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Brussel, december 2017 

 

Zending 2018/01 (ook te vinden op www.seniorenkbcbrussel.be)   

 

Uitnodigingen 

blz.  2  : Woordje van de voorzitter 

blz.  3  : Betaalkalender 

blz.  4-5  : Nieuwjaarsreceptie 16 januari 2018 

blz.  6  : Algemene vergadering 6 februari 2018 

blz.  7-8  : Banket 18 maart 2018 

blz   9  : Inschrijvingsformulier banket 

blz.  10  : De Bietjes 25 maart 2018 

blz.  11-13  : Meerdaagse vliegreis Kroatië  van 27 mei tot 3 juni 2018 

       en 10 juni tot 17 juni 2018 

 

Hobbyclubnieuws 

blz.  14-15  : Hobbyclubnieuws 

 

Ledennieuws 

blz.  16-17  : Ledennieuws 

 

Verslagen 

blz.  18-21  : Een dagje Brusselen 

blz.  22-23  : Clubkampioenschap Petanque 

blz.  24-25  : Wandelmidweek 

blz.  26-27  : Avondwandeling in Vlezenbeek 

 

 

Komende activiteiten  

Noteer nu al in uw agenda:  Kleinkinderendag 09 april 2018 

    Daguitstap 08 mei 2018 

     

      

De volgende zending kan u verwachten half februari 2018 

 

Met onze hartelijke groeten, 

 

Namens het Bestuur 
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Woordje van de voorzitter 
 

Beste vrienden, 

 

Als je deze zending ontvangt, is 2017 al goed gevorderd en sluiten we weldra dit jaar af. Het 

was het feestjaar ’55 jaar Seniorenclub KBC Brussel’. We hopen dat je  evenveel, en zo 

mogelijk meer, genoten hebt van de activiteiten, maar vooral ook van de ontmoetingen met de 

vrienden. 

De bestuursleden hebben alleszins weer heel wat vriendschap en gezelligheid met jullie mogen 

ervaren. Bedankt. 

We zijn druk bezig met het opmaken van de jaarplanning 2018. Niet altijd eenvoudig maar het 

komt zeker in orde. Kom voor alle info naar de Algemene Vergadering in februari. 

Meerdere leden zijn blijkbaar nieuwsgierig naar de reizen in 2018.  

In deze zending lees je de info omtrent de vliegreis naar Kroatië. Voor de busreis is het nog 

even wachten. Volgt de komende weken. 

Het bestuur wordt uitgebreid met een nieuw bestuurslid. Zoals het hoort, zorgen we voor 

‘nieuw, jonger bloed’. Op de Algemene Vergadering vragen we je akkoord voor het mandaat 

voor Marie-Jeanne Loyez.  

Zoals aangekondigd worden begin 2018 ook de ledenlijsten van de hobbyclubs uitgezuiverd. 

Wie de voorbije drie jaar aan geen activiteit van de hobbyclub deelnam, 

wordt geschrapt. Uiteraard kan het lidmaatschap hernieuwd worden bij de eerstvolgende 

deelname aan een hobbyclubactiviteit. Neem desgevallend contact met de 

hobbyclubverantwoordelijke. 

Graag ook je medewerking voor het melden van 

- een wijzing van adres, telefoonnummer of e-mailadres 

- het in gebruik nemen van een e-mailadres 

- een overlijden, ook van een collega 

- een ‘langdurige’ zieke collega of partner. 

Uiteraard ontvangen we ook graag je feedback, suggesties, bemerkingen, … 

Bedankt voor de medewerking. 

De laatste maanden stellen we herhaaldelijk vast dat de betaling voor deelname aan een 

activiteit op een verkeerd rekeningnummer gestort wordt. In de betaalkalender vermelden we 

daarom nog eens de diverse rekeningen. In ieder geval staat in iedere aankondiging het te 

gebruiken rekeningnummer. Nu al bedankt voor de aandacht. 

Alvast wensen wij je al mooie en vredevolle eindejaarsfeesten en kijken uit naar de 

ontmoetingen op het Eindejaars- en Nieuwjaarsfeest. Tot binnenkort. 

 

Jonas 
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Graag aandacht voor het gebruik van het juiste rekeningnummer: 

 

-    BE49 7340 2675 8871 clubactiviteiten 

-    BE21 7340 3332 8603 hobbyclub Kunst & Cultuur 

-    BE62 7340 2394 4861 hobbyclub Bowling. 

 

In iedere uitnodiging voor een activiteit staat telkens duidelijk het rekeningnummer 

genoteerd. Met dank voor de aandacht en de medewerking. 

 

BETAALKALENDER (Zending 2018/01) 
 

Te betalen op rekening: BE49 7340 2675 8871 
 

 

ACTIVITEIT VAN TOT/MET  REFERTE 

 

Nieuwjaarsreceptie 

16 januari 2018 

 

 

22/12/2017 

 

05/01/2018 

 

€ 19 per persoon 

Met vermelding  

‘Nieuwjaarsfeest’ 

 

 

Algemene vergadering 

6 februari 2018 

 

15/01/2018 

 

 

 

25/01/2018 

 

 

€ 4 per persoon 

Met vermelding 

‘Algemene vergadering’ 

 

 

Banket 

18 maart 2018 
 

 

 

15/02/2018 

 

28/02/2018 

 

€ 55 per persoon 

Met vermelding  

‘Banket’ 

 

 

De Bietjes 

25 maart 2018 

 

 

15/02/2018 

 

28/02/2018 

 

€ 19 per persoon 

Met vermelding 

‘De Bietjes’ 

(aantal) leden en 

(aantal) niet-leden 

 

 

Meerdaagse vliegreis Kroatië  

Van 27 mei tot 3 juni 2018 

Of 10 juni tot 17 juni 2018 

 

18/12/2017 

 

05/01/2018 

 

Voorschot €400 per persoon  

Met vermelding ‘Dubrovnik’ 

 ‘B’ of ‘M’ of ‘J’  

+ annulatieverzek. oké 
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Nieuwjaarsreceptie  

 

op dinsdag 16 januari 2018 

 

in CC De Westrand, Kamerijklaan 46, 1700 Dilbeek 
 

 

Beste vrienden, 

Wie heeft het ooit gewaagd, wie is het gelukt al de kussen te tellen die hij of zij op één van de 

vele Nieuwjaarsfeesten van onze Seniorenclub gegeven of ontvangen heeft? Wie heeft er bij al 

dat kussen zich ooit afgevraagd wat hierbij het verschil is tussen geven en krijgen? Wie geeft, 

wie ontvangt? Hoeveel? 

