er dat wel 3.000.  

Een gids, of was hij een lid van 

het theatergezelschap, brengt ons 

met woord, mimiek en 

lichaamstaal in de sfeer van 

destijds. Een mooie ervaring om 

te beleven.  

Tijdens een wandeling door de stad, krijgen we nog toelichtingen over o.a. Saint Paul’s Cathedral 

en andere bezienswaardigheden en gebouwen. We komen aan in de drukte van Borough Market, 

eveneens oorspronkelijk een groenten- en fruitmarkt, maar thans bekend als een populaire 

biologische markt. We laveren tussen de kraampjes, sommige echte juweeltjes qua presentatie. De 

geuren snuiven we op en heel wat lekkere hapjes laten de maag grollen.  

‘Le baton rouge’ is evenwel ons restaurant van deze middag. We vullen het restaurant. Door een 

beperkte bezetting van de bediening neemt dit heel wat tijd in beslag. Het kon anders bijvoorbeeld 

in The George Inn, een koetsherberg uit de tijd van Charles Dickens. 

We wandelen verder over de Millennium Bridge, Er beweegt wat, niet meer de brug, maar in de 

lucht. We krijgen een traktatie van een echte Londense bui, ook niet te missen. Lopen, schuilen, 

wachten … De bus brengt ons door het drukke verkeer naar het British Museum. 

Dit museum bevat heel wat imposante voorwerpen: een gevleugelde stier uit de oude stad 

Khorsabat, beroemde documenten als de Magna Carta en de Codes Alexandrinus, Egyptische 

mummies en grafkamer, … 

Met de toegekende tijd lijkt het vinden van de ‘Steen van Rosette’ al een succes. Er mocht wel wat 

meer tijd en enige begeleiding zijn. 
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In een typisch Italiaans restaurant nemen we het avondmaal. 

Met 32 zijn we op tijd voor het bijwonen van de musical ‘Phantom of the Opera’. Een goed gevulde 

zaal, solisten die hun beste ‘stem’ voorzetten en spectaculaire decors maken er een geslaagde avond 

van. 

Het driedaagse stadsbezoek sluiten sommigen nog af in de bar van het hotel. Valiezen zijn gepakt. 

 

Zaterdag 19 augustus 

 

Eerste bestemming: Kew Gardens, 121 ha groot park, gelegen in het zuidwesten van Londen. Met 

een grondplan als gids verkennen we dit mooie park. Goede bewegwijzerde wandelwegen leiden 

ons naar diverse mooie gevarieerde tuinen, alsook naar enkele prachtige serres, o.a. The Palm 

House uit de 19de eeuw, The Temperate House uit de 19de eeuw en de serre met waterlelies. 

Het zonnige weder maakt er een echt ontspannend bezoek van en zoals blijkt niet enkel voor 

toeristen, maar ook voor gezinnen. Zeker een bezoek waard.  

Deze Kew Gardens of Royal Botanic Gardens is sinds 2003 officieel Unesco Werelderfgoed. 

 

 

Een omleiding, een brug die te 

laag is, smalle wegen … onze 

chauffeur brengt ons naar Hever 

Castle.   

Het kasteel is tevens het 

geboortehuis van Anna Boleyn, 

de tweede vrouw van Hendrik 

XIII en moeder van Elisabeth I. 

Een aantal kamers en vertrekken 

met schilderijen en houtsnijwerk 

zijn te bezichtigen. 

De tuin biedt een grote variatie: 

watervallen, Italiaanse tuin, 

vijvers, renaissance beelden, 

schaakpionnen geknipt uit 

taxushagen, … Aangenaam om 

in te wandelen. 

Een mooie zonnige ‘natuurdag’. 

 

 

 

We worden verwacht in hotel Mercure Tunbridge Wells, een pittoresk dorpshotel. 

Van ‘de kas’ krijgen we een traktatie vooraleer het avondmaal te beginnen. We bezetten zo wat het 

ganse restaurant. 

Dat een trouwfeest hier wel wat anders is dan bij ons, blijkt als we na het eten de feestgasten hun 

drank zien halen en betalen aan de bar van het hotel. 

Met enige vrees voor feestlawaai trekken we naar de kamers. Voor de meesten een rustige nacht. 

Ook hier kregen we, zoals de vorige dagen, een stevig English Breakfast. 
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Zondag 20 augustus 

 

Op onze laatste reisdag rijden we 

naar Chartwell, het buitenverblijf 

van Winston Churchill. Over 

deze -misschien wel één van de 

grootste- regeringsleider hoorden 

we tijdens ons bezoek 

herhaaldelijk praten en nu staan 

we aan zijn groot imposant 

standbeeld. 

Terzijde: ontelbaar aantal 

standbeelden in alle straten en 

pleinen van Londen. 

We bezoeken eerst zijn landgoed 

gelegen in een bosrijke 

omgeving. Mooie zelf 

aangelegde tuin, met een prachtig 

uitzicht op de vallei, met 

vijvertjes, bloemrijke perken, 

rozenstruiken en andere bloemen 

die nog prachtiger zullen zijn in 

de maanden mei-juni. Het bezoek 

aan zijn villa leerde ons W. 

Churchill nog beter kennen. Zelf 

zei hij: “Een dag zonder Chartwell is als een verloren dag”. Hier ontsnapte hij aan de politieke 

drukte en vond hij rust. 

Het domein werd opgekocht door de National Trust, en is aldus een beschermd geheel. 

 

Na het middageten rijden we naar Sissinghurst Garden. Volgens bronnen één van de meest 

gerenommeerde tuinen. 

Dit vervallen kasteeldomein werd in 1930 gered door privé-initiatief waardoor het nieuw leven 

werd ingeblazen. Het woongedeelte en de toren is toegankelijk voor het publiek. 

Een eerder kleine tuin, met grote verscheidenheid aan tuinperken, die in deze tijd soms minder 

aantrekkelijk zijn, en enkele mooie hoekjes maken een bezoek de moeite waard. Maar … ieder 

heeft zijn voorkeur. 

 

En vervolgens … vertrekken we richting Folkestone. Tijdig door de grenscontrole en met de shuttle 

naar Calais. Het belooft een tijdige thuiskomst, maar … de vakantiedrukte van de kust naar het 

binnenland maakte dat het ongeveer 23 uur werd. 

Home sweet home. Bedankt voor het gezelschap. 

 

Bekijk ook de foto’s op de website en beleef of herleef deze reis. 

 

Het Bestuur 

 

 


