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Brussel, mei 2018 

 

Zending 2018/03 (ook te vinden op www.seniorenkbcbrussel.be)   

 

Uitnodigingen 

blz.  2  : Woordje van de voorzitter 

blz.  3  : Betaalkalender 

blz.  4-5  : Tennis-Petanque 01 juli 2018 

blz.  6-7  : Familiewandeling + BBQ Huizingen 26 juli 2018 

blz.  8-9  : Familiewandeling Hofstade 23 augustus 2018 

blz   10-11  : Daguitstap Eben-Emael 8 september 2018 

 

Hobbyclubnieuws 

blz.  12-14  : Hobbyclubnieuws 

 

Ledennieuws 

blz.  15-16  : Ledennieuws 

 

Verslagen 

blz.  17-18  : Banket 

blz.  19  : Kleinkinderendag 

 

Varia 

Blz. 20  : Toeristische Wandelzoektocht Personeelskring Antwerpen 

 

Komende activiteiten  

Noteer nu al in uw agenda:  Voordracht/lezing Carl Devos 29 november 2018 

    Eindejaarsfeest 18 december 2018 

    BOT ‘La Belle Hélène’ 22 december 2018 

     

      

De volgende zending kan u verwachten half september 2018 

 

Met onze hartelijke groeten, 

 

Namens het Bestuur 
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Woord van de voorzitter 

 

Enkele weken terug kregen we mooie zomerse dagen en dit bij het prille begin van de lente. Laat dit 

een voorbode zijn van mooie zomerse maanden. 

 

Tijdens deze maanden hebben we heel wat buitenactiviteiten. 

In mei is er een busreis met 150 leden naar Trompenburg tuinen & Kinderdijk.  

In juni gaat een groep leden op ontdekking in - en kennismaking met Kroatië. 

Op 1 juli is er de ontmoeting Tennis-Petanque in KBC Aalst-Terlinden. Collega’s van andere 

kringen worden eveneens verwacht. Waar zijn onze sportievelingen? Het is een echte ontspannende 

dag om van te genieten. 

In juli en augustus zijn er onze traditionele familiewandelingen, respectievelijk in Huizingen (met 

gelegenheid deel te nemen aan een bbq) en Hofstade (bij Mechelen). 

Deze zijn een aanrader om deel te nemen samen met uw kinderen, kleinkinderen en 

achterkleinkinderen. Meer info lees je hierover in deze zending. 

Half augustus vertrekt er een bus met 44 leden voor een gezellig bezoek aan de Rijn-en 

Moezelstreek. Ook 35 van onze leden fietsen in deze maand enkele dagen in Nederland. 

Aarzel niet in te schrijven, maar hou rekening met de aangegeven betaalblok. 

Neem zeker een kijkje op onze website voor de prachtige beeldverhalen van de activiteiten van de 

voorbije maanden: het banket, de kleinkinderendag,… en veel meer. 

Je merkt ook dat onze hobbyclubs heel actief waren en blijven. 

 

Nu kijken we uit naar de ‘echte’ zomer. Laat niet enkel de zon ons verwarmen maar zeker ook de 

‘warme’ ontmoetingen op de komende activiteiten. 

 

Jonas 

 

 

Gevonden na de  Kleinkinderendag in CC Westrand op 9 april. Van wie? 
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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 2018/03) 
 

Te betalen op rekening: BE49 7340 2675 8871 

  

ACTIVITEIT VAN TOT/MET  REFERTE 

 

Tennis-Petanque 

01 juli 2018 

 

 

28/05/2018 

 

14/06/2018 

 

20 euro per persoon 

Met vermelding: 1 juli + aantal 

deelnemers 

 

 

Familiewandeling + BBQ in 

Huizingen 

26 juli 2018 

 

18/06/2018 

 

 

 

29/06/2018 

 

 

37 euro per volwassene 

18 euro per kind tot 12 jaar 

Kinderen jonger dan 3 jaar: gratis 

Met vermelding: BBQ Huizingen 

+ aantal V(volwassenen) + aantal 

K(kinderen tot 12 jaar) + aantal 

k(kinderen jonger dan 3 jaar) 