Misschien eens even bij stilstaan op de eerstkomende Nieuwjaarsreceptie die plaatsvindt op 

dinsdag 16 januari 2018 vanaf 13.00 uur in CC De Westrand, Dilbeek. 

Kom luisteren naar ‘Joke’, ‘Eva’, ‘Boer Bavo’, ‘Tim’ … en zing mee over ‘Amsterdam’, ‘M’n 

vlakke land’, … en nog zoveel meer tijdloze Vlaamse luisterliedjes ons gebracht door Het 

Kleinkunstcollectief.  

Geniet daarna samen met de vele vrienden, vriendinnen, ex-collega’s, … van een fijne receptie. 

Drink, eet, kus en … bewonder en waan je even in ‘Dat kleine café aan de haven’.  

 

 
  

                                                                                                           
            

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


 5 

 

 

Programma 

13.00 uur Aankomst via de hoofdingang van het cultureel centrum 

 

13.45 uur Welkomstwoord  

13.50 uur Optreden van Het Kleinkunstcollectief 

15.30 uur Nieuwjaarsreceptie 

17.45 uur Veilig naar huis. 

 

 

Profiteer van de all-in prijs door tussen 22 december 2017 en 5 januari 2018 19,00 euro per 

persoon over te schrijven op rekening BE49 7340 2675 8871 met de melding 

‘Nieuwjaarsfeest’.  

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

met de deelname aan de Algemene Vergadering. In CC Westrand komt iedereen binnen via de 

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

neem samen plaats (geen vrijgehouden zitjes!).  

 

Het bestuur 
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Wij wensen iedereen nu al een vreugdevol en gezond 2018! 

 
 
 

 

Brussel, december 2017 

Beste vrienden,. 

 

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

uit op de 

 

                                                 ALGEMENE VERGADERING 

                                                    op dinsdag 6 februari 2018 

                                          in het Cultuurcentrum Westrand Dilbeek 

 

Het bijwonen van deze vergadering geeft je de gelegenheid om 

- uw bevindingen omtrent de jaarwerking 2017 mee te delen: de activiteiten, de ledenwerking 

en het budget 

- het vertrouwen in uw bestuursploeg te bevestigen 

- kennis te maken met de activiteiten van 2018 

- voorrang te krijgen bij de inschrijving voor activiteiten in de loop van 2018 

- gezellig samen te zijn. 

Daarom mag je deze Algemene Vergadering zeker niet missen! 

Agenda 

13.30 uur Onthaal en inschrijving 

14.00 uur Welkomstwoord 

14.30 uur 1. Algemene vergadering 

- overlopen en goedkeuren van de verslagen van het afgelopen werkjaar 2017 

- decharge aan de bestuursleden voor het werkjaar 2017 

- vernieuwing van de bestuursmandaten: de mandaten van Marilou Schryvers,  

 Clement De Win en René Bauwens vervallen. 

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

 - René Bauwens voor 1 jaar 

- bestuursmandaat wordt gevraagd voor Marie-Jeanne Loyez voor een periode 

   van 3 jaar. 

2. Jaarplanning 2018, incl. de Hobbyclubs. 

3. Varia en rondvraag. 

 

15.45 uur Koffie met taart, een drankje, 

tombola   

                        Activiteiten 2017: doorlopende 

fotoreportage. 

17.45 uur Einde. 

Inschrijven door storting van 4,00 euro per persoon 

op rekening van Seniorenclub KBC Brussel  

BE49 7340 2675 8871 vanaf 15 tot uiterlijk 25 

januari 2018 met de melding ‘Algemene 

Vergadering’.  

 

Wij rekenen alvast op uw deelname. 

 

Het bestuur  

                                                                                                           
            

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


 7 

 

 

 

 

 
 

Brussel, december 2017 

 

 

 

Beste vrienden, 

 

De eindejaarsfeesten en -recepties zijn nog volop aan de gang. Maar binnenkort maken we 

opnieuw de handen vrij voor de vrienden.  

 

Onze Seniorenclub is voor heel wat leden al heel lang één grote vriendenkring geworden. 

Graag willen wij dan bijgaand volgend citaat meegeven: 'Echte vrienden zie je niet, die staan 

achter je.' Wat zouden we zijn zonder onze vrienden? Vriendschap is een van de poten 

onder de 'tafel' van ons bestaan. 

Ons jaarlijkse banket in de Waerboom is hier dan ook al vele jaren het allermooiste bewijs van.  

 

Daarom nodigen we jullie heel graag uit op deze hoogdag van onze Seniorenclub op 

 

Zondag 18 maart 2018 in Salons Waerboom 

Jozef Mertenslaan 14 - 1702 Groot Bijgaarden 
 

 

Dagprogramma 

 

Eucharistieviering -11.30 uur  De H. Mis wordt opgedragen in de St.-Egidiuskerk,  

  Gemeenteplein te Groot-Bijgaarden ter nagedachtenis 

  van onze overleden leden in 2017. Ze wordt muzikaal 

  opgeluisterd met Jos Mertens aan het orgel. 

 

Feestmaal -12.45 uur deuren open (en niet vroeger) 

 -13.00 uur aperitief 

 -13.30 uur feestmaal 

 -18.00 uur einde 

 

Menu -Scampi, duxelle van champignon, 

  pastaparels en schuim van 

 Vadouvan 

 -Gerookte zalm mi-cuit, asperges en mousseline 

 -Wit van piepkuiken, gekarameliseerde worteltjes met hazelnoot en 

  krielaardappeltjes 

 -Kokosijs met soepje van rabarber en aardbei, munt 

 -Koffie of thee met koekjes 

 

Dit alles met aangepaste wijnen:  Château Lamothe de Haux 

    La cour des Dames   
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1. VERVOER: 

 

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

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

vrienden om samen met één auto te komen. We sparen niet alleen heel wat parkingplaatsen 

uit, we zorgen ook voor het milieu. 

 

2. DEELNAMEPRIJS: leden en partner: € 55 per persoon 

 

3. INSCHRIJVING: 

 

Door overschrijving op rekening  

BE49 7340 2675 8871 van Seniorenclub KBC 

Brussel met vermelding ‘Banket’ vanaf 15 

februari 2018 tot en met 28 februari 2018. 

 

Vergeet niet -vóór 28 februari 2018- eveneens 

het bijgaand deelnemingsformulier degelijk 

ingevuld en ondertekend terug te sturen naar  

Rita Maes 

 

 

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

groots en gezellig te maken. 

