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Brussel, februari 2018 

 

Zending 2018/02 (ook te vinden op www.seniorenkbcbrussel.be)   

 

Uitnodigingen 

blz.  2-3  : Woordje van de voorzitter 

blz.  4  : Betaalkalender 

blz.  5  : Kleinkinderendag 09 april 2018 

blz.  6-9  : Daguitstap Trompenburg Tuinen & Kinderdijk 08 mei 2018 

blz.  10-13  : Fietsmidweek Ughelen – Apeldoorn van 30 juli tot 03 augustus 2018 

blz   14-16  : Busreis Rijn – Moezel van 15 tot 19 augustus 2018 

blz.  17-21  : Wandelmidweek Nationaal Park Hoge Kempen van 24 tot 28 september 

  2018 

Hobbyclubnieuws 

blz.  22-24  : Hobbyclubnieuws 

 

Ledennieuws 

blz.  25-26  : Ledennieuws 

 

Verslagen 

blz.  27  : Bal 

blz.  28-29  : Eindejaarsfeest 

blz.  30  : Nieuwjaarsreceptie 

blz.  31  : Algemene vergadering 

 

 

 

Komende activiteiten  

Noteer nu al in uw agenda:  Tennis-Petanque 01 juli 2018 

    Familiewandeling Huizingen met BBQ 26 juli 2018 

     

      

De volgende zending kan u verwachten half mei 2018 

 

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 start van het nieuwe werkjaar van onze Seniorenclub KBC Brussel mag succesvol genoemd 

worden. 

 

Het nieuwjaarsfeest: heel wat nieuwe leden gingen in op onze kennismakingsuitnodiging. Een heel 

enthousiaste groep waarmee onze ledenbasis een mooie versterking kreeg. 

Het optreden van het KleinKunstkollektief en de traditionele drink werd sterk gewaardeerd door de 

talrijke aanwezigen. 

 

Op de algemene vergadering van Ouderen- & Ziekenbezoekers mochten we de groep van 

nieuwe vrijwilligers samen met de ‘oudgedienden’ danken voor hun inzet voor onze oudere en 

zieke collega’s. Tien nieuwe vrijwilligers gaven gevolg aan onze oproep van begin januari. 

Hartverwarmend. 

 

Met 271 ingeschreven leden was de zaal meer dan gevuld voor onze Algemene Vergadering. Het 

verslag van de werking 2017 en de voorgestelde bestuursmandaten werden unaniem goedgekeurd. 

Met grote belangstelling werd er uitgekeken naar de jaarplanning voor 2018. Het wordt weer voor 

elk wat wils. 

 

 

In deze zending ontdek je heel wat uitnodigingen voor de komende activiteiten. 

Graag jouw aandacht om over te schrijven op de juiste vermelde rekening en om het betaalblok te 

respecteren. Hieromtrent zijn er afspraken, die terug te vinden zijn op onze website rubriek 

Varia/afspraken. Er gelden ook bepaalde regels bij overschrijding van de maximale capaciteit bij 

inschrijving (zie hierna *). 

Goede afspraken maken de beste vrienden! 

 

De hobbyclubs hebben ook al heel wat activiteiten gepland. Ook deze zijn te vinden in deze 

zending. Deelnemen is de boodschap want hoe meer zielen hoe meer vreugde. 

 

Gezocht: vrijwilligers die willen helpen om één of meerdere maandelijkse activiteiten 

te organiseren. Draag jouw steentje bij voor een gevarieerd aanbod. Vooral de 

hobbyclub fietsen wacht op je. Neem contact met René Bauwens tel. 02/452.68.74 of 

e-mail renebauwens1206@gmail.com. Dank! 

 

Deze zending wordt verzonden naar het gekende e-mailadres of via de post. 

Een groot aantal leden krijgen via e-mail het bericht van de nieuwe zending.  Zij ontvangen ook 

tussendoor berichten van o.a. overlijdensberichten. Via het internet   hebben zij ook toegang tot de 

vele mooie foto’s van iedere activiteit. 

Wil je ook overschakelen naar digitale zendingen ? Stuur ons een bericht met jouw e-mailadres. Zo 

draag je bij tot het besparen van heel wat kosten voor printen en verzending.  

 

Graag tot op het jaarlijks banket van 18 maart. 

 

Jonas 

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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* Bij overschrijding van de maximale capaciteit gelden volgende richtlijnen: Aanwezigen op de 

jaarlijkse algemene vergadering of nieuwe leden die aansloten na de algemene vergadering hebben 

voorrang mits de betaling werd uitgevoerd binnen de data van het betaalblok. De registratie gebeurt 

in volgorde van betaaldatum, namelijk de datum die op het dagafschrift staat van de rekening op 

naam van Seniorenclub KBC Brussel. 

Betaling uitgevoerd vóór het betaalblok: dan wordt de eerste dag van het betaalblok + 2 werkdagen 

toegepast. 

Betaling uitgevoerd na het betaalblok: geen voorrang. 

Wie niet mee kan ontvangt een bericht. 
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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 2018/02) 
 

Te betalen op rekening: BE49 7340 2675 8871 

  

ACTIVITEIT VAN TOT/MET  REFERTE 

 

Kleinkinderendag 

Clown Rocky Circus 

09 april 2018 

 

 

12/03/2018 

 

25/03/2018 

 

9 euro per kleinkind vanaf 3 jaar 

20 euro per volwassene en 

kleinkind ouder dan 12 jaar 

Met vermelding: Circus Rocky 

Vx-Kx (naast V vermeld je het 

aantal volwassenen, naast K het 

aantal kleinkinderen tot 12 jaar) 

Vermeld ook het aantal 

kleinkinderen jonger dan 3 jaar 

 

 

Daguitstap 

Trompenburg Tuinen & 

Kinderdijk 

08 mei 2018 

 

08/03/2018 

 

 

 

22/03/2018 

 

 

70 euro per persoon 

Met vermelding: Kinderdijk + 

code opstapplaats Aalst = code A 

en Brussel code B + code VEG 

indien vegetariër 

 

 

Fietsmidweek 

Ugchelen - Apeldoorn 

Van 30 juli tot 03 augustus 2018 

 

10/04//2018 

 

24/04/2018 

 

Voorschot 120 euro per persoon 

Met vermelding: Veluwe + 

kamertype S of D  

 

 

Busreis 

Rijn - Moezel 

Van 15 tot 19 augustus 2018 

 

 

08/03/2018 

 

23/03/2018 

 

Voorschot 140 euro per persoon 

Met vermelding: Rijn-Moezel 

D(ubbel) of S(ingle) 

Reis- en annulatieverzekering OK 

 

 

Wandelmidweek 

Nationaal Park Hoge Kempen 

Van 24 tot 28 september 2018 

 

16/03/2018 

 

23/03/2018 

 

Voorschot 250 euro per persoon  

Met vermelding: Lanaken 

kamertype D1 – D2 of S 

 

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Beste Vrienden,  

PAASVAKANTIE! Waarheen met de kleinkinderen? Wij hebben een reuze idee! Kom 

op maandag 9 april met jullie oogappels naar CC Westrand Dilbeek, door allen wel 

gekend, om er te genieten van een spetterende show.  

Clown Rocky kan onze kindjes niet meer missen en komt voor de derde 

maal met een gloednieuw spektakel. Kinderen worden echte circus-

artiesten, en de grootouders worden de sterren in deze circusshow. Maar 

deze keer heeft Rocky zijn dansertjes ‘The Little Rocky Dancers’ 

meegebracht.  
 

