
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. 

 



 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!”  