 

 

Daguitstap Eben-Emael 

08 september 2018 

 

07/06/2018 

 

20/06/2018 

 

57 euro per persoon 

Met vermelding: Eben-Emael + 

code opstapplaats (Aalst=code A 

en Brussel=code B) + code menu 

(X vlees en/of X vis en/of X 

veggie) 
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Brussel april 2018 

 

 

TENNIS en PETANQUE             

  zondag 1 juli van 10 uur tot 17.30 uur 

voor leden en partners van alle Kringen KBC Senioren 

 

 

 

 

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

Gentsesteenweg (wegens werken).  

Tennis 

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

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

verwacht dat hij minstens twee wedstrijden speelt. 

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

spelniveau (voor zover gekend).  

Het programmaschema wordt tegen 26 juni aan alle ingeschrevenen bezorgd. 

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

Petanque 

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

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

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

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

Scenario 

* 9.30 uur    : samenkomst, welkomstkoffie en briefing 

* 10 uur    : organisatie en begin van de wedstrijden 

* Tijdens de middag  : belegde broodjes 

* In de namiddag   : een gebakje 

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

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

Kostprijs: 20,00 euro per deelnemer, te storten op rekening BE 49 7340 2675 8871 van Seniorenclub 

KBC Brussel met als melding ‘1 juli + aantal deelnemers’. 

Betaalperiode van 28 mei tot 14 juni. Bij overboeking: in volgorde van betaling. 

Zend het inschrijvingsformulier als bijlage eveneens terug. 

 

Wij hopen jullie talrijk te mogen begroeten. 

 

Het organisatiecomité : Seniorenclub KBC Brussel   
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Inschrijvingsformulier terug te zenden vanaf heden tot uiterlijk 14 juni aan 

  Seniorenclub KBC Brussel 

   e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

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

 

 

  

    

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 

TENNIS – PETANQUE AALST 1 juli 2018 

 

 

 

Naam lid:  

 

Adres: 

 

Hoofdlid bij Kring:  

 

E-mailadres: 

 

Gsm/telefoonnummer: 

 

Deelname als : 

 

O Tennis (naam vermelden)  : 

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

 

O Petanque (naam vermelden) : 

 

O Supporter (naam vermelden) : 

 

 

 

Aanvullende gegevens/vragen:  
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Brussel, mei 2018 

 

UITNODIGING 

FAMILIEWANDELING HUIZINGEN 
Donderdag 26 juli 2018 

Beste vrienden, 

 

Naar jaarlijkse traditie gaat onze familiewandeling, gevolgd door een barbecue, door in het 

Provinciaal Domein van Huizingen. Waarom veranderen als we jaarlijks moeten vaststellen dat 

iedereen super tevreden is over deze jaarlijkse bijeenkomst. 

Wel proberen we ons programma steeds een beetje aan te passen en houden we rekening met vragen 

die uit de groep komen en zo is er ook dit jaar een kleine nuance in het wandelschema. 

Voor al diegenen die nog nooit eerder aan dit evenement deelnamen geven we een korte 

samenvatting van hoe onze dag er uitziet en wat er zoal te beleven valt. 

Vooreerst zijn de familiewandelingen 

toegankelijk voor onze leden en hun partners 

maar ook de kinderen, kleinkinderen en zelfs 

achterkleinkinderen zijn die dag welkom. 

Het deelnemen aan de barbecue is een optie 

die je kan nemen; zij die enkel willen 

wandelen zijn zeker ook welkom. Vóór het 

kasteel is een ruime parking voorzien, met 

daar achter de hoofdingang van het domein. 

Binnen in het domein komen wij samen op 

het buitenterras van het kasteel, toegang via 

de loopbrug. Dit terras is speciaal voor ons 

gereserveerd. Ook de aansluitende cafetaria 

en de sanitaire accommodatie zijn voor KBC 

voorbehouden.  