Je kan meedansen op K3, een echte Piratendans en op coole kids hits.. Het 

wordt genieten!  
 

Niet enkel clown Rocky zorgt voor een leuke feestelijke namiddag.  
 

Grime, pannenkoeken, een ijsje en een drankje maken het feest compleet. Bovendien 

mag een mooie foto van jullie kleinkind(eren) niet ontbreken.   
 

Vanaf 13.15 uur zijn alle opa’s en oma’s welkom met hun kleinkinderen om te 

genieten van dit spektakel. Alleen grootouders die lid zijn van de seniorenclub zijn 

toegelaten.  
 

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

Inschrijven is verplicht. 

Dit doe je door overschrijving op rekening BE49 7340 2675 8871:  

- 9 euro per kleinkind vanaf 3 jaar  

- 20 euro per grootouder en kleinkind ouder dan 

12 jaar  

Met vermelding ‘Circus Rocky’ Vx –Kx (naast V 

vermeld je het aantal volwassenen en naast K 

vermeld je het aantal kleinkinderen tot 12 jaar) We 

verwachten de betaling in de periode van 12 tot  25 

maart 2018. Vermeld ook als er kleinkinderen jonger dan 3 jaar meekomen.  

De inschrijving omvat :  

- 3 drankbonnetjes per volwassene.  

- pannenkoeken met suiker voor iedereen,  

- 1 drankbonnetje en 1 ijsje voor de kleinkinderen.  

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

Jullie kleinkinderen zullen deze circusshow en the little Rocky Dancers niet vlug vergeten!  

Het Bestuur.   

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         

CLOWN ROCKY CIRCUS 
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Brussel, februari 2018 

 

Beste vrienden,      

 

Wij nodigen jullie graag uit voor: 

 

 

DAGUITSTAP NAAR TROMPENBURG TUINEN 

 

& KINDERDIJK 

 

OP DINSDAG 8 MEI 2018 

 
 

Trompenburg is een prachtig aangelegde plantentuin met een grote collectie bomen, struiken, 

vaste planten, bollen en knollen. De collectie Quercus (eiken), Fagus (beuken), Ilex (hulst) en 

Hosta behoren tot de collecties van de NPC (Nederlandse Plantencollecties). De tuin ligt aan de 

rand van het centrum van Rotterdam in de wijk Kralingen en is een ware schatkamer voor 

plantenkenners en een weldaad voor wandelaars op zoek naar rust in een drukke stad. 
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Kinderdijk is sinds 1997 UNESCO Werelderfgoed 

 

 
Een molencomplex zoals Kinderdijk vind je nergens anders ter wereld. Het ingenieuze systeem van 

‘molens en gemalen’ houdt de grond hier al bijna duizend jaar droog, in een constante strijd tussen 

menselijke slimheid en de kracht van het water. Vanuit alle windstreken komen bezoekers dit 

unieke stuk geschiedenis zelf beleven. Omdat Kinderdijk een monument van de menselijke 

geschiedenis is, staat het sinds 1997 officieel op de UNESCO Werelderfgoedlijst, schouder aan 

schouder met de beroemdste en meest bijzondere gebouwen en plaatsen op aarde. Zo wordt het 

verhaal van Kinderdijk, opgenomen in de wereldgeschiedenis, veilig bewaard voor de volgende 

generaties. 

 

 

 

 

Wij gaan met zijn allen twee unieke plaatsen in Nederland verkennen waarover jullie hopelijk nog 

veel kunnen navertellen bij familie en vrienden. 
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Ons dagprogramma: 

 

 

07.30 uur Vertrek in Zellik (Parking aan politiekantoor Brusselsesteenweg/Noorderlaan – CC  

                  Den Hoorinck) 

07.30 uur Vertrek Aalst-Osbroek, Frans Branckaerdreef 

10.00 uur Aankomst bij Trompenburg Tuinen & Arboretum te Rotterdam 

                 Hier krijgen we een gegidste rondleiding van ongeveer 01.15 uur 

12.30 uur Lunch in Restaurant De Klok in Kinderdijk 

                         

 

 

14.30 uur Bezoek van de molens van Kinderdijk 

 

                  -Bezoek aan museummolen Nederwaard 

 

 -Bezoek aan museummolen Blokweer 

 

 -Multiscreenfilm in Wisboomgemaal 

 

 -Bezoek aan Molenaars werkplaats 

 

 -Rondvaart langs molens op fluisterboot Djeuwke 

 

                   Dit alles onder begeleiding van gidsen. 

 

18.00 uur Broodjesmaaltijd in Restaurant De Klok in Kinderdijk 

 

19.15 uur Terug naar huis 

  

- Soep van de dag 

- Varkenshaas met champignonroomsaus/peperroomsaus, 

   geserveerd met 2 soorten seizoengroente, gemengde  

   salade, appelmoes en twee soorten aardappelgarnituur 

- Dessert ‘De Klok’ 

- Koffie of thee 

- 1 Drank naar keuze inbegrepen in het menu 

Voor vegetariërs: vlees zonder vlees i.p.v. varkenshaas  
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Praktische afspraken: 

De kostprijs bedraagt 70,00 euro per persoon en omvat het busvervoer, de gidsen, de toegangen en 

de maaltijden zoals vermeld in het programma. 

 

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

Seniorenclub vanaf 08 maart 2018 tot en met 22 maart 2018 met de mededeling: 'Kinderdijk+ 

code opstapplaats' (Aalst = code A en Brussel = code B) + code VEG indien vegetariër. 

 

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

08.03.2018 voor je betaling. Zo kan de bank jouw betaling tijdig uitvoeren want na 144 

inschrijvingen moeten wij om organisatorische redenen noodgedwongen de boeken sluiten. 

 

Voor het bepalen van de voorrang bij de inschrijvingen gelden de vastgelegde regels die ook terug 

te vinden zijn op onze website www.seniorenkbcbrussel.be.  

Bij overschrijding van de maximale capaciteit gelden volgende richtlijnen:  

• Aanwezigen op de jaarlijkse algemene vergadering of nieuwe leden die aansloten na de 

algemene vergadering hebben voorrang mits de betaling werd uitgevoerd binnen de data van 

het betaalblok. De registratie gebeurt in volgorde van betaaldatum, namelijk de datum die op 

het dagafschrift staat van de rekening op naam van Seniorenclub KBC Brussel. 

• Betaling uitgevoerd vóór het betaalblok: dan wordt de eerste dag van het betaalblok + 2 

werkdagen toegepast. 

• Betaling uitgevoerd na het betaalblok: geen voorrang.  

Wie niet mee kan ontvangt een bericht. 

Belangrijk: 

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

dit uit hoofde van de verzekering. 

 

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

verwittig dan in elk geval de busverantwoordelijke van je opstapplaats: 

 

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

Clement Dewin GSM 0476 45 29 78 

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

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

Rita Maes: 02 460 47 49 of 0476 61 98 73 

Clement De Win:  02 532 50 02 of 0476 45 29 78 

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

Het bestuur 

 

 

 

 

 

  

http://www.seniorenkbcbrussel.be/
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De Veluwe is grofweg gesitueerd tussen Arnhem in het zuiden, Amersfoort in het westen, 

Harderwijk in het noorden en Apeldoorn in het oosten. Dit gebied in de provincie Gelderland wordt 

wel eens de “groene schatkamer” van Nederland genoemd. Niet verwonderlijk want het gaat hier 

maar liefst over 91200 hectaren voornamelijk bos- en heidegebied. 