 

. 

Het bestuur 
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BANKET  ZONDAG  18 MAART  2018 

DEELNEMINGSFORMULIER 

 

Formulier ingevuld - zo spoedig mogelijk- maar zeker vóór 28 februari 2018 terugsturen naar: 
                                   Rita Maes  

Privé-adres:   Kam 58 te 1780 Wemmel 

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

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

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

Telefoon en/of GSM of e-mailadres 

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

zal deelnemen aan het jaarlijks banket van de Seniorenclub 

alleen    vergezeld van partner  

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

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

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

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

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

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

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

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

O    Ik heb geen voorkeur.  

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

geven, gelieve vooraf onderling met mekaar af te spreken. Zo vermijden wij dat bepaalde personen 
door meerdere tafels gevraagd worden. Wij zullen trachten iedereen, in de mate van het 
mogelijke, voldoening te geven. Indien jullie met een grotere groep zijn zullen wij trachten 2 
tafels naast mekaar te voorzien. 
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Brussel, december 2017 
 

Beste vrienden,  
 

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

 

Zondag 25 maart 2018 om 15 u 

‘INTO THE WOODS’-  musical van Stephan Sondheim     

in Cultuurcentrum Westrand Dilbeek 
  
Het verhaal   

Deze musical speelt zich af in een klein dorpje aan de rand van het bos waar een mooie jonge 

dame (‘Assepoester’), een zorgeloze jongen (‘Jaap en de Bonenstaak’), een hongerig meisje 

(‘Roodkapje’) en een bakker en zijn 

vrouw wonen. De bakker en zijn 

vrouw hebben een grote kinderwens 

die niet kan uitkomen door de vloek 

van een boze heks. De enige manier 

om de vloek te verbreken is door 

een drankje te maken met behulp 

van vier voorwerpen: een kapmantel 

zo rood als bloed, een koe zo wit als 

melk, haar zo geel als koren en een 

muiltje zo puur als goud. Tijdens 

hun zoektocht naar de vier objecten 

komen ze in contact met verschillende sprookjesfiguren en hun verhalen waardoor de bekende 

‘gebroeders Grimm’-verhalen op een unieke manier door elkaar worden geweven. 
 

Praktische regelingen 

Inschrijving enkel door storting van 19,00 euro (i.p.v. 20,00 euro) per persoon op rekening 

BE49 7340 2675 8871 van onze Seniorenclub vanaf 15 februari tot uiterlijk 28 februari 

2018. 

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

met uw aanwezigheid op de Algemene Vergadering. 

 

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

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

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

 

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

bestuursleden en niet aan de kassa van het Cultuurcentrum. Eventueel worden de kaarten 

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

 

Stort snel en geniet van een ontspannende zondagnamiddag. 
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Brussel, december 2017 

 

 

 

Beste vrienden, 

 

De kogel is door de kerk! 

Voor 2018 hebben wij gekozen voor een vliegtuigreis naar Kroatië.  

Er worden twee vertrekdata voorzien.  

De reis wordt georganiseerd met het reisbureau ‘Tailor Made Travel’ uit Genk dat ook onze 

vorige vliegtuigreizen verzorgde.  

Dit jaar beschikken we over een plaatselijke Nederlandstalige reisbegeleider. Voor de bezoeken 

aan de bezienswaardigheden wordt beroep gedaan op een plaatselijke gids (Frans of Engels).  

Voor meer details over de reis verwijzen we naar de specifieke uitnodiging in deze zending.  

 

Opgelet !!!  

Zorg dat je over een annulatieverzekering beschikt (is in orde indien je over een KBC-

Mastercard beschikt en de betaling uitvoert via je KBC-rekening). We hebben al verschillende 

malen ondervonden dat dergelijke verzekering een absolute noodzaak is.  

Daarom vragen we op de overschrijving van het voorschot te willen bevestigen dat een 

verzekering werd afgesloten.  

I.v.m. de voorrang bij de inschrijvingen gelden de vastgelegde regels die terug te vinden zijn op 

onze website 'seniorenkbcbrussel.be' voor zover wij de betaling van het voorschot ontvangen 

binnen het vooropgestelde betaalblok.  

Wie zich inschrijft, engageert zich om de geplogenheden en afspraken van een groepsreis te 

volgen.  

Elke reis wordt beperkt tot maximum 39 deelnemers. 

Dit jaar vragen wij aan diegenen die een voorkeur hebben voor de eerste reis ook aan te geven 

of zij bereid zijn om ook met de tweede reis mee te gaan indien de eerste niet kan plaatsvinden 

omwille van te weinig belangstelling. Dat kan door in de mededeling bij de betaling te 

vermelden B. Indien enkel M (mei) vermeld wordt, gaan we er van uit dat een eventuele 

deelname aan de juni-reis uitgesloten is.  
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8-daagse reis naar Kroatië 

van zondag 27 mei tot en met zondag 3 juni 2018 

van zondag 10 juni tot en met zondag 17 juni 2018 
 

Beide reizen zijn volledig identiek qua vluchten, 4* hotels en uitstappen in een luxe airco 

autocar. We vertrekken met Brussels Airlines vanaf Zaventem om 05.50 uur met aankomst in 

Dubrovnik om 07.55 uur.  

Wij keren terug vanuit Dubrovnik om 08.40 uur met aankomst in Zaventem om 11.00 uur. 

 

Het voorziene programma (verkort): 

Dag 1: Brussel - Dubrovnik 

Aankomst in Dubrovnik en eerste bezoek aan de stad met gezamenlijke lunch.  

Bezoek aan o.a. het Franciscanenklooster, het rectorenpaleis en de oude stadsmuren.  

Na het tweede deel van het stadbezoek, check-in in het hotel rond 16.00 uur.    

Verblijf in Hotel Valamar Lacroma. 

http://www.valamar.com/en/hotels-dubrovnik/valamar-lacroma-dubrovnik-hotel 

Dag 2  Kotor en Cavtat 

Bezoek aan 'Onze Lieve Vrouw van de Rotsen’-kerk in Kotor. 

Verblijf in Hotel Valamar Lacroma. 

 

Dag 3: Dubrovnik - Mostar - Makarska - Trogir 

Bezoek aan het Turks huis en de Tabacica Moskee in Mostar. 

Verblijf in Hotel Ola in Trogir. 

http://www.hotelola.hr/gallery 

Dag 4  Split 

Bezoek aan Diocletiaan-kelders, de Kathedraal en de tempel van Jupiter. 

