LONDERZEELcontact op met de hobbyclubverantwoordelijke.
e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com
Website: www.seniorenkbcbrussel.be

Brussel, oktober 2021
Zending 2021/04 (ook te vinden op www.seniorenkbcbrussel.be)
Uitnodigingen
blz. 2
blz. 3
blz. 4-5
blz. 6-7
blz. 8-9

: Woordje van de voorzitter
: Betaalkalender
: Voordracht Prof. Dr. Wim Distelmans 29 oktober 2021
: Eindejaarsfeest 7 december 2021
: BOT – Paganini 21 en 22 december 2021

Hobbyclubnieuws
blz. 10-12
: Hobbyclubnieuws
Ledennieuws
blz. 13-15

: Ledennieuws

Verslagen
blz. 16-18
blz. 19-20
blz. 21-25

: Daguitstap Oostende
: Petanquekampioenschap
: Wandelmidweek Houffalize

Komende activiteiten
Noteer nu al in jouw agenda:

Nieuwjaarsfeest 21 januari 2022
Algemene Vergadering 24 februari 2022
Banket 20 maart 2022

De volgende zending kan je verwachten half december 2021
Met onze hartelijke groeten,
Namens het Bestuur
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Woord van de voorzitter
Beste vrienden, collega’s,
De activiteiten van onze seniorenclub komen stilaan weer op gang, zij het met de nodige
voorzichtigheid, vooral met de zorg voor mekaars gezondheid. Deelnemen aan een activiteit is de
geldende regels van het moment toepassen. Breng altijd uw mondmasker en uw CST (Covid Safe
Ticket) mee. Lokale overheden kunnen strengere voorwaarden opleggen dan de federale of regionale
regering. Ben je niet goed, nies en hoest je, blijf dan thuis. Verwittig ons hiervan.
Het verlangen om mekaar weer te ontmoeten werd duidelijk door het groeiend aantal deelnemers aan
de voorbije activiteiten: de wandeling met de kleinkinderen in De Gavers, de bezoeken aan
Dendermonde en de Site Tour & Taxis met hobbyclub Kunst & Cultuur. Ook de andere
hobbyclubactiviteiten kennen succes: de wandelingen, het fietsen, de wekelijkse petanque, … Alleen
‘bowling’ kent een aarzelende start. Heel wat getrouwen zijn nog niet opgedaagd. Waarom? Is er
twijfel over de veiligheid? Ten onrechte. De banen, de ballen, het dragen van schoeisel, de boxen, …
Kom gerust spelen en overtuig jezelf. Laat met een spare, een strike, het enthousiasme in het bowlen
hernemen. Marilou en je vrienden verwachten jullie.
Stilaan worden de contacten met onze Ouderen & Zieken hernomen. Met toch een bijzondere dank
aan alle vrijwilligers die in de voorbije ‘gesloten periode’ contact hielden: een kaartje, een
telefoontje. Bedankt.
En in deze zending: de uitnodigingen ‘net als toen’, o.a. voor de voordracht met Prof. Distelmans, het
Eindejaarsfeest (met een speciale uitnodiging voor onze nieuwe leden van de voorbije jaren), de
operette ‘Paganini’ door het Brussels Operette Theater en dat allemaal aan bijzonder voordelige ‘after
corona’ voorwaarden. De ontvangst en de ontmoetingen zullen evenwel nog zonder ‘de kussen’ zijn,
maar daarom niet minder hartelijk. Het bestuur verwacht jullie!
En het bestuur … Op de Algemene Vergadering van 24 februari 2022 nemen drie bestuursleden,
omwille van het bereiken van de leeftijdsgrens van 75 jaar, ontslag , nl. Adrien, Bert en ikzelf als
voorzitter. Maar nieuwe kandidaten staan klaar om jullie vertrouwen te vragen: Hugo Vanderpooten
(als voorzitter), Leo Verhoeven (als hobbyclubverantwoordelijke Kunst & Cultuur), Jean-Paul
Devillé (als verantwoordelijke voor de hobbyclub Beleggingen) werd de vervanger van Julien, en
Clement, reeds bestuurslid, neemt de taak van hobbyclubverantwoordelijke Petanque erbij.
Jullie krijgen het laatste woord, maar uw bestuursploeg heeft het volle vertrouwen in hen.
Seniorenclub KBC Brussel herleeft en leeft met uw deelname, nog meer dan vroeger. Tot binnenkort.
Jonas
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Graag aandacht voor het gebruik van het juiste rekeningnummer:
- BE49 7340 2675 8871
clubactiviteiten
- BE21 7340 3332 8603
hobbyclub Kunst & Cultuur
- BE62 7340 2394 4861
hobbyclub Bowling.
In iedere uitnodiging voor een activiteit staat telkens duidelijk het rekeningnummer genoteerd.
Met dank voor de aandacht en de medewerking.