 

Het nationale park “De Hoge Veluwe” is met zijn 5500 hectaren hiervan een onderdeel. Het 

Koninklijk domein “Het Loo” is hier eveneens gesitueerd en met zijn oppervlakte van 10000 

hectaren tevens het grootste landgoed in Nederland. 

 

Fietsen, wandelen en de natuur observeren zijn de belangrijkste bezigheden van de bezoekers van 

deze groene schatkamer. Met het internationaal gerenommeerde “Kröller-Müller Museum” binnen 

de grenzen van de Hoge Veluwe, neemt ook cultuur hier een zeer hoge vlucht. 

 
Nederland mag dan ook terecht fier zijn op dit unieke gebied. 

 

 

Fietsmidweek van maandag 30 juli tot vrijdag 03 augustus 2018 

Vanuit Ugchelen-Apeldoorn. 
 

Beste fietsvrienden, 

 

Misschien overdreven, maar na 6 fietsmidweken in Vlaanderen, hebben we een groot stuk van 

hetgeen vlak is in Vlaanderen, befietst. 

 

Op vraag van enkele van onze regelmatige deelnemers, gaan we dit jaar fietsen in het fietsland bij 

uitstek, Nederland. 

 

Programma 

 

Maandag 30 juli 2018 

 

16.00 uur Aankomst en toewijzing van de kamers, uitpakken en fietsen in de stalling. 

 

19.15 uur Aperitief aangeboden door het bestuur. 

 

19.45 uur Avondmaal onder vorm van buffet. 

 

21.00 uur  Vrije avond. 

 

Dinsdag 31 juli en woensdag 01 augustus 2018 

 

08.00 uur Ontbijtbuffet. 

 

09.30 uur Start fietstocht. 

 

12.00 uur Middagmaal naar keuze. 

  

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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14.00 uur Vervolg fietstocht. 

 

19.45 uur Avondmaal onder vorm van buffet.  

 

21.00 uur Vrije avond. 

 

Donderdag 02 augustus 2018 

 

08.00 uur  Ontbijtbuffet. 

 

09.30 uur Start fietstocht. 

 

12.00 uur Middagmaal naar keuze. 

 

14.00 uur Vervolg fietstocht. 

 

19.00 uur Aperitief aangeboden door het 

bestuur. 

 

19.30 uur KBC-Diner. 

 

21.00 uur Vrije avond.  

 

Vrijdag 03 augustus 2018 

 

08.00 uur Ontbijtbuffet. 

 

09.00 uur Ontruimen van de kamers. 

 

09.30 uur Vertrek met de auto naar 

Kröller-Müller Museum 

(Otterlo). 

 

10.00 uur Bezoek met gids aan museum 

en beeldentuin. 

 

12.30 uur Afsluitende maaltijd in museumrestaurant “Monsieur Jacques”. 

 

Fietstochten (ongeveer 65 km per dag). 

 

Het is onze bedoeling om onze deelnemers tijdens deze fietsmidweek zoveel mogelijk van de 

Veluwe te laten zien. Gelet op de centrale ligging van ons hotel is dit geen probleem. 

 

Fietstocht 1 -> De ronde van Apeldoorn en Paleis “het Loo” of het centrale gedeelte van de Veluwe. 

 

Fietstocht 2 -> Via Radio Kootwijk, langs de boorden van het Nationaal Park “de Hoge Veluwe” en 

door het Nationale Park “Veluwezoom” of het zuidelijke gedeelte van de Veluwe. 

 

Fietstocht 3 -> Via Elspeet fietsen we tot Hardewijk aan de boorden van het Veluwemeer en terug 

via de Leuvenumsche beek. Dit is het noordelijk deel van de Veluwe. 

 

De concrete routes, met knooppunten, worden medegedeeld op de voorvergadering van vrijdag 29 

juni 2018, waarvoor jullie een afzonderlijke uitnodiging ontvangen.  
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Praktische afspraken 

 

Bestemming 

 

Aan de westrand van Apeldoorn en midden in het natuurgebied van de Veluwe, ligt het     Van Der 

Valk Hotel – De Cantharel. 

 

Dit prachtige hotel met 160 luxe-kamers, wellness, fitness, auditorium, 2 restaurants, bar, 

faciliteiten voor paardrijden en eigen toeristische dienst, is een ideaal uitgangspunt voor verkenning 

van de Veluwe. 

 

Ook wat eten betreft zullen we hier niets te kort komen. Alle dagen een luxe ontbijtbuffet, de eerste 

drie avonden een buffet van verschillende voorgerechten, hoofdschotels en desserts, en de laatste 

avond een seizoensmenu. 

 

VAN DER VALK HOTEL – De Cantharel – Van Golsteinlaan 20 – 7339 GT Apeldoorn. 

www.vandervalkapeldoorn.nl – cantharel@valk.com . 

 

Kostprijs per persoon: 

 

Single (S)  555 euro 

 

Dubbelkamer (D) 435 euro 

 

 

 

Inbegrepen 

 

• 4 overnachtingen in half pension, met dagelijks ontbijtbuffet, 3 maal diner ovv buffet en 

éénmaal KBC-diner ovv een aan tafel geserveerd seizoenmenu. 

• volledige hotelservice. 

• gratis parking voor de wagens + beveiligde en overdekte fietsstalling. 

• op vrijdag het gegidste bezoek aan het Kröller-Möller Museum met het aansluitende 

middagmaal in museumrestaurant Monsieur Jacques, inclusief de drank aan tafel. 

Niet inbegrepen 

 

• alle andere middagmalen en drinkstops onderweg. 

• dranken aan tafel. 

• kosten heen en terugreis. 

• parking aan het Kröller-Müller Museum (6,75 euro) en dit om praktische redenen. 

Goed om weten 

 

• Huisdieren zijn niet toegelaten. 

• Kamers zijn beschikbaar vanaf 16.00 uur op de dag van aankomst en moeten vrij gemaakt 

worden vóór 09.00 uur op de dag van vertrek. 

• de deelnemers komen met eigen wagen en zorgen voor het vervoer van de eigen fietsen. 

  

http://www.vandervalkapeldoorn.nl/
mailto:cantharel@valk.com
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Inschrijvingen 

 

Voor deelname aan deze fietsmidweek vragen wij je tussen 10 en 24 april 2018 een voorschot te 

storten van 120 euro per deelnemende persoon op rekening van de Seniorenclub KBC Brussel  
BE49 7340 2675 8871 met vermelding Veluwe + kamertype S of D. 

 

Voor het bepalen van de voorrang bij de inschrijvingen gelden de vastgelegde regels die ook terug 

te vinden zijn op onze website www.seniorenkbcbrussel.be. 

 

Bij overschrijding van de maximale capaciteit gelden volgende richtlijnen: 

  

• Aanwezigen op de jaarlijkse algemene vergadering of nieuwe leden die aansloten na de 

algemene vergadering hebben voorrang mits de betaling werd uitgevoerd binnen de data van 

het betaalblok. De registratie gebeurt in volgorde van betaaldatum, namelijk de datum die op 

het dagafschrift staat van de rekening op naam van Seniorenclub KBC Brussel. 

• Betaling uitgevoerd vóór het betaalblok: dan wordt de eerste dag van het betaalblok + 2 

werkdagen toegepast. 

• Betaling uitgevoerd na het betaalblok: geen voorrang. 