 

Verloop: 13.30 uur - welkom en registratie 

  14.00 uur - vertrek van de wandelingen:  

    - nieuw dit jaar: een 2km wandeling voor de kleinsten 

    - 5km wandeling 

    - 10km wandeling 

Daarna kan iedereen die dit wenst een aantal gratis attracties uitproberen 

zoals: speeltuinen, treintje, minigolf, mini-cars en roeiboten. Ook wordt 

er na de wandeling aan iedereen op het terras van het kasteel een drankje 

aangeboden. 

  18.00 uur - BBQ op het overdekte terras voor de ingeschrevenen 

  21.00 uur - einde en veilig naar huis. 

 

Deelname: 

1. Deelname aan de wandelingen, het drankje achteraf en de attracties voor de klein- en 

achterkleinkinderen zijn GRATIS. Inschrijven hiervoor is niet nodig, gewoon afkomen! 
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2. Voor de deelname aan de barbecue is inschrijven WEL noodzakelijk.  

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

bedraagt: 

- voor volwassenen: 37,00 euro  

- voor kinderen tot 12 jaar: 18,00 euro 

- voor kinderen jonger dan 3 jaar: gratis. 

 

 

 

3. In de periode van 18 tot 29 juni 2018 kan je de deelnameprijs overschrijven op de rekening van 

de Seniorenclub KBC Brussel BE49 7340 2675 8871 met vermelding 'BBQ Huizingen: aantal 

V(volwassenen) + aantal K(kinderen) + aantal k (kinderen jonger dan 3 jaar)'. 

 

 

Bijkomende info en toelichtingen kan je bekomen bij de organisatoren: 

Rita Maes  0476 61 98 73  maes.re@skynet.be 

Clement De Win 0476 45 29 78  clement_dewin@hotmail.com  

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

 

Wij kijken ernaar uit jullie talrijk te mogen verwelkomen in de prachtige omgeving van het 

Provinciedomein van Huizingen, Torleylaan 100 te 1654 Huizingen. Wij hopen heel veel 

wandelaars en kids (doch zoals steeds bij de wandelingen ‘geen honden’) te mogen begroeten en we 

maken er met zijn allen een echt familiefeest van. 

 

Tot weldra, 

 

Het Bestuur 
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Brussel, mei 2018. 

 

Familiewandeling 
Hofstade 

Donderdag 23 augustus 2018 
 

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

kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen deel te nemen aan onze familiewandeling. 

 

 
 

Dit jaar wandelen we in en om het ‘Centrum van Sport Vlaanderen Hofstade’. 

Het domein ligt midden in een natuurgebied van 172 hectaren en heeft sport- en 

ontspanningsmogelijkheden voor alle leeftijden en interesses. Hofstade is een mekka voor 

liefhebbers van outdoorsporten. Aan wandelpaden, loopparcours, mountainbike- en fietsroutes is er 

in het natuurgebied natuurlijk geen gebrek. Je vindt op het domein ook een verlichte Finse looppiste 

met Fit-O-Meter, een boogschietstand, een omnisportterrein, een polyvalent grasveld, een BMX-

piste, een klimmuur en een skeelerpiste. In Sport Vlaanderen Hofstade kan je sinds 2014 ook je 

hoogtevrees overwinnen op een uitgebreid hoogtouwenparcours, of relaxen op de 650 meter lange 

strandzone. 

 

Praktische info 

Vertrek om 14 uur stipt Hoofdingang van het domein 

    Tervuursesteenweg z/n 

    1981     Hofstade 

Er zijn 2 wandelingen: 

4 km rond het meer (met zoektocht).  

10 km gedeeltelijk buiten het domein en langs het meer. 

Beide wandelingen zijn vlak en toegankelijk met kinderbuggy’s. 

Honden niet toegelaten. 
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Na de wandeling verzamelen we in Taverne 

Zomerlust waar het bestuur trakteert op een 

drankje. De jonge deelnemers krijgen ook een 

ijsje! 

Er is een mooie speeltuin naast het gezellige 

terras. 

 

 

 

 

Iedereen van harte welkom. 

 

Het bestuur. 

 

 

 

Georganiseerd door: 

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

Marilou Schryvers 0472 21 63 25  marie.schrijvers2@telenet.be 

 

 

 

 

 

Het domein ligt op wandelafstand van het station van Hofstade. 