BETAALKALENDER (Zending 2021/04)
ACTIVITEIT

VAN

TOT/MET

Voordracht Prof. Dr. Wim
Distelmans
29 oktober 2021

04/10/2021

15/10/2021

5 euro per persoon
Met vermelding: Wim Distelmans

Eindejaarsfeest
07 december 2021

02/11/2021

12/11/2021

15 euro per persoon
Met vermelding: Eindejaarsfeest

BOT - Paganini
21 en 22 december 2021

14/10/2021

29/10/2021

20 euro per persoon
10 euro voor kinderen van 13 tot
21 jaar
0 euro voor kinderen tot 12 jaar
maar wel vermelden op
overschrijving
Met vermelding: datum,x aantal
kaarten, x aantal tot 12j, x aantal
+12j
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Voordracht door Prof. Dr. Wim Distelmans

vrijdag 29 oktober 2021 – 14.30 uur
in Westrand cultuurcentrum – Dilbeek

Op 29 oktober e.k. vertelt Wim Distelmans een verhaal aan de KBC Senioren Brussel. Het handelt
over:

‘Een waardig levenseinde’

Na de vervelende tijden omwille van Covid-19 kunnen we nu toch een lezing laten plaatsvinden.
Een boeiende, onderhoudende lezing staat op de agenda.
Sinds 2002 heeft België een euthanasiewet en een wet op palliatieve zorg. Veel mensen weten
dat, maar niet wat die wetten inhouden. Wim Distelmans legt tijdens de lezing op een bevattelijke
manier uit wat kan en wat niet kan in België, wat euthanasie en palliatieve zorg zijn en de
mogelijkheden ervan.
Vandaag staan de ethische thema’s opnieuw hoog op de politieke agenda, onder meer met het
voorstel om euthanasie ook voor mensen met dementie mogelijk te maken. Als er iemand is die
ons alles kan vertellen over de strijd voor een waardig levenseinde, dan is het Prof. Dr. Wim
Distelmans. Als oncoloog, palliatief arts en pionier in de euthanasiestrijd heeft hij een duidelijke
kijk op het leven, het sterven en de dood. Bij hem staan zelfbeschikking en keuzevrijheid
centraal, zeker op het einde van het leven.

Eerst brengt Wim Distelmans ons gedurende 1 tot 1,5 uur een monoloog. Nadien is er nog tijd om
vragen te stellen.
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Inschrijven kan door storting van 5 euro per persoon op rekening van Seniorenclub KBC
Brussel BE49 7340 2675 8871 vanaf 4 oktober tot en met 15 oktober 2021 met de melding
‘Wim Distelmans’. Deze prijs omvat ook 2 drankjes.
Voor de volgorde van inschrijving is de gebruikelijke regel ‘aanwezigheid op de Algemene
Vergadering’ van toepassing.

Wij hopen jou te ontmoeten op 29 oktober.

Het Bestuur

COVID
We mogen dan wel terug verenigen zonder al te veel beperkingen, we gaan ervan uit dat
iedereen zijn verantwoordelijkheid omtrent Covid neemt:
- Aan de ingang van cc Westrand handen ontsmetten.
- Mondmasker dragen bij verplaatsing in en naar de zaal.
- 1,5 m afstand houden waar mogelijk, zo niet het mondmasker dragen.
- Breng je CST (Covid Safe ticket) mee. De lokale overheid kan deze voorwaarde
opleggen.
Voel je je misselijk, ziek, hoest en nies je? Blijf thuis. Verwittig ons tijdig.
En als we mekaar dan ontmoeten, laat ons dan vermijden om elkaar te kussen en handen te
schudden.
Een vriendelijk gebaar (vuiststootje, elleboogje, enz…) kan overwogen worden.
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Beste vrienden,
Graag nodigen we jullie uit op het

EINDEJAARSFEEST SENIORENCLUB KBC BRUSSEL
Dinsdag 7 december 2021 in CC Westrand Dilbeek
met een optreden van Kandoris
Kerstfolk & Gospel

Een eigentijds kerstconcert met Ierse folk, gospel, old style, country, bluegrass en een vleugje
dialectzang. Een unieke afwisseling met mooie voicings, frisse female touch en 5 muzikanten op heel
veel verschillende instrumenten! Een unieke, afwisselende mix met enkele tijdloze kerstliederen, die
kunnen meegezongen worden, een feest op het podium en in de zaal!

Kom mee genieten van dit concert, even weg van de voorbije covidzorgen!

Praktisch
13.00 uur
13.45 uur
14.00 uur
14.10 uur
15.30 uur
17.30 uur
17.45 uur

ontvangst en aanmelden (inkomhal) van de CC Westrand
deuren open
welkomstwoord
optreden Kandoris
receptie
verdeling pralines
terugkeer naar huis.