Wie niet mee kan ontvangt een bericht. 

 

 

De uitnodiging voor de voorvergadering van 29 juni 2018 en de betaling van het saldo van de 

inschrijvingsprijs ontvang je in de loop van de maand juni. 

 

Wij willen hier nogmaals aandringen op de absolute noodzakelijkheid van een 

annulatieverzekering. Indien je over een KBC-Mastercard beschikt en de betaling verloopt via je 

KBC-rekening, dan ben je verzekerd. 

 

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

 

Rita Maes   02/4604749-0476/619873  maes.re@skynet.be 

 

René Bauwens 02/4526874-0475/677890   renebauwens1206@gmail.com 

 

In de hoop een mooi peloton te kunnen samenstellen, wachten wij in spanning op jullie 

inschrijvingen. 

 

Vriendelijke groeten, 

 

 

Het bestuur 

  

http://www.seniorenkbcbrussel.be/
mailto:maes.re@skynet.be
mailto:renebauwens1206@gmail.com
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Brussel, februari 2018  

 

Beste vrienden,  

 

Graag nodigen wij jullie uit voor onze jaarlijkse busreis. Deze zomerreis wordt georganiseerd door 

‘Reizen Baus’ uit Wellen en genoot de aanbeveling van onze collega’s uit Limburg en Antwerpen.  

Wij reserveerden een reis met heel wat mooie steden en heel wat vrije tijd om te genieten. 

 

Busreis Rijn & Moezel, Duitsland 

  15 t.e.m. 19 augustus 2018 

  

 

PROGRAMMA 

 

Woensdag 15 augustus 2018  

-   06.00 uur vertrek vanuit carpoolparking Affligem (E40 richting Aalst) 

-   06.15 uur vertrek vanuit Zellik, Noorderlaan 

-   Omgeving Aachen een stop voor ‘vrijblijvend ontbijt’ 

-   Bezoek aan Benedictijnenabdij van Maria Laach.  

-  Daarna naar Andernach voor het vrije middagmaal.  

-  Namiddag stadswandeling in Andernach onder leiding van onze gids.  

-   Naar hotel Mercure in Koblenz. 

 

Donderdag 16 augustus 2018  

-   Voormiddag bezoek Koblenz. Stadswandeling + vrij middagmaal centrum.  

-   14.00 uur boottocht naar Boppard.  

-  16.00 uur aankomst in Boppard. Stadswandeling voor de liefhebbers of vrije tijd.  

-   17.30 uur terug naar Koblenz met de bus.  

-   18.00 uut terug in hotel.  

 

Vrijdag 17 augustus 2018  

-   09.00 uur vertrek Koblenz.  

-   10.30 uur bezoek Burg Eltz rondleiding duurt ± 1 uur.  

-   Vrij middagmaal Cochem.  

-    Namiddag bezoek aan Cochem.  

-   16.30 uur terug naar Koblenz.  

-   17.45 uur in Koblenz.  

 

Zaterdag 18 augustus 2018  

-   Langs de Burchtstrasse naar Wiesbaden.  

-   Stadswandeling in Wiesbaden onder leiding van onze gids.  

- Vrij middagmaal in Wiesbaden. 

-   Op de weg van Wiesbaden naar Rüdesheim houden we kort halt aan het Asbach Uralt 

bezoekerscentrum met filmpje.  

- Namiddag bezoek aan het wijndorpje Rüdesheim met een kleine stadswandeling en vrije tijd in 

de gekende Drosselgasse voor een lekker wijntje. 

  

                                                                                                           
            

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
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Zondag 19 augustus 2018 

-   09.30 uur vertrek naar Trier.  

-   11.30 uur aankomst in Trier.  

-   11.30 uur rondrit met de Römer Express (toeristische treintje). 

-   12.15 uur vrije tijd Trier of eventueel stadswandeling.  

-   16.00 uur terug richting Brussel. 

-   19.00 uur terug in Zellik/Affligem. 

 

    
 

PRIJS: 684 euro p.p. vanaf 25 deelnemers. Single kamer + 140 euro. 

Naargelang het aantal deelnemers vermindert de prijs.  

Maximum aantal deelnemers 48. 

 

Wat is er inbegrepen in deze prijs? 

• Vervoer met één van onze luxe autocars **** voorzien van al het nodige comfort voor een 

comfortabele en aangename reis. 

• Professionele en ervaren chauffeur welke garant staat voor een veilige reis. 

• 4 overnachtingen op basis van half pension in Hotel Mercure**** in Koblenz.  

• ’s Morgens een uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds een 3-gangen diner.  

• BTW België, Duitsland.  

• Wegentaksen Duitsland.  

• Reisbegeleiding (gids).  

• Inkomgelden volgens bijgevoegd programma (t.w.v. 49 euro p.p.): Abdij Maria-Laach. 

Boottocht Koblenz - Boppard - Burg Eltz - Römer Express Trier. 

• Gebruik ‘Beyerdynamic Tour Guide systeem’ (huurprijs 29 euro incl.) 

• Alle taksen en diensten.  

 

Wat is er NIET inbegrepen in deze prijs? 

• Middagmalen. 

• Dranken bij de maaltijden en persoonlijke uitgaven. 

• Persoonlijke reisbijstands- en annuleringsverzekering is absoluut verplicht. 

Is in orde indien je over een KBC-Mastercard beschikt en betaling uitvoert via je KBC-

rekening. 

 

 

Inschrijven 

- Voorschot van 140 euro p.p. op rekening van Seniorenclub KBC Brussel  

BE49 7340 2675 8871  met melding ‘Rijn-Moezel – D(ubbel) of S(ingle) – Reis- en 

Annulatieverzekering OK. 

- Betaalperiode van 8 tot 23 maart 2018 

- Saldo te betalen tegen eind juni. Bedrag in functie van het aantal deelnemers en keuze van 

kamer (dubbel of single). 



 16 

 

 

 

 

Voor het bepalen van de voorrang bij de inschrijvingen gelden de vastgelegde regels die ook terug 

te vinden zijn op onze website www.seniorenkbcbrussel.be. 

 

Bij overschrijding van de maximale capaciteit gelden volgende richtlijnen: 

 

• Aanwezigen op de jaarlijkse algemene vergadering of nieuwe leden die aansloten na de 

algemene vergadering hebben voorrang mits de betaling werd uitgevoerd binnen de data van 

het betaalblok. De registratie gebeurt in volgorde van betaaldatum, namelijk de datum die op 

het dagafschrift staat van de rekening op naam van Seniorenclub KBC Brussel. 

• Betaling uitgevoerd vóór het betaalblok: dan wordt de eerste dag van het betaalblok + 2 

werkdagen toegepast. 

• Betaling uitgevoerd na het betaalblok: geen voorrang. 

 

Wie niet mee kan ontvangt een bericht. 

 

 

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

 

We houden jullie verder op de hoogte van het aantal deelnemers en de betaling van het saldo. Ook 

organiseren we een voorbereidende en kennismakende samenkomst enkele weken voor de afreis. 

 

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij : 

 

- Jonas De Jonge : 0475 53 82 17 of dejonge.jonas@gmail.com 

- Dominique Van Eycken : 0494 56 69 36 of dominique-chris.ve@telenet.be 

 

 

Wij maken er graag samen een fijne reis van. 

 

 

Het bestuur. 