Verblijf in Hotel Ola in Trogir. 

 

Dag 5: Zadar  

Bezoek aan de Sint-Donatuskerk. 

Verblijf in Hotel Ola in Trogir. 

 

Dag 6: KRKA National Park en Sibenik 

Bezoek aan het Nationaal Park en de kerk in Sibenik (Unesco). 

Verblijf in Hotel Ola in Trogir. 

 

Dag 7: Trogir 

Vrije voormiddag. 

Terugkeer naar het hotel in Dubrovnik. 

Verblijf in Hotel Sheraton Rivièra 

http://www.sheratondubrovnikriviera.com/ 

 

Dag 8: Dubrovnik-Brussel 

Vroeg ontbijt waarna transfer naar de luchthaven. 

 

  

http://www.valamar.com/en/hotels-dubrovnik/valamar-lacroma-dubrovnik-hotel
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Het programma wordt nog verder in detail uitgewerkt en ingevuld door TMT in samenspraak 

met de Bestuur van de Seniorenclub. 

 

Het definitief en gedetailleerde programma wordt verder toegelicht op onze voorvergadering 

die we plannen in de eerste maanden van 2018. 

PRIJS: 1 575  euro per persoon 

Toeslag single kamer: 380 euro. 

Inbegrepen: 

 de vluchten met Brussels Airlines – Zaventem-Dubrovnik (heen en terug) met inbegrip van      

handbagage (12kg) en reiskoffer (23kg) 

 BTW en luchthaventaksen 

 7 overnachtingen in een 4-sterrenhotel op basis van half pension en een lunch op dag 1 

 rondreis in een luxe airco bus 

 1/2 liter water en 1/4 liter wijn inbegrepen bij de avondmaaltijden in het hotel 

 alle inkomgelden overeenkomstig het programma 

 Nederlandstalige begeleider gedurende de ganse reis en lokale Engels- of Franstalige gidsen 

bij elk bezoek.  

 

Niet inbegrepen:  

- extra dranken en persoonlijke uitgaven 

- overige maaltijden 

- annulatie- en bijstandsverzekering. 

 

Inschrijven kan vanaf 18/12/2017 tot 5/01/2018 door overschrijving van een voorschot van 400 

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

mededeling ‘Dubrovnik' 'B' of ‘M’ of ‘J’  + annulatieverzek. oké’. Code 'B' betekent dat beide 

periodes (zowel mei als juni) voor u oké zijn, code ‘M’ dat alleen mei past, code ‘J’ dat alleen 

juni past.  

Wij hopen dat we twee voltallige groepen mogen plezieren met deze prachtige reis.  

 

Het bestuur 
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Hobbyclubnieuws  
 

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

 

Voor 2018 werden de ledenbestanden  van de diverse hobbyclubs uitgezuiverd en 

aangepast volgens de gemaakte afspraken in de vorige zending.  

Gelieve hiermee rekening te houden! 

 

 

Forum beleggingen:   verantwoordelijke Julien HAMELRIJCKX 0474/59 95 80 

     hamjul@telenet.be 

 

Wanneer: elke 4de maandag van 13.45 u tot 15.45 u (niet in juli) 

Waar: KBC Hoofdkantoor, Havenlaan 2, 1080 Brussel. Aanmelden aan de balie! 

 

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

   Banking 

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

   Wat mogen we verwachten voor 2018’. 

- maandag 26 februari 2018: Spreker: Wim Allegaert, General Manager Investor Relations  

    KBC Group 

               Onderwerp: KBC Bankverzekeraar 

- maandag 26 maart 2018:    Spreker: Dirk Thiels, Senior Investment Strategist KBC Asset  

           Management 

               Onderwerp: Beleggingsstrategie binnen KBC 

 

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 indien je geen mail met uitnodiging 

tot de vergadering ontvangt en wel interesse hebt voor de bovenstaande dagorde, neem dan 

onmiddellijk  contact op met de hobbyclubverantwoordelijke!  

  

 

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 25 januari 2018: Startplaats: Brusselstraat, 1760 Roosdaal-Pamel aan de kerk 

    Organisatoren: Wiske Coppens en Eddy Willems 

    Parkeren: Bloemen Flora en omliggende straten 

- donderdag 22 februari 2018:Startplaats: Wauterbos 3, 1640 Sint-Genesius-Rode aan cultureel  

    centrum  

Organisator: Guido Swalens 

Parkeren: ter plaatse 

- donderdag 22 maart 2018: Startplaats: Perksesteenweg 27, 1820 Melsbroek Hof van As 

    Organisator: Lieve Croon 

    Parkeren: ter plaatse   

 

  

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 14.00 u (!) voor een tocht van ongeveer 40km tegen een haalbaar  

    tempo! 

Waar: 

- donderdag 1 maart 2018 :Vertrekplaats: 1910 Nederokkerzeel (Kampenhout) 

    Café De Zes Linden, Peperstraat 126 

    Parcours: rond luchthaven Zaventem – 36 km 

    Organisator: René Bauwens 

    Parkeren: in de onmiddellijke omgeving  

 

 

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. 

 

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:  

- vrijdag 12 januari 2018: bezoek aan Villa Empain en de tentoonstelling ‘Ways of seeing’  

    Franklin Rooseveltlaan 67, 1050 Brussel 

- vrijdag 8 februari 2018: tentoonstelling ‘Magritte, Broodthaers en de hedendaagse kunst’ 

    Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Koningsplein 3, 1000 

 Brussel 

Opmerking:   de K&C leden krijgen nog een aparte email, van Bert, met alle praktische 

informatie. Indien je nog geen lid bent van K&C en wel interesse hebt voor  

bovenstaande activiteiten, neem dan onmiddellijk contact op met de  

hobbyclubverantwoordelijke! 

 

 

  

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 

VAN DEN EEDE Etienne 

DE BOLLE Francine 

MERTENS Ann 

VAN SCHUERBEECK Marc 

VAN VAERENBERGH René 

VERHOEVEN Leo 

RAVEYTS Renilde 

RENSON Johan 

GIELEN Myriam 

SERVRANCKX Godelieve 

VAN CAUBERGH Baudouin 

EVENEPOEL Dirk 

 

 

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: 
 

08.10 Gilberte Recko (KBC), wed. Michel Buttiens 
19.10 Grietje Van Cutsem, wed, Frans Vandenbrouckz (KBC) 
31.10 Richard Evers (KBC), echtg. Nicole Van Damme 
??.?? Francine De Beukelaer, wed. André Melis (KBC) 
 

Namens de seniorenclub werd aan de families onze deelneming overgemaakt 

 

 

 

 

 

Onze leden die de komende maanden hun 65ste huwelijksverjaardag vieren: 

 
13/02/1953 Jan DE OST & Johanna ILEGEMS 
 

 

 

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

 
14/01/1958 Victor DEMOL & Irène OSCE 
08/02/1958 Walther FLORE & Madeleine AERTS 
 

 

 

Proficiat voor zovele jaren huwelijksgeluk. 