Wie met de auto komt, neemt op de E19 tussen Antwerpen en Brussel afrit 11.  

Je volgt vervolgens de bewegwijzering naar het domein. 
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Beste vriendinnen en vrienden, 

Wij nodigen jullie graag uit voor  

 

De daguitstap naar  

het Fort van Eben-Emael en de Basiliek en het Teseum van Tongeren 

op zaterdag 8 september 2018 
 

Het Fort van Eben-Emael werd gebouwd van 1932 tot 1935 en is een voormalig Belgisch militair 

verdedigingsnetwerk (ten zuiden van Maastricht) dat deel uitmaakte van de buitenste oostelijk 

gelegen frontengordel rond Luik. De ondergrondse kazerne was voorzien voor 1200 soldaten.  

We ontdekken het leven van de garnizoenssoldaten, de defensie- en de artilleriewerken, het labyrint 

van de ondergrondse gangen, de commandopost en een artilleriebunker uitgerust met 75 mm 

kanonnen en krijgen uitvoerig toelichting over de aanval op het Fort op 10 mei 1940 en het 

tragische begin van de Tweede Wereldoorlog.     

 

Tongeren fascineert met haar rijke geschiedenis en is één van de oudste religieuze sites van de Lage 

Landen. 

De Onze-Lieve-Vrouwebasiliek is een van de mooiste gotische religieuze bouwwerken van België. 

De eerste stenen werden al in 1240 gelegd, boven op de restanten van nog veel oudere gebouwen. 

De constructie nam meer dan 300 jaar in beslag. Het imposante belfort van de basiliek prijkt op de 

Werelderfgoedlijst van UNESCO.  

Tongeren staat bekend om haar Mariaverering. Het prachtige laatgotische beeld van Onze-Lieve-

Vrouw werd vervaardigd in 1479.  

In het aanpalend TESEUM, de museumsite van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek, ontdekken we 

2000 jaren aan bodemarchief, de Romeinse kloostergang en de kunstschat van Tongeren, een 

collectie van objecten van de 6de tot en met de 20ste eeuw. Uniek!  

 

Alle bezoeken gebeuren met deskundige gidsen. 

   

Programma    

 

07.10 uur: vertrek met autocar op 

de parking Osbroek-Aalst, Frans 

Branckaertdreef 

07.30 uur: vertrek met autocar in 

Zellik, parking aan politiekantoor,  

Brusselsesteenweg/Noorderlaan 

(CC Den Hoorinck) 

09.30 uur: bezoek aan het Fort 

Eben-Emael  

12.15 uur: vertrek van Fort Eben-

Emael naar Hotel Malpertuus 

(Riemst) 
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12.40 uur: aan tafel in Hotel Malpertuus 

- 1 glas Cava of fruitsap  

- Cocktail van Noorse zalm  

- Varkenshaasje met grottenchampignons   

   of Slibtongrolletjes, venkel en puree  

   of vegetarisch gerecht (soep en pasta)  

- 1/3 fles huiswijn p.p. + 1/3 fles water p.p.  
 

15.00 uur: bezoek Basiliek van Tongeren en Teseum  

17.00: einde bezoek Basiliek en Teseum 

17.15 uur: Restaurant Bazilik - koffie en taart  
18.30 uur: Vertrek uit Tongeren 
19.45 uur: aankomst in Zellik 
20.00 uur: aankomst in Aalst. 
 
PRAKTISCHE AFSPRAKEN 
 

Het aantal deelnemers is beperkt tot 140. 
De kostprijs bedraagt 57,00 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 07 juni 2018 tot en met 20 juni 2018 met de mededeling: 'EBEN-EMAEL + 
code opstapplaats' (Aalst = code A en Brussel = code B) + code Menu (...x VLEES en/of …x Vis 
en/of …x VEG).  
 