Inschrijven
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Door storting van 15 euro(*) per persoon op rekening van Seniorenclub KBC Brussel
BE49 7340 2675 8871 vanaf 2 november tot uiterlijk 12 november 2021 met melding
'Eindejaarsfeest'. Bezitters van een waardebon vermelden in de melding‘+waardebon’.
(*) De deelnameprijs is slechts 15 euro, dit door een coronatussenkomst: huur zalen, optreden
Kandoris, pralines ten laste van ‘de kas’.
CC Westrand biedt plaats aan 450 leden. De zaal mag zeker volzet zijn, zo kunnen wij genieten van
een gezellige namiddag met de vele vrienden. De deelname wordt toegekend in volgorde van
ontvangst van de betaling en rekening houdend met de deelname aan de Algemene Vergadering.
Voor jouw inschrijvingsgeld ontvang je:
- een schitterend, gevarieerd programma
- drink met een bordje sandwiches met divers beleg en een duo van gebak
- pralines van de 'Sint'.
In CC Westrand komt iedereen binnen via de hoofdingang. Er zijn geen genummerde plaatsen. Wil je
samen zitten, kom dan ook samen.
Wij hopen dat jullie met velen zullen zijn om van deze ontspannende namiddag te genieten.
Het Bestuur.

COVID
We mogen dan wel terug verenigen zonder al te veel beperkingen, we gaan ervan uit dat
iedereen zijn verantwoordelijkheid omtrent Covid neemt:
- Aan de ingang van cc Westrand handen ontsmetten.
- Mondmasker dragen bij verplaatsing in en naar de zaal.
- 1,5 m afstand houden waar mogelijk, zo niet het mondmasker dragen.
- Breng je CST (Covid Safe ticket) mee. De lokale overheid kan deze voorwaarde
opleggen.
Voel je je misselijk, ziek, hoest en nies je? Blijf thuis. Verwittig ons tijdig.
En als we mekaar dan ontmoeten, laat ons dan vermijden om elkaar te kussen en handen te
schudden.
Een vriendelijk gebaar (vuiststootje, elleboogje, enz…) kan overwogen worden.
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Brussel, september 2021
Beste vrienden,
Het Brussels OperetteTheater (BOT) presenteert dit jaar

PAGANINI
van Franz Lehár, een operette in drie bedrijven.
Graag nodigen we je uit om dit optreden bij te wonen op

dinsdag 21 december om 19.30 uur & woensdag 22 december 2021 om 14.30 uur
in het Kaaitheater, Sainctelettesquare 20, Brussel.
Solisten: o.a. Sébastien Remignon Alice
Wielant, Mélodie Gasulla, Florent Corbet met
Eugenia Grauer als solovioliste en het orkest
Nuove Musiche onder leiding van Eric
Lederhandler en het koor van het Brussels
OperetteTheater.
Artistieke leiding: Axel Everaert.
Regie: Lieven Baert.
Gezongen in de originele Duitse taal met
Nederlandstalige boventiteling.

Het verhaal
Nicola Paganini (1782-1840) was een mythe in zijn tijd. Hij was een muzikaal genie, had een passie
voor vrouwen en was ook gokverslaafd. Zijn vioolspel was zo virtuoos dat men hem duivelskunsten
toedichtte. Een eeuw later sprak hij nog altijd tot de verbeelding. Zo ook tot die van Lehár die in
1925 een operette schreef over Paganini’s al dan niet verzonnen romance met prinses Anne Elisa, zus
van Napoleon.
In deze voorstelling wordt hij uit de context van de historische figuren en de hofhouding in Lucca
getild en spelen de intriges zich af in het Italië van de jaren dertig.
‘Paganini’ is het verhaal van de onweerstaanbare fascinatie die uitgaat van de geniale, ongebonden
artiest. Betoverd door zijn gepassioneerd vioolspel bezwijkt Elisa voor zijn charme. Hun bitterzoete
liefdesaffaire wordt geplaatst in een Italiaans theatermilieu met zijn eigen ‘hofhouding’ van
intendanten, impresario’s, regisseurs, prima donna’s, musici en politici. Hij laat zich geen wetten en
artistieke beperkingen opleggen en zijn positie als mens en kunstenaar wordt zo onmogelijk. De
liefde van Elisa, die hem de wereld instuurt met zijn muziek, is de enige balsem op de wonde.
Met flamboyante melodieën, meeslepende liefdesaria’s, een prachtige orchestratie, loodst Lehár de
toeschouwers door dit kleurrijke verhaal.
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Tickets
We hebben vooraf een aantal ‘betere plaatsen’ gereserveerd voor zowel de voorstelling van dinsdag
als deze van woensdag.
Aanwezigheid op de Algemene Vergadering is van toepassing.
Bij overtal is deelname mogelijk op andere plaatsen en indien nog beschikbaar.
Voordeeltarief voor leden Seniorenclub KBC Brussel: 20 euro zonder drankbonnetje i.p.v. 29 euro.
Leden kunnen eveneens vrienden meebrengen aan dezelfde voorwaarden. Het is mogelijk dat je niet
samenzit met de vrienden. Dat is afhankelijk van de resterende gereserveerde kaarten door de leden.
Aanbod voor jouw kleinkinderen
Kinderen tot 12 jaar (geboren in 2009 en nadien): GRATIS. Reservatie is wel verplicht om een plaats
te kunnen toewijzen.
Kinderen van 13 tot 21 jaar (geboren tussen 2000 en 2008): 10 euro.
Reservatie door storting van het overeenstemmend bedrag op rekening
BE49 7340 2675 8871 van de Seniorenclub KBC Brussel met vermelding ‘datum, x aantal kaarten, x
aantal tot 12 j, x aantal + 12 j’ vanaf 14 oktober tot en met 29 oktober 2021.
Winnaars van een vrijkaart tijdens het banket vermelden eveneens ‘+ 1 vrijkaart’.
Onder voorbehoud van eventuele COVID-maatregelingen:
Parkeren in KBC-parking Havenlaan 2, inrit Opzichtersstraat, op dinsdag vanaf 17.15 uur. GEEN
parking op woensdag.
De toeschouwers moeten in het bezit zijn van een Covid Safe Ticket. Controle door het
personeel van het Kaaitheater aan de ingang.
Wij wensen iedereen ‘een fascinerende operetteparel om naar uit te kijken!’
Vriendelijke groeten.
Het Bestuur
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HOBBYCLUBNIEUWS
Forum BELEGGINGEN:

verantwoordelijke: Jean-Paul DEVILLE
0494/63 83 11
jean-paul.deville@telenet.be

Maandag 4 oktober 2021
➢ Spreker: Alex Martens, KBC Fund Manager & Sectoranalyst industries
➢ Onderwerp: De impact van de Green Deal
Maandag 8 november 2021:
➢ Spreker: Bart Goemaere, hoofdredacteur van Beurstips
➢ Onderwerp: een aparte visie over beleggen
Maandag 6 december 2021:
➢ Spreker: Philippe Delfosse, aandelenstrateeg KBC Private Banking
➢ Onderwerp: Terugblik en visie over 2022.

Opmerking: de geïnteresseerde beleggers krijgen nog een aparte e-mail van Jean-Paul met alle
praktische informatie. Als je nog geen lid bent van de beleggingsclub en wel interesse hebt, neem dan
contact op met de hobbyclubverantwoordelijke.
---------------------
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Wandelclub ‘DE DOORTRAPPERS’:

Wanneer?

verantwoordelijke: Frans VANSINTJAN
0498/39 59 37 of 02/360 37 22
frans.vansintjan@telenet.be

Elke 4de donderdag van de maand op diverse locaties.
We starten stipt om 14 uur voor twee afstanden: 10 à 11 km en 5 à 6 km.

Donderdag 28 oktober 2021:
➢ Startplaats: kerk van Steenokkerzeel, Wyckmansstraat 5 – 1820 Steenokkerzeel
➢ Organisatoren: Gerrit Vanderschommen en Gerda Van Der Sype
➢ Parkeren: in de omgeving van de startplaats.
Donderdag 25 november 2021:
➢ Startplaats: Café De Kring, Stevens Dewaelplein 15 – 1502 Lembeek(achter de kerk)
➢ Organisator:Lories Jacqueline en Lories Sonja
➢ Parkeren: Stevens Dewaelplein (achter de kerk), Claesplein (voor de kerk) Gasthuisstraat.
Donderdag 23 december:
Geen wandeling gezien eindejaarsfeesten

Opmerking: de geïnteresseerde wandelaars krijgen nog een aparte e-mail van Frans met alle
praktische informatie. Als je nog geen lid bent van de wandelclub en wel interesse hebt, neem dan
contact op met de hobbyclubverantwoordelijke.

---------------------

11

PETANQUECLUB:

Waar?
Wanneer?

verantwoordelijke: Adriën LAMAIR
0474/33 19 78 of 02/269 66 76
adrien.lamair@telenet.be

Petanqueclub Wemmel, Steenweg op Brussel 113 – 1780 Wemmel
Elke dinsdag van het jaar vanaf 14 uur.
(er zijn voldoende binnen- en buitenpleinen beschikbaar)
---------------------

Fietsclub ‘HET ZILVEREN WIEL’:

verantwoordelijke: Nicole Teughels
0492/10 16 96
teughels.nicole@hotmail.com

Wanneer?