Zij mogen een bezoek verwachten van één van onze bestuursleden (na telefonische afspraak). 
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Uitstap naar Brussel  

  

Voor onze najaarsuitstap trokken we naar Brussel. Voor velen onder ons geen onbekende stad, 

want we hebben er vele jaren gewerkt en komen er ook regelmatig terug.  

Zoals steeds vertrok er een bus vanuit Aalst en een vanuit Zellik.  

Onze bestemming was: ‘de Hauteur van de laagstad, het fenomeen Dansaert’ en ‘het 

Coudenbergpaleis’ in de hoogstad. De bezoeken vonden afwisselend plaats in de voor- en in 

de namiddag onder de begeleiding van verschillende zeer bekwame en enthousiaste gidsen. 

Onze wandeling startte op de Nieuwe Graanmarkt. Dit rechthoekig plein werd in 1767 

ontworpen. We herkenden duidelijk de classicistische stijl: strak, sober, symmetrisch en 

voornamelijk witte gevels. De pakhuizen en fabrieken 

van weleer zijn een aantrekkingspool geworden voor 

kunst- en designgalerijen en voor moderne lofts. Onlangs 

werd hier het MAD, het Brussels platform voor Mode en 

Design, geopend. Via tentoonstellingen, educatieve en 

culturele activiteiten zal het de talrijke facetten van mode 

en design aan het brede publiek presenteren.  

De Dansaertwijk werkte zich de laatste jaren op tot een 

van de meest dynamische wijken en ontpopte zich tot het 

meest trendy stadsdeel na verloedering en leegstand in de 

jaren ’80.  

Enkele designers en bekende ontwerpers, zoals Martin 

Margiela, Jenny Meirens, Sonja Noël van Stijl, vestigden 

zich hier en zo kreeg de Dansaertwijk een eigen gezicht: 

dat van hippe modebuurt. Dat deed natuurlijk ook de 

vastgoedprijzen stijgen.  

In deze benedenstad ontstond Brussel in de 10de eeuw op 

een eiland in de Zenne, het Groot Eiland, ter hoogte van het huidige Sint-Goriksplein.  

Intussen kwamen we aan het kanaal van Willebroek, geopend in 1561 waardoor ook de haven 

van Brussel ontstond.  

 

We draaiden rechtsom in de Vlaamse Steenweg, destijds 

de belangrijkste handelsweg naar het graafschap 

Vlaanderen en zeer lang een van de voornaamste 

winkelstraten van Brussel.  

Halverwege leidde de gids ons door een metalen 

toegangspoort in een klein ‘gangske’, ‘une empasse’: de 

Ooievaarstraat, waar studenten en gezinnen nu de 

opgeknapte huisjes bevolken. Een totale verrassing, ook 

voor de vele Brusselkenners onder ons. We kwamen uit 

op de Papenvest, onder een rondboogpoort met een 

kapelletje ter ere van de H. Rochus die werd aanroepen 

tegen de pest.  

Via de Varkensmarkt waar Jeugdtheater Bronks 

gevestigd is, bereikten we de Vismarkt waar de gids 

onze aandacht vestigde op een prachtige dame met duif, 

een standbeeld opgericht als hulde aan de oorlogsduif, 

enig in België. Aan de overkant zagen we de obelisk 

Anspach, een fontein die vroeger op het De  
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Brouckèreplein stond maar in 1973 moest wijken voor 

de aanleg van de metro.  

We hielden even halt bij het Pacheco Godshuis, nog 

steeds bewoond door bejaarden, en gingen zo binnen in 

de Begijnhofkerk waar onze gids zijn verhaal verder 

vertelde. Tevens konden wij een poosje schuilen want de 

weergoden hadden ons al een paar keer op een fikse 

regenbui getrakteerd.  

Aan de Vismet bewonderden we een ecoproject van het 

jaarlijks festival ‘Design September’.  

We wandelden over het Sint-Katelijneplein en de Oude 

Graanmarkt naar de Sint-Gorikshallen waar we een 

blitzbezoekje brachten. Via de autoluwe zone op de 

Anspachlaan, Plattesteen, en de Kolenmarkt kwamen we 

in de Lombardstraat. Daar werden we verwacht in de 

zaal van het Brussels Parlement waar ons een 

broodjesmaaltijd aangeboden werd. Met dank aan de 

goede vrienden en het netwerk van onze voorzitter Jonas.   

Nadien kregen we een uurtje vrije tijd, maar een hevige wolkbreuk hield ons nog een tiental 

minuten ter plaatse. Velen onder ons wandelden over de prachtige Grote Markt waar je nooit 

op uitgekeken raakt, door de Sint-Hubertusgalerij, richting de Arenbergstraat en de 

Beenhouwersstraat. Pure nostalgie naar ‘onze bureau’ of ons stamcafétje van weleer.  

  

Op het afgesproken tijdstip stonden we aan de trappen van het Stadhuis op de Grote Markt.             

Onze gids verwittigde ons dat “de klim naar boven” begon. Wij gingen nu op verkenning in de 

bovenstad en het Coudenbergpaleis.  

Via de Kunstberg kwamen we op het 

Museumplein waar het paleis van Karel 

van Lorreinen zich bevindt. Hij was 

landvoogd der Zuidelijke Nederlanden 

onder Keizerin MariaTheresia en haar 

zoon, Jozef II, de keizer-koster. Hij 

kwam in Brussel aan in 1744 en nam 

zijn intrek in het Paleis van Nassau, 

maar liet het enkele jaren later -op de 

kapel na- afbreken om plaats te maken 

voor zijn nieuwe paleis.  Hij was bij ons 

een geliefd figuur omdat hij hield van 

feesten en de goede dingen des levens, 

zorgde voor vrede en bevorderde kunst 

en cultuur in Brussel. Nog tijdens zijn leven kreeg hij twee standbeelden. Hier, op dit plein, 

konden wij alvast één bewonderen.  