Opgepast: Respecteer a.u.b. de betaalperiode en maak gebruik van de memodatum  
07-06-2018 voor je betaling. Zo kan de bank jouw betaling tijdig uitvoeren want na 140 
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 + twee 
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 of 
heb je nog andere vragen betreffende deze uitstap, bel dan de busverant-woordelijke van je 
opstapplaats:  
- Bij vertrek uit Brussel: Bert Demunter - 0475 25 27 14 - 02 380 82 94 
- Bij vertrek uit Aalst: Wiske Coppens - 0472 57 91 33 - 054 32 90 14 
 
We hopen jullie talrijk te mogen ontmoeten.   
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 een 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 25 juni:  Spreker: Philippe Delfosse, aandelenstrateeg KBC Private Banking 

    Onderwerp : hoe evolueerde de eerste jaarhelft 2018 en wat verwacht 

                                                                    men voor de tweede jaarhelft.  

- juli: vakantie 

- maandag 27 augustus:    Spreker: Gauthier Cassiers, analist KBC Asset Management   

    Onderwerp: bespreking van de "Holdings"   

- maandag 24 september: Spreker:Pieter Mahieu, analist KBC Asset Management 

    Onderwerp: bespreking van de Pharma & Biotechaandelen 

- maandag 22 oktober: Spreker: Maggy Vasseur , fiscaliste KBC  

    Onderwerp: "fiscaliteit & beleggen - zomerakkoord" 

 

 

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 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 uur  

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

 

     

- donderdag 26 juli:  Familiewandeling (+ BBQ) in Huizingen.    

    Zie aparte uitnodiging in deze zending!  

 

- donderdag 23 augustus:  Familiewandeling in Hofstade. 

    Zie aparte uitnodiging in deze zending!  

     

mailto:hamjul@telenet.be
mailto:frans.vansintjan@telenet.be


 13 

- donderdag 13 september: Startplaats: Sint-Martinuskerk Kerksken 

   ( 2de donderdag)    Kerkskendorp 1, 9451 Kerksken (Haaltert) 

    Organisator: Jan De Schepper 

    Parkeren: aan de kerk, de Beekstraat of in de Kerkweg. 

 

- donderdag 25 oktober: Startplaats: CC De Plotter 

     Kerkstraat 4, 1742 Sint-Katherina-Lombeek 

    Organisator: Hugo Wauters 

    Parkeren: ter plaatse.   

 

Petanqueclub    verantwoordelijke Adriën LAMAIR  0474/33 19 78 

     adrien.lamair@telenet.be   02/269 66 76 

 

Wanneer:  elke dinsdag van het jaar vanaf 14.00 uur. 

  (er zijn voldoende binnen- en buitenpleinen beschikbaar) 

 

Ter info: Clubkampioenschap, alleen voor de leden, op vrijdag 14 september op dezelfde locatie!

  

 

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! 

 

Waar: 

 

- donderdag 5 juli: !!! Dagtocht – vertrek om 10.00 u !!! 

   Vertrekplaats: De Pot van Keizer Karel 

    Dorp 14, 2250 Olen    

     Organisatie: Rita Maes en Erik De Troch 

   Parkeren: aan het vertrekpunt  

 

- augustus:  Fietsmidweek in Nederland      

  

- donderdag 6 september: Vertrekplaats: Dries, 9255 Opdorp (Buggenhout) 

    Organisatie: Albert Jacobs en Gisèle Goossens 

    Parkeren: Dries (plein en omliggende straten 

- donderdag 4 oktober: Vertrekplaats: Sporthal Leest -Dorpstraat 67, 2811 Leest(Mechelen) 

    Organisatie: Leon Wartel 

    Parkeren: achter de Sporthal 

 

 

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. 

 

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

 

- op 19 juli en 16 augustus om 19.00 uur 

mailto:adrien.lamair@telenet.be
mailto:renebauwens1206@gmail.com
mailto:marie.schryvers2@telenet.be
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- op 20 september en 18 oktober om 14.00 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. 