Elke eerste donderdag van de maand in de maanden maart tot en met oktober.
Wij starten om 14.00 uur voor een tocht van ongeveer 40 km tegen een haalbaar
tempo.
Waar en Wanneer?
-

Donderdag 7 oktober 2021: Scheldedijkroute
Vertrekplaats: parking Taverne Oud Gemeentehuis, Appeldijkstraat 2, 2880 Weert
Organisatie: Mariette De Leeuw
Parkeren: ruime gratis parkeergelegenheid aan het vertrekpunt

Opmerking: de geïnteresseerde fietsers krijgen nog een aparte e-mail van Nicole met alle praktische
informatie. Indien je nog geen lid bent van de fietsclub en wel interesse hebt, neem dan contact op
met de hobbyclubverantwoordelijke.
---------------------
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DE KWIEKE BOWLING CLUB:

verantwoordelijke: Marilou SCHRYVERS
0472/ 21 63 25 of 052/ 30 69 77
marie.schyvers2@telenet.be

Waar?

Bowling Stones Wemmel, Steenweg op Brussel 397 – 1780 Wemmel

Wanneer?

Elke 3de donderdag van de maand om 14 uur, 2 spelletjes/deelnemer.

Donderdag 21 oktober 2021 – 14 uur
Donderdag 18 november 2021 – 14 uur met aansluitend etentje
Donderdag 16 december– 14 uur
Opmerking: de geïnteresseerde spelers krijgen nog een aparte e-mail van Marilou met alle
praktische informatie. Indien je nog geen lid bent van de bowlingclub en wel interesse hebt, neem
dan contact op met de hobbyclubverantwoordelijke.

---------------------

KUNST & CULTUUR:

Waar en Wanneer?

verantwoordelijke: Bert DEMUNTER
0475/ 25 27 14 of 02/ 380 82 94
bert.demunter@telenet.be

Eén activiteit per maand op diverse data i.f.v. de mogelijkheden.

Vrijdag 15 oktober 2021 – 13.45 uur:
Waterloo – tijdelijke tentoonstelling ‘Napoleon van Waterloo tot Sint-Helena’ + bezoek
Memorial Museum en Panorama .

November / December 2021: Nog te bepalen

Opmerking: de K&C leden krijgen nog een aparte e-mail van Bert met alle praktische informatie.
Als je nog geen lid bent van K&C en wel interesse hebt voor bovenstaande activiteiten, neem dan
contact op met de hobbyclubverantwoordelijke.
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Ledennieuws
Sinds begin dit jaar verwelkomen wij volgende nieuwe leden:
Greta Van Der Plas
Frieda Baeyens
Luc Van Riet
Alain Eeckhaut
Liliane Matthijs
Jan Van Dooren
Hilde Busseniers
Josiane Teys
Hilde De Wolf
Greta Stockman
Ann Van Essche
Philippe Wynen
Daniël Vranken
Erwin Buelens
Etienne Van Roy
Greet Hertens
Patrick Windels
Luc Desmedt
Leontine De Backer
Patrick Vinckx

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).
13.06 Madeleine Van Reepingen, wed. Donaat Ottoy (KBC)
16.06 Gilbert Melis (KBC), echtg. Monique Delmot
02.08 Godelieve Van Der Straeten, echtg. Antoine Vantrappen (KBC)
12.08 Greta Tresignie (KBC), echtg. Charles Deville
15.08 Josephine ’Joske’ Borremans (KBC), echtg. Jean Smets
16.08 Paul Bruyninckx (KBC), echtg. Denise Uyttebroeck
25.08 Aline Op De Beeck (KBC), echtg. Erik Vekeman
15.09 Hugo Boudonck, echtg. Regina Van mol (KBC)
16.09 Magda Verbeke (KBC), wed Charles Mandel (KBC)
16.09 Jean Wauters, echtg. Germaine Laminé (KBC)
Namens de seniorenclub werd aan de families onze deelneming overgemaakt.
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Onze leden die de komende maanden hun 65ste huwelijksverjaardag vieren:
10/10/1956 Eugenie DE PAEPE & Pierre VAN LAETHEM
08/12/1956 Willy DIETVORST & Franziska Gerda ORTH

Onze leden die de komende maanden hun 60ste huwelijksverjaardag vieren:
05/10/1961 Maria VRANCKEN & Freddy BASTELEER
21/10/1961 Josephine PEETERS & Leon DE GEEST
04/11/1961 Germain SCHIPPERS & Agnes PRIJS
18/11/1961 Jan METTENS & Alida-Liliane VANDER MAETEN