  

mailto:dejonge.jonas@gmail.com
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Brussel, februari 2018 

 

 

Wandelmidweek van maandag 24 tot vrijdag 28 september 2018 

 

Wandelen in het Nationaal Park Hoge Kempen 
 
Nationaal Park Hoge Kempen, natuur in al haar glorie! Het Nationaal Park in de Belgische 

provincie Limburg, is een uniek natuurgebied waar meer dan 5700ha bos en heide beheerd en 

beschermd worden. Het gebied strekt zich uit over de gemeenten Dilsen-Stokkem, Maasmechelen, 

Zutendaal, Lanaken, Genk en As.  

Met een hoogte tussen 50 en 100 meter vormt het Nationaal Park Hoge Kempen het hoogste deel 

van de Kempen. Het is opgebouwd uit puin dat de Maas meebracht van de Ardennen tijdens de 

laatste ijstijden. Het is ook de enige regio in Vlaanderen waar de bodem volledig is opgebouwd uit 

keien van allerlei grootte. Naast droge heide met landduinen en natte heide met vennen en venen, 

bestaat het Nationaal Park Hoge Kempen vooral uit naaldbossen.  Deze bossen, aangeplant voor 

stuthout voor de steenkoolmijnen, worden geleidelijk omgevormd tot meer natuurlijke bossen. 

De uitgestrekte dennenbossen worden afgewisseld met paarsbloeiende heide, grote waterplassen 

getuigen van grind- en zandwinning, hoge toppen bieden grootse vergezichten. 

In dit natuurlijke decor leven tal van zeldzame en bijzondere dieren.  

Het Nationaal Park is één van de weinige plekken in Vlaanderen waar je urenlang ongestoord door 

de natuur trekt.  

Vlaanderen heeft zopas een aanvraag ingediend om het Nationaal Park Hoge Kempen te herkennen 

als UNESCO werelderfgoed! 

 

    
 

  

                                                                                                           
            

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
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Voor deze wandelvakantie is onze uitvalsbasis:  

Eurotel Lanaken 

Koning Albertlaan 264 

3620 Lanaken 

http://www.differenthotels.com/nl/hotels/eurotel-lanaken 

 

    
   

Verblijf in volpension in basic kamers met keuze voor een tweepersoonsbed (D1) of twee 

éénpersoonsbedden (D2) en met overal gratis WI-FI. 

 

      
 

Met gratis toegang tot het zwembad en de fitness tijdens de openingsuren.  

Enkel de sauna dien je bij de bar van het zwembad vast te leggen en is betalend: 9,50 euro per 

beurt!beurt! 

Het hotel beschikt ook over twee petanquevelden die eveneens gratis mogen gebruikt worden. 

 

Parkeren op de afgesloten parking is in het arrangement begrepen. 

     

 

 

http://www.differenthotels.com/nl/hotels/eurotel-lanaken
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Korte inhoud van het programma: 

 

Maandag 24 september 2018. 

Wij verwachten de ingeschreven deelnemers rond 15 uur. 

16 uur: korte inloopwandeling in de omgeving van het hotel. 

18.30 uur: aperitief aangeboden door de seniorenclub. 

19 uur: 3-gangen diner. 

Nadien vrije avond. 

 

Dinsdag 25 september 2018. 

Vanaf 6.30 uur uitgebreid ontbijtbuffet met bubbels. 

9.30 uur: vertrek van de ochtendwandeling :  5 km. 

12 uur: warme maaltijd met keuze uit vis, vlees of vegetarisch. 

14 uur: vertrek van de namiddagwandelingen. Boswandelingen via de toegangspoort Pietersheim: 

keuze uit 5km of 10km. 

19 uur: 3-gangen diner. 

Vrije avond. 

 

Woensdag 26 september 2018. 

Vanaf 6.30 uur uitgebreid ontbijtbuffet met bubbels. 

9.30 uur: vertrek van de ochtendwandeling: 5 km. 

12 uur: heerlijk Limburgs buffet bestaande uit: dagsoep, assortiment brood en standaardbeleg, 

assortiment Limburgse vlaaien, koffie thee en waters. 

14 uur: vertrek van de namiddagwandelingen. Wandelingen op de Mechelse Heide: keuze uit 5km 

of 10km. 

19 uur: 3-gangen diner. 

Vrije avond. 

 

Donderdag 27 september 2018. 

Vanaf 6.30 uur uitgebreid ontbijtbuffet met bubbels. 

9.30 uur: vertrek van de ochtendwandeling: 5km. 

12 uur: warme maaltijd met keuze uit vis, vlees of vegetarisch. 

13.30 uur: vertrek van de namiddagwandelingen  in het natuurgebied Connecterra: keuze uit 5km of 

10km. 

18.30 uur: aperitief aangeboden door de seniorenclub. 

19 uur: 3-gangen diner. 

Vrije avond. 

 

Vrijdag 28 september 2018. 

Vanaf 6.30 uur uitgebreid ontbijtbuffet met bubbels. 

9.30 uur: check out. 

10 uur: vertrek van de ochtendwandeling: 5km 

12 uur: heerlijk Limburgs buffet bestaande uit: dagsoep, assortiment brood en standaardbeleg, 

assortiment Limburgse vlaaien, koffie thee en waters. 

14 uur: terug naar huis!  

Voor diegenen die nog willen gaan shoppen: Maastricht (7km) en Maasmechelen Village (15km) 

zijn vlakbij! 
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Kostprijs per persoon: dubbelkamer = 450 euro en single = 630 euro. 

 

Deze prijs omvat: 

 4 overnachtingen in volpension  

 ontbijtbuffet - lunch – diner 

 volledige hotelservice: dagelijkse beddenopmaak, badlinnen en eindschoonmaak 

 gemeentetaks, BTW en diensten 

 gratis parking voor de wagens 

 toegang tot het natuurgebied Connecterra. 

 

Annuleringsverzekering is absoluut verplicht. 

Dit is in orde indien je over een KBC-Mastercard beschikt en betaling uitvoert via je KBC-

rekening. 

 

Goed om weten:  

Kamers zijn beschikbaar op maandag 24-09-2018 vanaf 15 uur en dienen terug vrijgemaakt te 

worden op vrijdag 28-09-2018 tegen 10 uur. 

Huisdieren zijn niet toegelaten. 

Stevige wandelschoenen of laarzen en passende wandelkledij zijn zeker nodig. (+ eventueel 

wandelstokken). 

De deelnemers komen met eigen wagen.  

Het aangeboden wandelprogramma is op maat van elke deelnemer. 

  

Inschrijvingen:  

 

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

250 euro per deelnemende persoon tussen 16 en 23 maart 2018 op rekeningnummer van de 

Seniorenclub KBC Brussel BE49 7340 2675 8871 met vermelding ‘Lanaken+ kamertype  D1, 

D2 of S. 

 

Voor het bepalen van de voorrang bij de inschrijvingen gelden de vastgelegde regels die ook terug 

te vinden zijn op onze website www.seniorenkbcbrussel.be. 

  

Bij overschrijding van de maximale capaciteit gelden volgende richtlijnen: 

  

• Aanwezigen op de jaarlijkse algemene vergadering of nieuwe leden die aansloten na de 

algemene vergadering hebben voorrang mits de betaling werd uitgevoerd binnen de data van 

het betaalblok. De registratie gebeurt in volgorde van betaaldatum, namelijk de datum die op 

het dagafschrift staat van de rekening op naam van Seniorenclub KBC Brussel. 