  

Waar: 

- vrijdag 22 juni:  molenwandeling Grimbergen  

- juli en augustus:  geen activiteiten 

- zaterdag 8 september: daguitstap Eben-Emael (zie aparte uitnodiging) 

- woensdag 3 oktober: La Lorraine 

- vrijdag 5 oktober:  La Lorraine 

- donderdag 6 december: Brussels Parlement 

  

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:bert.demunter@telenet.be
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Ledennieuws 
Sinds begin dit jaar verwelkomen wij volgende nieuwe leden: 

 

BEX Marc 

DE WOLF LUC 

BRAECKMAN André 

DE RUYCK Geert 

BARDIJN Anne-Marie 

VAN VOSSEL LUC 

VAN DER SCHOMMEN Gerrit 

VINCK Renie 

SONCK Wilfried 

VERBIEST Jan 

HEYMAN Herman 

DRAPS Chantal 

VERHAEREN Walter 

STAPPERS Marcel 

HEYVAERT Michel 

DE SAEDELEER Marina 

EVERAERT René 

VAN OVERWAELLE Herman 

VANDERVEKEN Marc 

SCHOONJANS Frans 

DE SCHRYDER André 

HEYMANS Hugo 

VAN DROOGENBROECK Christine 

MICHAUX Joseph Julien 

VAN EECKHOUDT Eddy 

VAN LAER Alice 

WILLEMS Linda 

VAN DEN STOCKT Frans 

BAUTMANS Marc 

D’HOOP Josiane 

 

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:(sommige overlijdens vernamen wij echter enige tijd na 

overlijdensdatum vandaar toch ook nog hun vermelding). 

03.01 Maria De Meyer, wed. Maurice Logghe(KBC) 

22.01 Magda Van Herck, echtg. Leo De Wever (KBC) 

16.02 Paul Stragier (KBC) echtg. Monique Van den Abeele 

23.02 Irène Poedts (KBC) echtg. Florent Van De Ven 

06.03 Madeleine Van Lierde (KBC) echtg. Herwig Van Haecke 

31.03 Jeanne Verbestel, wed. Corneel Ottoy (KBC) 

08.04 Machteld Spaan, wed. Reinier Olivier (KBC) 

08.04 Jos Geeraerts, (KBC) wed. Elza Bosselaers 

20.04 Roger (Louis) Sergooris, (KBC) wed. Josine Segers 

 

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

 

11/07/1953 Frans MOEYS & Maria VANDERMOSTEN 

01/09/1953 Raymond VAN ASSCHE & Maria SEGHERS 

26/09/1953 Georgette VANDEWALLE & Sylvain NOTTEBAERT 

 

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

 
05/07/1958 André SWINGS & Simone CREMERS 

12/07/1958 Willy DE BOLLE & Hilda TRIEST 

13/08/1958 Germaine LAMINE & Jean WAUTERS 

03/09/1958 Guy BOLLEN & Madeleine MOLENAERS 

 

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

06/07/1968 Georges DE LIGNE & Rolande CARDOEN 

13/07/1968 Romain POEDTS & Josy VAN SCHOECK 

22/07/1968 Raymond MINNER & Betty DE WAELE 

26/07/1968 Roland VERMEIREN & Mia BELLENS 

26/07/1968 André VAN OVERSTRAETEN & Anne-Marie HEYMANS 

29/07/1968 Sonja VAN DRIESSCHE & Maurice VAN LIERDE 

29/07/1968 Maurice VAN LIERDE & Sonja VAN DRIESSCHE 

30/07/1968 Paul VAN DE SANDE & Hilda VAN CAUWENBERGH 

31/07/1968 Yvette ARIJS & Jean PUTTAERT 

05/08/1968 Nicole DULLEKENS & Emile SCHELFTHOUT 

05/08/1968 Emile SCHELFTHOUT & Nicole DULLEKENS 

10/08/1968 Christian DE COCK & Annie ALDERSON 

13/08/1968 Jozef PATERNOT & Lutgard VERBIST 

16/08/1968 Marc DE BRUYCKERE & Mariannne DE MEDTS 

21/08/1968 Walter GEES & Micheline DE KUYSSCHER 

31/08/1968 Franciscus HELLINCKX & Simonne DERAUW 

05/09/1968 Emma VERJANS & Friedhelm RIEMER 

06/09/1968 Christian MARTINOT & Brigitte BRUSSELMANS 

07/09/1968 Frederic WYNANT & Françine POLLAERT 

14/09/1968 Imelda VAN BIESEN & Willy DE RICK 

14/09/1968 Jules VERHEYDEN & Monique RONSMANS 

 

Proficiat voor zovele jaren huwelijksgeluk. 