Onze leden die de komende maanden hun 50ste huwelijksverjaardag vieren:
01/10/1971 Nicole VAN ROSSEM & Jean DETRE
09/10/1971 Frans VAN DEN BOSSCHE & Greta VERPEUTEN
15/10/1971 Antoine VAN DER ELST & Gerda DE SMET
16/10/1971 Jacky DEPOORTER & Leona HEYLENBOSCH
30/10/1971 Gretha ROELS & Jos GALLE
06/11/1971 Roger DAELEMANS & Jeannine MESKENS
19/11/1971 Luc LYBAERT & Rosette VAN VAERENBERGH
26/11/1971 Marie-Christine GOVAERT & Raoul SIONCKE
11/12/1971 Hilda D'HAESE & Alexander MOSCHOWSKI
24/12/1971 Herman SONCK & Cecile HEYMAN
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Daguitstap naar Oostende op 10 september 2021

KBC Seniorenclub Brussel is op Daguitstap geweest. Echt waar! De geplande dagreis van 2020 naar
Oostende was wegens Covid-19 afgelast. Op vrijdag 10 september 2021 kon ze doorgaan.
De bussen van Reizen De Vriendt kwamen als vanouds de parking opgereden aan Osbroek in Aalst
en aan de Noorderlaan in Zellik. Als vanouds arriveerden ook onze KBC-Senioren stipt op tijd. Het
was een blij weerzien na anderhalf jaar, in ons kot, zonder KBC-activiteiten.
Onze bestemming was een bezoek aan het Domein Raversijde en aan de Oesterput op Oosteroever.
We werden rond 9 uur verwelkomd in Taverne Walrave met koffie en een lekkere botercroissant. We
begroetten elkaar uitbundig, zij het zonder knuffels en met de nodige afstand.
Een uurtje later zochten de leden van groep Zellik terug hun bus op om naar de Oesterput te rijden.
De mensen van Groep Aalst wandelden naar ‘de gele villa’, de vroegere woning van prins Karel,
waar de ingang van de Atlantikwall is.
Hier kregen we een zeer interessante uiteenzetting over de Highlights van WO I en WO II. We zagen
de kanonnen, door de Duitsers strategisch opgesteld om de verdediging van de kustlijn te garanderen,
de vernuftige bunkers in de duinen, de kilometerslange onderaardse gangen.
De gids vertelde uitvoerig over de aanleiding en het verloop van beide wereldoorlogen, de aanvallen
en verdediging op zee, het Schlieffenplan, Veldmaarschalk Rommel,…
Jammer genoeg ook over de verschrikkelijke aantallen gesneuvelden en gewonden.
We merkten duidelijk het verschil tussen WO I en WO II qua bouw en techniek van bunkers en
kanonnen. De vooruitgang had ook hier niet stil gestaan.
Als we voortaan van Middelkerke naar Oostende rijden, zullen we met ontzag naar deze duinenrij
kijken, in onze gedachten eventjes stilstaan en bedenken wat hier 80 jaar geleden is gebeurd.
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Ondertussen in de Oesterput: Een West-Vlaamse jongeman ‘Benoit’ met zwarte krullen, heette ons
welkom in de enige echte Oesterkwekerij van België aan De Spuikom in Oostende. Hij legde ons de
geboorte, kweek, groei en pluk van een oester uit. Het duurt vier jaar vooraleer we een volwaardige
‘Ostendaise’ kunnen degusteren. Alles is manueel werk. Respect voor zij die het elke dag
verwezenlijken en begrijpelijk dat een oester niet goedkoop is. Dankzij het voedingrijke water in het
bassin, de spuikom, en een goede opvolging krijgen we een vlezige oester, zacht ziltig en vol van
smaak.
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Na een duidelijke humoristische uiteenzetting, werden we ontvangen voor een proeverij van twee
oesters of een heerlijk vishapje, beiden van topkwaliteit, met een glaasje wijn.
Euforisch verlieten we ‘De Oesterput’ met het vaste voornemen voortaan alleen nog de
“Ostendaises” te bestellen als de gelegenheid zich voordoet.