• Betaling uitgevoerd vóór het betaalblok: dan wordt de eerste dag van het betaalblok + 2 

werkdagen toegepast. 

• Betaling uitgevoerd na het betaalblok: geen voorrang. 

  

Wie niet mee kan ontvangt een bericht. 

 

Wij hebben een optie genomen op 25 kamers, bij overtal wordt een wachtlijst aangelegd volgens 

rangorde van inschrijvingen.  

 

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

ontvangen jullie in de loop van de maand augustus 2018.  

 

http://www.seniorenkbcbrussel.be/#_blank
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Voor bijkomende inlichtingen kan je steeds terecht bij de verantwoordelijken van deze activiteit:  

 

Frans Vansintjan 0498 39 59 37 -  frans.vansintjan@telenet.be  

 

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

 

 

  

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

kunnen starten. 

 

  

Vriendelijke groeten,  
 

  

mailto:h.vdbrand@skynet.be
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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 uur tot 15.45 uur (niet in juli) 

 

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

 

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

Management 

                       Onderwerp: Strategie KBC maart 2018 

 

- maandag 23 april 2018:    Spreker: Hans Graux, lid advocatenkantoor Time.lex   

    Onderwerp: nieuwe privacy wetgeving vanaf 25 mei 2018. 

    Wat betekent GDPR (General Data Protection Regulation)  

voor U?  

 

- maandag 14 mei 2018: Video: uiteenzetting van KBC dienst ‘Erfenisrecht’ 

    Onderwerp: hervormingen in het erfrecht. 

 

- maandag 25 juni 2018: Spreker: Philippe Delfosse, aandelenstrateeg KBC Private  

Banking.  

    Onderwerp: Terugblikken op de eerste jaarhelft en wat brengt de  

tweede? 

 

- juli: vakantie 

- maandag 27 augustus 2018:  Spreker en onderwerp zullen tijdig medegedeeld worden. 

 

 

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

aanwezigen de opgevolgde aandelen. 

 

Beperkte parkeermogelijkheid Havenlaan: daar we maar over een beperkt aantal  

parkeerplaatsen beschikken  in de Havenlaan, komt men best met het openbaar  

vervoer. Indien dit onmogelijk is, gelieve dan  contact op te nemen met Julien  

teneinde een carpooling te organiseren.  

  

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 onmiddellijkontact op met de  

hobbyclubverantwoordelijke!  

 

  

  

mailto:hamjul@telenet.be
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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 uur voor 

     twee afstanden (10 à 11 km en 5 à 6 km). 

 

     

- donderdag 26 april 2018 :Wandelen tussen de hyacinten in het Hallerbos 

    Startplaats: Café ’t Oud Kasteel, Kasteelstraat 96, 1500 Halle 

    Organisatoren: Jacqueline en Sonia Lories, Chris en Mia Desmet 

    Parkeren: in de omliggende straten 

 

- donderdag 24 mei 2018:  Daguitstap - Wandelen aan zee 

    Startplaats: Parking voor de Sint-Niklaas Kerk 

     Leopold II laan 85, 8670 Oostduinkerke    

    Organisatoren: Francis Mommaert en Frans Vansintjan 

    Parkeren: ter plaatste 

    Toelichting: mogelijkheid om de ganse dag te wandelen of enkel 

    in de voormiddag of de namiddag.  

    Voormiddagwandeling = 6 km – start om 10.30 uur 

    Namiddagwandelingen = 5 of 10 km zoals gewoonlijk – start  

14.00 uur 

’s Middags kan je je eigen picknick of een snack gebruiken in het 

 Estaminet De Peerdevisscher, Pastoor Schmitzstraat 4, 8670  

Oostduinkerke 

    

- donderdag 28 juni 2018: Startplaats: Kristoffelsport (sporthal), Schuitstraat 12, 9401  

Pollare 

    Organisator: Ludo Adriaenssens 

    Parkeren: ter plaatste en langs de Dender 

 

- juli en augustus: familiewandelingen (zie aparte uitnodigingen)   

 

 

 

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 uur. 

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

 tempo! 

  

mailto:frans.vansintjan@telenet.be
mailto:adrien.lamair@telenet.be
mailto:renebauwens1206@gmail.com
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Waar: 

 

- donderdag 5 april 2018: Vertrekplaats: ‘De Volle Pot’ 

    Brusselsesteenweg 277, 1785 Merchtem 

    Parcours: vlakbij knooppunt 55 

    Organisator: René Bauwens 

    Parkeren: aan de taverne  

 

- donderdag 3 mei 2018: Vertrekplaats: de ‘Stene Linde’ 

    Dorp 28, 9260 Schellebelle 

    Parcours: vlakbij knooppunt 43 

    Organisator: René Bauwens 

    Parkeren: aan de taverne en op het dorpsplein 

  

- donderdag 7 juni 2018: Vertrekplaats: Sporthal Prinsenbos, 1850 Grimbergen 

    Parcours: vlakbij knooppunt 38 

    Organisator: René Bauwens 

    Parkeren: Sint-Servaasdreef en in de Prinsenstraat  

 

 

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 uur - 2 spelletjes/deelnemer. 

 

 AANDACHT: in de maanden juli & augustus spelen we vanaf 19.00 uur 

 

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

maand je deelname bevestigen door storting van 6 euro 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 27 april 2018:  boottocht kanaal Brussel – Rivertours 

 

- donderdag 31 mei 2018:   bedrijfsbezoek La Lorraine te Ninove 

 

- vrijdag 22 juni 2018:  Grimbergen 

   

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

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

bovenstaande activiteiten, neem dan onmiddellijk contact op met de  

hobbyclubverantwoordelijke! 

 

  

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

 
Sinds begin dit jaar verwelkomen wij volgende nieuwe leden: 

 

 

MASSY Rika 

BEX Marc 

DE WOLF Luc 

DE RUYCK Geert 

BRAECKMAN Andre 

BARDIJN Anne Marie 

VAN VOSSEL Luc 

VAN DER SCHOMMEN Gerrit 

VINCK Rene 

SONCK Wilfried 

 

 

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

(ongetwijfeld) spreek af om samen te komen. 

 

 

 

 

 

 

 

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

van enkele van onze leden: 
 

25.01 Francine De Beukelaer, wed. André Melis (KBC) 

19.05 Paul Valcke, echtg. Maria Billen (KBC) 

07.12 Gilbert Wijngaert, echtg. Lea Verschoren (KBC) 

08.12 Jozef Geeroms (KBC), echtg. Delphine Leemans 

23.12 Simon De Clercq (KBC), echtg. Nelly Van Schoors 

20.12 Louise Van Der Heyden, echtg. Cardoen Carry Zacharie (KBC) 

25.12 Louis Berkelmans (KBC), echtg. Jeanne Van Vreckem (KBC) 

29.12 Marie-Jeanne De Block (KBC) echtg. Norbert Van Renterghem (KBC) 

30.12 Frans Verlooy (KBC) echtg. Elise Franqui 

10.01 Stefaan Van Damme, echtg. Marie-Louise Mannaert (KBC) 

16.01 Marcel Remu (KBC), echtg. Godelieve Ghysens (KBC) 

19.01 Roger De Camps (KBC), echtg. Christiane Van Drogenbroeck 

12.02 Yvonne Delens, wed. Emiel De Smet (KBC) 

 

 

Namens de seniorenclub werd aan de families onze deelneming overgemaakt 
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Onze leden die de komende maanden hun 60ste huwelijksverjaardag vieren: 

 
03/05/1958 Agnes DE GENDT & Jaak DUWE 

17/05/1958 Ward THIELEMANS & Godelieve DE BACKER 

06/06/1958 Hugo DE DONDER & Beatrix WEYMANS 

 

 

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

11/04/1968 René SMITS & Laurette DE MAERTELAERE 

17/04/1968 Remi TORREKENS & Rita STRADIOT 

02/05/1968 Chris VERLINDEN & Jean OTTE 

04/05/1968 Gilbert STALLAERT & Lisette TIEBACKX 

04/05/1968 Emiel SERVRANCKX & Madeleine LINTERMANS 

18/05/1968 Leo DE WEVER & Magda VAN HERCK 

18/05/1968 Edgard MONDELE & Marie VERMEULEN 

22/05/1968 Vik HEYVAERT & Françine VAN BUGGENHOUT 

24/05/1968 Harry WILLEMS & Monique PELSMAEKERS 

25/05/1968 Paul RONSIJN & Lieve VAN LAEREN 

 

 

Proficiat voor zovele jaren huwelijksgeluk. 