Zij mogen een bezoek verwachten van één van onze bestuursleden (na telefonische afspraak). 
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Verslag jaarlijks banket 18 maart 2018 

 

Hoewel we slechts enkele dagen verwijderd waren van de officiële lente was het die zondagmorgen 

bitter koud. Toch trokken - naar jaarlijkse traditie - heel wat van onze leden traditiegetrouw eerst 

naar de mis die werd opgedragen ter nagedachtenis van onze in 2017 overleden leden. Er was een 

zeer behoorlijke opkomst. De misviering werd opgeluisterd door het prachtige orgelmuziek 

gespeeld door Jos Mertens en met als apotheose de samenzang van het lied ‘Liefde gaf u duizend 

namen’. 

Na de misviering vertrokken onze mensen naar de Salons de Waerboom in Groot-Bijgaarden waar 

toch ook al heel wat mensen stonden te wachten die rechtstreeks naar het restaurant gingen. Gezien 

het barre koude weer werden de deelnemers aan het 

banket al vóór het aanvangsuur binnen gelaten tot 

aan de vestiaire. 

En dan was het zover. De deuren naar de zaal 

werden officieel geopend en bij het binnenkomen 

werd aan de deelnemers een lijst overhandigd met de 

namen van alle deelnemers aan het banket met hun 

tafelnummer. Iedereen trok de feestzaal in op zoek 

naar zijn of haar tafel waar de kelners hen stonden 

op te wachten en een aperitiefje aanboden. 

 

 

Vooraleer aan de maaltijd te beginnen heette Jonas 

iedereen welkom op dit feest van de vriendschap. 

Hij bedankte ook Paul Saye, voorzitter SOFO, 

voor de goede samenwerking en de financiële 

steun. Hij verwelkomde ook de nieuwe leden 

die talrijk opgekomen waren naar deze 

bijeenkomst. Ook de drie negentigplussers 

werden hartelijk welkom geheten. 

 

 

 

 

 

 

Hierna werd aan iedereen smakelijk eten 

gewenst en konden de kelners beginnen met 

het ronddelen van de bordjes met het 

voorgerecht en het vullen van de glazen met 

voortreffelijke wijnen. Zoals we gewoon zijn 

een volledig verzorgd en lekker menu 

aangevuld met voldoende bijgeschonken 

dranken. 
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Tijdens de verschillende gangen van het menu 

werd er door onze leden druk heen en weer 

gelopen tussen de tafels op zoek naar collega’s 

en vrienden om bij te praten over het wel en 

wee van het voorbije jaar en om nu reeds af te 

spreken naar volgend jaar toe. 

 

 

 

 

 

Vóór het hoofdgerecht nam Paul Saye ook nog even het woord om het 

bestuur van de seniorenclub te bedanken voor hun goede werking 

maar ook om de vernieuwde werking van het SOFO even toe te 

lichten. Jonas bedankte Paul en zette Monique nog eventjes in de 

bloemen met een mooi boeket. Ook werd Frans Franx bedankt voor 

zijn jarenlange inzet als ouderen- en ziekenbezoeker waarmee hij 

dit jaar stopt. 

Ook dit jaar konden geïnteresseerden voor het Brussels Operette 

Theater weer een briefje invullen met hun gegevens om een 

vrijkaart te bekomen voor het optreden in december. Op onze 

eerstvolgende bestuursvergadering worden er uit de ingevulde 

stroken 10 vrijkaarten geloot. 

 

Wanneer de kelners de koekjesdozen op de tafels zetten en er werd 

rondgegaan met de koffie wisten we dat er stilaan een einde kwam aan 

deze prachtige namiddag. 