We zetten onze tocht verder en kwamen op het Koningsplein, in de 18de eeuw aangelegd ter 

gelegenheid van de 25ste verjaardag van de regeerperiode van Karel van Lorreinen. Voor de 

financiering werden de notabelen en de abdijen aangesproken, o.a. van Affligem en 

Grimbergen, waar we nu nog de sporen van terug vinden, zoals ‘het Hof van Grimbergen’ en  

‘Hotel Errera’, de ambtswoning van de Vlaamse minister-president. Een van de 

indrukwekkende gebouwen is de Sint-Jacob-op-de-Koudenbergkerk met een sierlijke 

klokkentoren. Daar legde Koning Leopold I de eed af als eerste Koning der Belgen.  
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Van hieruit hadden we ook een verbluffend uitzicht op Brussel. Midden op het plein staat het 

standbeeld van Godfried van Bouillon, ons allen welbekend. Onze gids gaf de raad om de 

huidige gebouwen duidelijk waar te nemen zodat we ons zouden kunnen oriënteren bij de 

daaropvolgende verkenning van het Coudenbergpaleis, ‘een ondergronds traject in het spoor 

van de overblijfselen van het Paleis van Keizer Karel’. Daarom gingen we op het  

 

Paleizenplein binnen in Hôtel Bellevue, naast het Koninklijk Paleis, waar de toegang gelegen 

is.             

Bijna zeven eeuwen lang was dit paleis het verblijf van de hertogen van Brabant en van 

Bourgondië, de hoofdresidentie van Keizer Karel en de Landvoogden der Nederlanden, 

waaronder Albrecht en Isabella. Het was in heel Europa vermaard om zijn pracht en praal, 

schoonheid en charme. In 1731 werd het echter verwoest door een reusachtige brand. Enkel 

de muren van de hofkapel en de monumentale staatsiezaal Aula Magna bleven overeind. 

Bovenop deze ruïnes werd veertig 

jaar later het huidige Koningsplein 

aangelegd. Nu is het 

Coudenbergpaleis een betoverende 

archeologische site, een netwerk van 

gewelfde gangen, zalen en 

verborgen kamers. Ook de 

Isabellastraat ligt nu onder de grond, 

maar was tot het einde van de 18de 

eeuw een verbinding naar de kerk 

van SintMichiel en Sint-Goedele. 

Sinds het jaar 2000 en na meer dan 

twintig jaar opgravingen werd deze 

prachtige archeologische site 

opengesteld voor het publiek. Wij 

mochten er vandaag rond flaneren.  

  



 21 

 

 

 

 

Om 17.30 uur wachtte de bus ons op aan het Koningsplein. Hij voerde ons naar de Havenlaan 

2 voor een dinertje in onze vertrouwde Hoofdzetel. Eén van de gidsen vergezelde ons en 

vertelde verder over de omgeving: de Koningsstraat, de Congresstraat met het Graf van de 

Onbekende Soldaat, de Kleine Ring, de Noordwijk, het Kanaal, ...  Heel aangenaam om te 

beluisteren.  

In de receptieruimte 

stonden de ronde tafels  

voor ons gedekt. Na een 

heerlijk aperitiefje 

mochten we aanschuiven 

voor het warm buffet, 

vergezeld van de nodige 

dranken en het dessert:  

koffie met warme 

appeltaart en ijs.   

Aan onze tafel 

‘declameirde’ Michel in 

het puurste Brussels 

dialect een kort verslag 

over deze mooie dag. 

Zalig! 

Na het woordje van de 

voorzitter en het warme 

dankbare applaus van ons allen voor ons Bestuur en de organisatoren van deze prachtige dag, 

namen we afscheid.                                                                  

We ontdekten vandaag een onbekend stukje van onze hoofdstad. Het heeft ons aangenaam 

verrast.   

We genoten intens van een heerlijk dagje Brusselen.  

Rond 20.00 uur zochten we onze bus weer op die ons veilig naar Aalst en Zellik bracht.  
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Clubkampioenschap petanque  

 
Zodra de uitnodiging voor dit kampioenschap in de bus valt, begint de fantasie van vele 

petanqueclubleden op hol te slaan: “Dit jaar word ik kampioen! Niemand zal het beter doen! 

Eindelijk is het mijn beurt!”. En vandaag is het dan zover. Met 25 deelnemers staan we te 

popelen van ongeduld: 13 mannen en 12 vrouwen. Berthe kan spijtig genoeg niet deelnemen 

wegens schouderproblemen. 

Een samenkomst van de petanqueclub is altijd een bijzonder gezellige bedoening. Adrien en 

Francis (we missen Magda) fronsen als plichtsbewuste organisatoren het voorhoofd en de 

anderen maken plezier bij een gezellige babbel en een warme kop koffie. Francine van 

Wemmel zorgt daar al jaren voor. (Voor 

de koffie, niet voor die gefronste 

voorhoofden.) 

Iets na 10.00 uur geeft Adrien de 

samenstelling van de wedstrijden vrij en 

onmiddellijk zit de spanning er in. De 

cochonette maakt de eerste beweging en 

dan is het aan de spelers om dat doel zo 

dicht mogelijk te benaderen. In West-

Vlaanderen spreekt men van het ‘zwientje’ 

(West-Vlaamse vertaling van cochonette 

of petit cochon, alias klein zwijn). Ik ben 

nog altijd op zoek naar een betere 

Nederlandstalige vertaling, maar ik moet 

helaas passen. 

Vermits het niet regent maar emmers 

water giet, moeten we binnen spelen en 

daar zijn maar tien banen. En vermits 

we er 12 nodig hebben (25 gedeeld door 

2 is nog altijd 12,5) moeten er dus 

enkele mensen wachten om aan die 

eerste match te beginnen. Tegen 12.00 

uur heeft iedereen zijn spelletje 

afgewerkt en kan het ernstige werk 

beginnen: de warme maaltijd. De 

organisatie heeft samen met het bestuur 

van de Seniorenclub gezorgd voor kip 

met sla en paddenstoelen en gebakken 

aardappelen en dat gaat er niet in als 

zoete broodjes, maar als heel lekkere 

kip. 

Na het middagmaal begint de tweede ronde, even spannend als de eerste. Het komt er op aan 

om zoveel als mogelijk spelletjes met zo’n groot mogelijk verschil in punten te winnen. Bij die 

tweede ronde wordt al sterk gerekend om voldoende punten te sprokkelen voor de halve  
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finales. Iedereen is wat meer gespannen en dat merk je af en toe aan de afstand tussen de ballen 

en het ‘zwientje’. Maar de pret is er niet minder om. Iedereen geniet met volle teugen. 