Rond 13 uur keerden we terug naar Taverne Walrave voor een heerlijk diner: een glaasje cava met
verrukkelijke hapjes, een prachtige schotel tomaat-garnaal met frietjes of varkenshaasje archiduc en
kroketten. Het dessert werd opgediend in een heuse mini-weckpot: een smakelijke sorbet van citroen
en aardbeien.
Na deze versterking van de inwendige mens, vatten we het namiddagprogramma aan. De groepen
wisselden: ‘Aalst’ bezocht de Oesterput en ´Zellik’ trok naar de Atlantikwall.
Toen we een paar uur later terugkeerden naar onze vertrouwde stek van de dag, Taverne Walrave,
wachtte onze voorzitter, Jonas, ons op en bood ons een drankje aan ‘van de Kas van de
Seniorenclub’. Met een leuke babbel op het grote zonnige terras konden we nog een uurtje
nagenieten.
Daarna was het alweer binnen aanschuiven waar de keukenploeg van Taverne Walrave ons verwende
met een smakelijk versierde, omvangrijke, broodmaaltijd.
Jonas verwoordde hoe goed het was geweest en dankte de organisatoren.
Rond 18.30 uur beëindigden we onze ‘Dag aan Zee’. We zochten elk onze bus op, onze chauffeurs
brachten ons veilig huiswaarts.
Enthousiast mochten we zeggen: het was een Superdag, mede door het mooie weer (Buienradar zat er
lelijk naast. Gelukkig). Getuige ook de talrijke “dankjewels” bij het verlaten van de bus.
Wij als Bestuur zeggen volmondig terug: ‘Leden van Seniorenclub Brussel: Bedankt dat jullie erbij
waren. Tot op de daguitstap van volgend jaar!’
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Petanquekampioenschap
Vrijdag 17 september 2021, een dag die we niet snel zullen vergeten.
Het begon als een kille, mistige dag, met files op de Ring maar eindigde in een mooie, warme
(na)zomerdag.
Met enkele minuten vertraging begon iets na 10 uur het petanquekampioenschap van onze
seniorenclub.
10 dames en 14 heren streden om de titel. Iedereen moest minstens 3 matchen spelen, telkens 1 tegen
1.

Het eerste spel werd in de
voormiddag gespeeld en de andere 2
in de namiddag, waarna de stand zou
worden opgemaakt en we de
halvefinalisten zouden kennen.
Al snel bleek dat het hard tegen hard
zou worden en dat de kampioenen
van de vorige jaren de winst niet
zomaar zouden krijgen, wat bleek
toen al na de eerste ronde enkele
verrassingen uit de bus vielen.

Rond 12 uur was het etenstijd en na een aperitief werden lekkere ‘scampi op
oosterse wijze met rijst’ geserveerd, meer dan genoeg. Na een tasje koffie
konden we er weer tegen om de volgende 2 rondes te spelen. Deze bleken bij
momenten heel spannend en meer dan één match eindigde op 12-13!

Daarna was er werk voor Adrien en Clement en hun computer natuurlijk om de
punten op te tellen, af te trekken en te klasseren.
Als halvefinalisten kwamen uit de bus:
Bij de dames:
Gilberte tegen Arlette, gewonnen door Arlette met 9-13 en Madeleine tegen
Marilou, door deze laatste gewonnen met 9-13.
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Bij de heren:
Jean-Pierre tegen Michel D’Hondt, waarbij JP won met 13-7 en de
broederstrijd Jonas tegen Jan, gewonnen door Jan met 4-13.
De finale bij de dames, Arlette tegen Marilou, was uiterst spannend en
gelijk opgaand, met als uiteindelijke winnaar MARILOU met 12-13.

Bij de heren was de finale iets minder spannend maar we zagen toch een
heel mooie match, JEAN PIERRE won tegen Jan met 13-4.

Natuurlijk werden onze nieuwe kampioenen gevierd en hebben we geklonken met een lekker glaasje
Cava, waarna de broodjes met kaas en hesp ons goed smaakten.
Echt een dag zoals er in deze moeilijke tijden meer mogen zijn!
Bedankt KBC Seniorenclub.
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Verslag wandelmidweek Houffalize
20 t/m 24 september 2021

Maandag 20 september

Afspraak, voor de 34 deelnemers, op het terras van hotel Vayamundo om 12 uur, waarna we meteen
in het restaurant konden genieten van het lunchbuffet.
Om 14 uur vertrek voor de eerste wandeling van 5,5 km, als kennismaking met het stadje Houffalize
en zijn geschiedenis. We wandelden uit de ‘Fosse d’Outh’ (letterlijk de put van de Ourthe), wat
betekent dat we begonnen met een forse klim. Via een verharde weg kwamen we dan op het hoogste
punt van onze wandeling om daarna af te dalen naar Houffalize. Het zicht was prachtig. Verder ging
het door het park en de stad langs de legendarische rots met het beeldje van Pogge, beter bekend als
de Tijl Uilenspiegel van Schaarbeek. We wandelden verder langs het stadhuis van Houffalize tot de
aan de plaats waar normaal de Duitse pantsertank staat, maar deze is momenteel in Bastogne voor
restauratie.
Dan ging het terug richting centrum en keerden we langs de oever van de Ourthe terug naar het hotel,
waar we nog even konden genieten op het terras van een drankje alvorens we tegen 17 uur onze
kamers konden betrekken.
Om 18 uur was er afspraak in de bibliotheek voor een welkomstdrankje aangeboden door de club.
Frans verwelkomde iedereen nogmaals en gaf toelichting over de wandelingen van de volgende dag.
Na het avondeten in het buffetrestaurant was er een optreden van Jan Vanhoof met liedjes uit de jaren
‘70 – ‘80 – ‘90. Gezellig meezingen en dansen.
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Dinsdag 21 september