Voor velen was het blijkbaar moeilijk om afscheid te nemen want zelfs als de kelners al goed aan 

het afruimen waren bleven velen nog zitten om nog verder te praten. 

 

 

 

 

Al de positieve reacties doen 

ons enorm veel plezier en 

geven ons de steun en de 

goesting om op dit elan 

verder te gaan. 

 

 

 

Het Bestuur. 
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VERSLAG KLEINKINDERENDAG 9 APRIL 2018.  

Dit jaar heerste er een gezellige drukte  in CC Westrand Dilbeek want….men 

verwachtte immers vele kindjes, oma’s en opa’s om samen met clown 

ROCKY feest te vieren.  

  

De grimedames stonden klaar met kwast, penseel, kleur en glitter om kindjes 

om te toveren in elfjes, prinsesjes, superman, spiderman en andere griezelige 

figuren.  

Zo waren ze klaar om tot bij onze fotograaf René te gaan en even te poseren 

voor een mooie foto.  

Maar wat hoorden we opeens in de verte? Een bel, veel luider dan een 

schoolbel, ook een aapje en ook Clown Rocky; samen brachten ze de kindjes 

al dansend naar de theaterzaal.    .  

  

Het podium werd omgetoverd tot een echt circus.  

Deze keer had Clown Rocky zijn dansertjes  ‘The Little Rocky Dancers’ meegebracht. Ze 

dansten en zongen liedjes van K3, Piet Pieraat en nog vele andere hits en dit telkens met 

aangepaste leuke showkleedjes.  

En voor de kleintjes? Ze dansten mee op ‘Zo blij’ tesamen met Clown Rocky, het 

swingende liedje dat iedereen direct meezong! 

Leuke spelletjes, goochelacts met de kinderen, 

ja zelfs met fiere oma’s en één fiere opa 

wisselden elkaar af.   

Ook  kon iedereen, groot en klein, genieten van 

heerlijke pannenkoeken met suiker. Een 

drankje mocht zeker niet ontbreken. Ook de 

ijsjes waren meer dan welkom. Ze waren 

heerlijk!  

  

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

superleuke namiddag.  

Iedereen keerde laaiend enthousiast naar huis maar voor de kindjes was er nog een verrassing                                            

‘Een zakje paaseitjes’  

Het was genieten!   

  

Tot volgend jaar!  

Het bestuur.  
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46ste TOERISTISCHE WANDELZOEKTOCHT. 

 

De jaarlijkse wandelzoektocht van de KBC Personeelskring Zoektochten vindt ditmaal plaats in het 

Limburgse Lommel, centrum van de hedendaagse glaskunst. Zoals gebruikelijk hebben de 

inrichters een wandeling uitgestippeld langs de voornaamste bezienswaardigheden zoals het Glazen 

Huis, het C.C. De Adelberg en het Burgemeestershuis en –park. Uiteraard liggen ook winkels en 

gezellige terrasjes liggen langs onze route. 

Alle personeelsleden en gepensioneerden van KBC Bank en Verzekering (en van de 

dochterondernemingen) kunnen, samen met hun gezinsleden, deelnemen op één of meer dagen naar 

keuze van 1 mei tot 2 september 2018.  

Inschrijven kan om praktische redenen enkel per e-mail, met vermelding van het gewenste aantal 

deelnemingsformulieren, aan wyns.jos@skynet.be .  

Per formulier wordt een bijdrage gevraagd van 9 EUR, over te schrijven op rekening 

IBAN BE95 4099 5284 2158 - BIC KREDBEBB van KBC Personeelskring Zoektochten.  

Na ontvangst van je mail en bijdrage worden de deelnemingsformulieren bezorgd vanaf einde april, 

eveneens per e-mail. 

We voorzien voor elke deelnemer een waardevolle prijs, af te halen op de  prijsuitreiking op 

zaterdag 29 september 2018 in zaal Extra-Time in Hoboken. 

Voor bijkomende info mag je steeds contact opnemen met Jos Wyns, tel. 015 24 93 04 of Karel Van 

de Gender, tel. 014 72 51 90. 

 

 

mailto:wyns.jos@skynet.be