Zij mogen een bezoek verwachten van één van onze bestuursleden (na telefonische afspraak). 
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Verslag Bal van 18 november 2017 
 

Voor de derde maal worden we door het bestuur uitgenodigd voor het KBC-bal.  

De diehards schrijven zich onmiddellijk in. Anderen twijfelen: Zou ik? Wil ik? Kan ik?  

Zaterdagavond 18 november komen de dansers toe: fris gewassen, de dames in hun mooiste kleedje, 

de schoentjes blinken als een spiegel en de heren .... zijn ook aangekleed. 

 

Er wordt kennis gemaakt, er wordt gekust en de bonnetjes worden uitgedeeld. Het aangeboden 

glaasje cava wordt gesmaakt.  

Iedereen zoekt een plaatsje en de muziek wordt ingezet door de dj van UP TO YOU.  

Nog wat aarzelend komen de eerste dansers de vloer verkennen.  

Vlug volgen anderen en na een tijdje zijn er nog 

weinig stoelen bezet.  

De ene na de andere dans volgt: twist, jive, slow, 

wals .... 

De Argentijnse tango, de sensuele rumba en de 

quickstep ... dat is voor een ander programma.  

Er worden pogingen ondernomen om de 

chachacha te demonstreren en ook 

de hucklebuck krijgt bijval. 

 

De eerste zweetdruppels verschijnen en het wordt stilaan tijd voor een pauze. 

Er zijn broodjes te verkrijgen en de wijntjes en biertjes lopen vlot binnen.  

 

Maar... we zijn gekomen om te dansen!  

 

Weldra staat de dansvloer opnieuw vol en wordt de polonaise ingezet.  

Praktisch iedereen is in beweging. 

Maar het hoogtepunt van de avond is het optreden van de wereldbekende diva Tina 

Turner!  

Het is de tweede maal dat deze dame ons blij maakt met haar 

aanwezigheid.  

Daar waar zij vorige keer optrad als ‘gewone performer’ had zij nu 

gezorgd voor een outfit, Tina Turner waardig.  

‘THE PRIVATE DANCER’ was ‘SIMPLY THE BEST ‘!!! 

Een staande ovatie kon niet uitblijven en naar het schijnt ligt haar 

contract voor volgend jaar al vast.  

Daarna was het terug aan de dansers om zich uit te leven en werd 

erop los gedanst tot 00h30.  

 

Iedereen was tevreden en het bekende cliché is hier zeker op zijn plaats.  

De afwezigen hebben nog maar eens ongelijk!  

De aanwezigen daarentegen hebben hun plaatsen reeds gereserveerd voor volgend jaar!  

 

Van een deelneemster. 
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Beste vrienden-senioren, 

 Om gestalte te geven aan een feestelijk afscheid van het jaar 2017 en een optimistische start van het 

spiksplinternieuwe jaar 2018, werd er traditiegetrouw door het bestuur van de seniorenclub KBC 

Brussel een eindejaarsreünie georganiseerd op dinsdag 19 december in C.C. Westrand te Dilbeek.    

Toen om 13.30 uur de deuren 

openzwaaiden werden de 

deelnemers door de immer 

enthousiaste bestuursleden 

vergast op een warm en 

vriendelijk onthaal. Alle 

senioren hadden hun beste 

plunje aangetrokken en hun dito 

humeur meegebracht want het was 

seniorenfeest en het was altijd al 

plezant geweest.  

Met veel zorg en zin voor 

variatie werd er door het bestuur een 

veelbelovend feestprogramma 

uitgewerkt. Er waren optredens voorzien van stand-up comedian Koen De Wulf en van het Vlaamse 

zangduo Nicole en Hugo. 

 Zoals het een feestgebeuren betaamt luisterden de leden vooraf met veel 

aandacht naar de welkomstspeech en de wensen van de Voorzitter, Jonas. 

Iedereen werd hartelijk welkom geheten en bedankt voor hun 

gewaardeerde aanwezigheid. Jonas wenste iedereen dingen die zich niet 

zomaar in een cadeautje laten verpakken: een sterke gezondheid, goede 

zorg en warmte van je dierbaren en veel liefde die we krijgen van de 

mensen die we zelf graag zien. Voor het nieuwe jaar wenste hij alle 

aanwezigen de kracht en de sterkte om in ons eigen stukje, wereldvrede en 

warmte na te streven voor allen die ons lief zijn. 

 Als intro kon dit tellen. Meteen werd ook de link 

gelegd naar de eerste artiest, stand-up 

comedian Koen De Wulf. Een echte all 

rounder met een fijne humoristische insteek, pittig, 

ad rem, sympathiek en niet kwetsend. Hij bracht 

een bundeling van verhalen, poëzie en 

muziek.  Ontroerend teder en zacht beschreef hij de 

relatie met zijn vader, zijn beste maat die alles, 

hoe onbenullig ook, in een schuifje had 

opgeborgen want …’Je kon toch nooit 

weten..’. Zijn onbevangen humor werd zeer 

gesmaakt en de aanwezigen hingen 

gedurende drie kwartier aan zijn lippen 

gekluisterd. 
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 Na een welverdiend applaus was het moment suprême aangebroken, het optreden van het 

onafscheidelijke zangduo Nicole en Hugo. Muziek is hun leven. Het is evenwel niet enkel een 

verhaal over muziek maar ook een modern sprookje over de liefde en de innige band tussen twee 

mensen. Ondanks hun afscheid van het grote publiek in 2015 had het bestuur hen toch nog kunnen 

strikken voor dit gastoptreden. Nicole 

en Hugo namen ons mee op de tonen 

van hun onsterfelijke hits, Goeie 

Morgen, Morgen, Baby Baby, de 

Pastorale, een medley van hun 

grootste succesnummers en andere 

meezingers. Het was hartverwarmend 

om vast te stellen dat de ganse zaal 

enthousiast meezong en gearmd mee 

wiegde met die andere klassieker: ‘ik 

hou van u, ik hou van u, geef mij een 

kus en vlug …’. Wat een 

samenhorigheid, wat een ambiance. 

Op zo’n momenten beseft een mens 

wat een geluk hij heeft om te kunnen 

deel uitmaken van deze KBC-seniorenclub, een baken van vriendschap waar het in een sfeer van 

onderlinge verbondenheid aangenaam vertoeven is.  

Het oorverdovend applaus voor Nicole en Hugo was dan ook een verdiend eerbetoon voor hun 

succesvol optreden.  