Na de tweede ronde trakteren Rita en Adrien met 

een stuk taart op hun 50-jarig huwelijksjubileum. 

50 jaar is een prestatie op zichzelf en alle 

‘petanquers’ weten dat punten sprokkelen in een 

huwelijk veel moeilijker is dan punten scoren bij 

het petanquespelen. Iedereen is in de wolken over 

de bakkunst van Rita; echt lekker en veel beter 

dan de kookprogramma’s van alle TV-zenders 

samen. 

De derde ronde moet definitief uitsluitsel brengen 

over wie deelneemt aan de halve finales. Enkelen 

hebben hun dromen van na de uitnodiging al 

opgeborgen. Zij weten dat het niet voor dit jaar zal 

zijn. Angèle, Cecile, Nicole en Gilberte zijn de 

gegadigden bij de dames; Jean-Pierre, Leo, Herman en Pol verdedigen de eer van de heren (ik 

dacht bijna de heer van de eren te schrijven). De spanning stijgt en het rumoer eveneens. 

Iedereen begint zijn pronostiek te maken en selecteert zijn kampioen. Bij de dames wordt het 

tot grote fierheid van Erik zijn Cecile en Arlette stoeft met haar Jean-Pierre, die de titel bij de 

heren wegkaapt. Zowel Seniorenclub KBC als Petanqueclub Wemmel hebben een geschenkje 

voor de 

kampioenen. 

Reinold heeft 

zelfs nog een 

kleine attentie 

voor alle 

deelnemers.  

Voor iedereen 

zijn er nog 

broodjes, maar 

het is vooral de 

gezellige 

babbel achteraf 

die ons 

allemaal blijft 

boeien. We zijn 

gelukkig met 

de 

kampioenen, 

maar we 

genieten nog 

veel meer van 

de vrienden rondom ons. En als Adrien iedereen bedankt en uitkijkt naar volgend jaar, zijn er 

enkelen die zeggen dat het volgend jaar niet moet zijn, maar volgende week. Elke dinsdag is 

deze toffe bende immers samen om plezier te maken. Misschien zien we u volgende dinsdag 

wel? 

  



 24 

          Wandelmidweek 25 – 29 september 2017 
 

Maandag 25 september 2017, de eerste dag van de wandelmidweek in Spa. 

Reeds rond de middag kwamen de eerste deelnemers aan in het centrum van het stadje Spa 

voor een lunch of een eerste verkenning.  

Vanaf 16.00 uur konden we inchecken in ons hotel Corsendonck Sol Cress. 

Nadat de kamers toegewezen waren, zochten we het terras op om elkaar te begroeten. 

Om 18.30 uur werden we door Hubert uitgenodigd voor het aperitief, aangeboden door het 

bestuur. Zijn speech kreeg een extra toets door het feit dat we de twee jarigen van de dag 

konden vieren. De gids, Harry, en zijn echtgenote, Rita, werden voorgesteld en we kregen de 

nodige informatie over de planning van de komende week.  

 

Na een stevig ontbijt, vertrokken we op dinsdag om 9.30 uur voor een eerste kleine, maar 

mooie instapwandeling van 4,8 km in Bois de Staneux. 

Langs de Promenade Clementine ging het naar het kasteel waar de jongste dochter van koning 

Leopold II regelmatig verbleef met haar moeder, koningin Marie Henriette. Toen we om 10.45 

uur terug bij het hotel aankwamen, was iedereen wel wat 

ontgoocheld omdat deze eerste wandeling zo kort was. 

Maar de gids werd verwittigd: wij zijn meer gewoon! 

In de namiddag stond er een wandeling van 12 km op 

het programma : naar het Meer van Warfaaz, een 

waterreservoir dat in het begin van de 19de eeuw 

ontstaan is door de bouw van een stuwmeer.                      

Op het terras van “Le Jardin des Elfes”, met een mooi 

uitzicht op het meer,  was er gelegenheid om iets te 

drinken. De sportieve wandelaars gingen verder langs de 

helling naar het Kasteel van Balmoral. Dit kasteel is onbewoond maar wordt regelmatig 

verhuurd voor feesten of filmopnames. Van hieruit heeft men een mooi vergezicht over de 

streek. 

Na de afdaling en wandeling langs het meer, konden we aansluiten bij de anderen en eveneens 

van een drankje genieten. We keerden terug naar 

Spa langs de vervallen overblijfselen van de 

Wellingtonbron en de RAVeL (oude spoorweg-

bedding) of in het Frans (Réseau Autonome des 

Voies Lentes) met nog een laatste klim naar ons 

hotel, via het wandelwegje of via de steile trap. 

Sommigen verkozen om de funiculaire (lift) te 

nemen. Dat bleek niet zo eenvoudig, maar na enig 

speurwerk op het betaalscherm geraakte iedereen 

uiteindelijk in de lift.  Boven kwamen we dan toe in 

de inkomhal van de Thermen van Spa.  

Nog even rusten en ons verfrissen op de kamer en we waren terug paraat om te aperitieven op 

het zonnige terras alvorens opnieuw aan te schuiven aan het buffet. 
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Woensdag 27 september, Feestdag van de Franse Gemeenschap.  

In de voormiddag vertrokken we voor een wandeling van 7 km naar de Etang du Ru Chawion, 

waar we even rust hielden om te genieten van het herfstzonnetje 

op de vijver. Dan waren we klaar voor de klim terug naar het 

hotel, onder een stralende blauwe hemel, maar gelukkig met 

schaduw van de hoge sparren. We genoten van de eerste mooie 

herfstkleuren en ontdekten tientallen verschillende 

paddenstoelen!  

Om 13.30 uur stonden de wagens klaar om naar de Aérodrome 

de Spa - La Sauvenière te rijden. Daar maakten we een mooie 

tocht door Le Fagne de Malchamps. Onze stevige wandelaars kozen voor de 10 km naar het 

Parc Récréatif de Bérinzenne en sommigen beklommen zelfs de 

Tour Panoramique om van het mooi uitzicht over het veen te 

genieten. Deze route liep langs smalle weggetjes en over het 

knuppelpad. De andere groep verkoos een korte maar mooie lus 

van 7 km. Op het terras van de Aérodrome ontmoetten we 

elkaar terug. Vandaar konden we vliegtuigjes zien opstijgen met 

sportievelingen die nadien één voor één neerdwarrelden met een 

parapente. Best een leuk extraatje om van te genieten.  