 

Na zijn dankwoord nodigde de Voorzitter alle aanwezigen uit voor de receptie. Na het feestgedruis 

was het immers tijd om na te praten, naar elkaar te luisteren, te genieten van de lekkere broodjes, de 

tongstrelende wijntjes en de fijne taartjes en jawel de eerste wensen uit te wisselen voor 2018. 

Rond 18 u was het afscheid 

nemen aangebroken. Blij 

gemutst en met 

overheerlijke pralines als 

toetje keerde iedereen 

huiswaarts. Het was alweer 

een charmant en 

verkwikkend 

eindejaarsfeest . Een 

geslaagde mix van 

spitante optredens en een 

prima receptie met ruimte 

voor hartige gesprekken, 

leuke moppen, een vleugje 

nostalgie, toffe 

herinneringen, 

vertrouwelijke knipogen 

en warme 

vriendschapsknuffels. 

In naam van alle aanwezigen durven we zeggen: “t’ was fijn, bedankt , en zeker tot ziens!”  
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Nieuwjaarsreceptie van KBC Seniorenclub Brussel op 16 januari 2018 
 

 

Ze waren er niet. Hun verblijf bij een of andere stal op 6 januari bleek uiteindelijk maar een 

blitzbezoek geweest te zijn. Aankomen, vlug wat geschenkjes uitdelen, wat wierook verspreiden, … 

en dezelfde nacht zijn ze met de noorderzon terug vertrokken naar het Oosten.  

We hebben ze niet gemist, de Drie Koningen. Daarmee was het probleem van de privé-stalling van 

die drie kamelen van de baan en kon op 16 januari in CC Westrand al onze aandacht gaan naar onze 

belangrijkste genodigden, namelijk onze leden. Niet minder dan 360 enthousiaste ex-collega’s die 

gekomen waren om persoonlijk mekaar - bezegeld met drie kussen - hun beste wensen over te 

maken. Kortom, al van bij de aankomst om 13.00 uur zat de stemming er al goed in. 

Vooraf had het bestuur de achtenveertig nieuwe leden die aansloten in 2017, uitgenodigd op een 

drankje en een hapje om met elkaar en de bestuursleden kennis te maken. Zesentwintig van hen zijn 

op de uitnodiging ingegaan en veertien waren vergezeld van hun partner. Voorzitter Jonas 

verwelkomde hen en gaf een korte 

toelichting over de werking van onze 

Seniorenclub. De kennismaking en de 

daarop volgende babbels verliepen 

onmiddellijk hartelijk. Daarna begaven wij 

ons samen naar de inkomhal en 

verwelkomden daar de andere genodigden.  

 

Om 13.45 uur had iedereen plaatsgenomen 

in de schouwburg voor het optreden van 

Het Kleinkunstcollectief. 

Vooraf verwelkomde Jonas nogmaals - 

officieel nu - mede in naam van het 

bestuur alle aanwezigen en wenste 

iedereen, ook de oudere en zieke collega’s 

die niet aanwezig konden zijn, een gelukkig en vooral gezond nieuw jaar toe en leidde het optreden 

van Het Kleinkunstcollectief in. Vier zangers/instrumentalisten die elk beschikken over een mooie 

stem en die hun instrumenten (synthesizer, gitaar, contrabas, accordeon en cajon) met grote 

virtuositeit bespelen en beheersen. Omdat één van hen heel ziek was maar er niettemin aan 

gehouden had toch mee op te treden, dienden enkele voorziene liedjes vervangen en/of gezongen 

door anderen.  

Uit de schat aan nummers uit de Vlaamse en 

Nederlandse kleinkunst werden klassiekers als ‘Tim’, 

‘Eva’, ‘Boer Bavo’, ‘Ik mis u zo’…. met grote kunde 

gebracht . Voor diegenen die het kleinkunstlied wat 

minder koesteren, hadden ze enkele meezingers 

ingelast zoals ‘De lichtjes van de Schelde’, … en 

‘Les filles du bord de mer’ klonk heel ‘chouette’, …. 

Gaandeweg kregen zij de zaal op hun hand en vooral 

de bisnummers ‘Het Land van Waal en Maas’ en ‘In 

dat kleine café aan de haven’ werden door de hele 

zaal met luide stem, volle borst en met veel 

enthousiasme meegezongen. 

Chapeau voor de geluidstechnieker en uiteraard voor de zangers die samen zorgden dat alles op de 

juiste aangename toonhoogte in de zaal terecht kwam. Fijn om naar te luisteren! 
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Algemene Vergadering Seniorenclub KBC Brussel 06 februari 2018 

 
Op deze Algemene Vergadering waren er méér dan 260 

leden en/of partners aanwezig. Het aantal deelnemers 

blijft stijgen. Rond 13.30 uur verwelkomden we de 

eerste deelnemers. Ze werden opgewacht door enkele 

bestuursleden die de aanwezigheden noteerden. Terwijl 

de tafels stilaan bezet werden kreeg iedereen een cava of 

fruitsap aangeboden. Rond 14 uur werd de vergadering 

gestart. 

  

De voorzitter heette iedereen welkom en wees op het 

belang van deze activiteit voor het bestuur. Om dit te 

benadrukken werd nogmaals herhaald, dat iedereen die deelneemt aan de Algemene Vergadering 

voorrang krijgt indien er overboekingen zijn bij de activiteiten. 

 

Onze Seniorenclub telde einde 2017, 1474 leden, partners 

niet inbegrepen, of een netto-aangroei met 8 leden. 

In 2017 werden 40 jubilarissen in de bloemetjes gezet, maar 

er waren ook 49 overlijdens. 

In het jubileumjaar werden in totaal 114 activiteiten 

georganiseerd met 5 946 deelnemers. 

Ze werden verdeeld over 18 club- en 100 

hobbyclubactiviteiten. 

Ook de solidariteit werd niet vergeten. Zo werden 186 

ouderen- en ziekenbezoeken afgelegd en 431 

verjaardagskaartjes verzonden.  

Het financieel verslag toonde een tekort van 8 285,88 euro. Hierdoor zijn we op het punt gekomen 

dat onze beschikbare middelen minstens gelijk zijn aan de grootte van een jaarlijkse bijdrage van 

het Sociaal Fonds, zoals voorheen reeds afgesproken.  

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

tussenkomst van 180,16 euro. 

Alle verslagen werden unaniem goedgekeurd door de aanwezige leden en er werd decharge 

verleend aan de bestuursploeg. 

 

Er werd ook unaniem ingestemd met de hernieuwde bestuursmandaten van Marilou Schrijvers en 

Clement de Win voor 3 jaar en Rene Bauwens voor 1 jaar. 

Tevens werd Marie Jeanne Loyez aanvaard als nieuw bestuurslid voor een eerste periode van 3 jaar. 

 

Na een welgekomen drankje, werd de jaarplanning 2018 

voorgesteld. Met uitzondering van het bal, dat zal 

vervangen worden door een voordracht in november, 

blijven alle activiteiten doorlopen. Het blijft een gevarieerd 

programma waarop iedereen bij voorbaat wordt 

uitgenodigd.  

 

Na nog lekkere taart, koffie en drankje afgewisseld met de 

jaarlijkse tombola, werd nog druk nagepraat en begon 

iedereen stilaan huiswaarts te keren.  

 

Met dank voor jullie betrokkenheid bij de Seniorenclub. 

 

Dominique.  