Goed uitgerust op dit zonnige terras, reden we terug naar het hotel. 

 

Donderdag gingen we in de voormiddag 5,5 km wandelen in Le Bois du Chincul.  

De eerste klim leidde ons tussen de loofbomen tot aan een 

schuilhut, waar we even konden rusten. We bewonderden 

het mooie panorama over de stad bij de afdaling naar Spa. 

Naargelang de conditie, werd hier door de deelnemers voor 

verschillende wegen terug naar het hotel gekozen, net zoals 

dinsdag. Sommigen gingen in de Thermen nog even proeven 

van het water van de verschillende bronnen. 

In de namiddag vertrokken we voor een mooie wandeling 

van 12 km door het bos, naar de ruïnes van Franchimont. 

Voor diegenen die de tocht te ver vonden, was er een inkorting van 1,5 km. Zij gingen 

rechtstreeks naar het station van Franchimont en namen daar de trein van 16.10 uur terug naar 

Spa. De andere wandelaars maakten nog een ommetje om zich dan aan een stevige klim van 

350 meter te wagen, naar de ruïnes van het kasteel. Vanop 

het gezellige terras werden we beloond met een mooi 

uitzicht op de ruïnes en de omgeving. Voor de terugweg 

naar Spa kozen we voor de trein.  

Op de laatste avond van onze wandelmidweek werden we 

door het bestuur getrakteerd op een aperitief met hapjes. 

Hubert dankte gids Harry en zijn echtgenote, Rita, en 

overhandigde hen een lekkere fles. Harry bedankte ons op 

zijn beurt en sprak vol lof over onze groep. 

 

Aan alles komt een eind en vrijdagochtend was het uitchecken. Eerst genoten we nog van een 

uitgebreid ontbijt en met een overzichtelijk plan in de hand, trokken we vervolgens de stad in. 

's Middags kwamen we allemaal naar Sol Cress voor een laatste gezamenlijke lunch. 

 Daarna stapte elkeen de wagen in, voor een veilige rit huiswaarts. 

 

Einde van de sportieve en gezellige wandelmidweek! 
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Avondwandeling in Vlezenbeek 
 

Een ochtendwandeling hadden we al eens 

gehad, maar dit keer is er een uitnodiging 

om met z’n allen de zon te zien ondergaan 

in het mooie landelijke Vlezenbeek, 

deelgemeente van Sint-Pieters-Leeuw en 

thuishaven van Clement De Win en zijn 

Marie. 

Stilaan vult de parking van 

het Gemeenschaps-

centrum De 

Merselborre zich 

met gele hesjes 

zodat heel wat 

auto’s omrijden 

uit schrik dat er een samenkomst is van de agentenvakbond: 

ongeordend en heel rumoerig. En midden al dat gewoel torent hij 

boven iedereen uit: Clement in perfecte dressing van Halloween met 

oranje punthoed en paarse mantel. Hierdoor weten wij dat we op de 

juiste plaats zijn en dus beginnen we met iedereen te begroeten. Met 

meer dan honderd (106 als ik me niet vergis) staan we te popelen van 

ongeduld om te vertrekken. 

Iets na zessen, de laatsten zijn dan net aangekomen, wordt het hele pak 

verdeeld tussen een kleine en een grote wandeling. Clement neemt de kleine 

afstand voor zijn rekening en Frans Vansintjan vertrekt met de lange afstand. Beide groepen 

zijn ongeveer even groot (fifty/fifty verdeeld zegt men tegenwoordig in het Nederlands). We 

zwaaien nog eventjes naar de groep van de 5 kilometers en dan stappen we resoluut op voor de 

wandeling van ongeveer 10 kilometer. 

Van bij het begin van de wandeling begint de duisternis stilaan te vallen. Je herkent nog 

gemakkelijk de koeien in de weide, je 

herkent nog de gezichten van de wandelaars 

die naast u lopen, maar langzaamaan 

worden de voorste rijen silhouetten en 

herken je geen gezichten meer maar 

gestalten die duchtig doorstappen in de 

duisternis. De zaklampen flitsen aan en 

boven op de ‘Hoge Bossen’ is het ook nodig 

omdat daar enkele stukken modder 

opdoemen. En vermits we straks nog op 

restaurant moeten, is het toch best om de 

schoenen zo netjes mogelijk te houden.  
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We flaneren naast het kasteel van Gaasbeek,   

het domein Groenenberg en dalen via een 

smalle kerkwegel en de wandelaars van de 

kleine afstand naar huize ‘De Win’ waar 

gastvrouw Marie met haar familie en 

sympathisanten ons in Halloweentenue 

staan op te wachten met een lekker 

glaasje jenever. Het zachte regenbuitje 

van enkele minuten geleden is 

 

 

ondertussen 

veranderd 

in een gulle 

bui die we in de 

mooie 

pompoenverlichting duidelijk zien glinsteren. Het is echt 

herfstweer geworden.  

Een half uurtje later zitten we bij een glaasje geuze of kriek, aangeboden door de Casy, op te 

drogen in de spiegelzaal van de mooie en wereldberoemde feestzaal van Vlezenbeek. Tafel na 

tafel schuiven we aan bij het 

buffet. Er is lekkere tomatensoep, 

er is een mooie keuze aan vlees 

en groentjes en er is achteraf nog 

een kommetje rijstpap met bruine 

suiker voor de ‘zoetekoeken’ 

onder ons. Van het bestuur 

krijgen we nog een drankje bij het 

eten en wie dan nog dorst heeft, 

kan zich verder laven aan heel 

wat soorten lekkere bieren. Het 

geroezemoes vertelt ons dat hier 

een prachtige bende vrienden 

samen zit om plezier te maken na 

de inspanning. 

Geleidelijk aan drentelen de 

wandelaars van enkele uren 

geleden terug naar hun auto. De spiegelzaal is praktisch leeg wanneer de dame van dienst de 

enkele overblijvers (het heilige getal 7 is er nog) vraagt om ook op te kramen. En na een laatste 

pintje gebeurt dat ook. Het is een mooie, sportieve en lekkere avond geweest. Vermits er elk 

jaar opnieuw een Halloween komt, kan het bestuur misschien nu al beginnen zoeken naar een 

gepaste locatie om deze fijne organisatie te herhalen. We hebben er allemaal van genoten.  

Een nat-tot-op-z’n-vel stapper 

 