Om 9.30 uur, na een uitgebreid ontbijtbuffet, start voor de wandeling “Roche Plate” van 5 km. Een
korte maar zeer afwisselende wandeling rond ‘de navel’ van de Ardennen, het middelpunt van het
Ardeens massief, met mooie vergezichten.
Na de lunch waren er 2 wandelingen voorzien.
Eéntje van 14,5 km via Cowan, Alhoumont, Tavigny en Cetturu. Na een forse klim van 30 m,
volgden we de oude trambedding van de lijn Houffalize-Bastogne ‘de RAVel’. (RAVeL staat voor
Réseau Autonome des Voies Lentes, een netwerk van trage wegen gereserveerd voor voetgangers,
fietsers en skaters). We wandelden voorbij de historische hoeve Trihache, we volgden een oude
Romeinse heerbaan die ons langs de kapel van Travigny bracht. Richting Cetturu genoten we van de
mooiste panoramazichten van de wandeling en na nog enkele klimmetjes en steile afdalingen
kwamen we opnieuw aan de oever van de Ourthe. Dan was het niet ver meer tot Ol Fosse d’Outh en
ons hotel.
De korte wandeling van 4 km startte eveneens met een forse klim van 30m, waarna we konden
genieten van een mooi panorama over Houffalize en ons hotel. Na een stads- en parkwandeling
keerden we terug naar het hotel voor een gezellig terrasje.
’s Avonds opnieuw animatie door radio Victoria voor de liefhebbers.

Woensdag 22 september
Wandelingen in het teken van de kapelletjes.
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9.30 uur - start van de wandeling “Chapelle Saint Roch”. Een mooie, afwisselende wandeling met
enkele hellingen en afdalingen van 8 km. We startten opnieuw langs de RAVeL tot Cowan. In Cowan
verlieten we de RAVeL en vanaf hier leidde de weg ons naar het hoogste punt van de wandeling langs
mooie vergezichten.
Op 450 m hoogte staat de kapel Saint-Roch. Een ideale plek om even te rusten en te genieten. Vanaf
nu ging de wandeling steil naar beneden tot in Houffalize. Vandaar keerden we terug naar het hotel.

In de namiddag wandeling naar de “Chapelle Notre-Dame de Forêt”. De volledige wandeling was 10
km. We klommen opnieuw de ‘Ol Fosse d’Outh’ uit. Op het hoogste punt van de wandeling (434 m)
kregen we een prachtig zicht over de streek: een lappendeken van velden en weiden onderbroken
door groene bomenrijen en bossen. We stapten nog even door en aan de rand van het bos dook de
bedevaartkapel ‘Notre-Dame de Forêt’ op. Hier keerden de mensen van de 6 km langs dezelfde weg
terug om dan verder af te dalen naar Houffalize. Rechts hadden we een mooi panorama over de stad.
De anderen wandelden verder om via Taverneux en één van de vele MTB-paden af te dalen naar
Houffalize.
Vanaf het centrum ging het terug richting hotel.
’s Avonds animatie met liedjes op verzoek, of rustig nog wat napraten onder vrienden in het
restaurant. Anderen zochten de rust van de eigen kamer op om uit te rusten voor de laatste, zware,
wandeldag.
Donderdag 23 september

23

Vandaag waren we om 9.30 uur klaar voor het ecologisch pad. Een korte wandeling van 4,4 km door
prachtige bossen, langs tal van borden vol informatie over de natuur en omgeving, maar pittig…
De tocht ging opnieuw gedeeltelijk langs de RAVeL. Al snel namen we de eerste afslag links het bos
in. Deze dalende bosweg bracht ons tot bij een beek, we staken het brugje over en klommen 40 m
omhoog. We wandelden tot bij de picknickplaats, tevens het hoogste punt van de wandeling. Maar
dat betekende ook dat we nu begonnen aan een forse afdaling tot aan de oever van de Ourthe. Hier
bewezen goede wandelschoenen en wandelstokken hun nut.
De overvloedige regen van de voorbije weken en maanden had de wandelweg echter volledig
uitgehold zodat de afdaling er gevaarlijk bij lag! Spijtig genoeg kwam Chris ten val met als gevolg
een gebroken sleutelbeen.
In de namiddag vertrok een klein groepje van moedige wandelaars (5) voor een tocht van 12 km naar
de “Pont de Suhet”. Een relatief zware wandeling op heuvelachtig terrein waarbij meer dan eens
moest afgedaald worden naar de beekvallei om dan weer te klimmen naar het plateau, maar
hoofdzakelijk door bos.

Ook de kleine wandeling die een half uurtje later vertrok bleekt uiteindelijk bijna 9 km! Echter
eenmaal uit ‘Ol Fosse d’Outh’ was de weg geasfalteerd en goed begaanbaar. Er werden voldoende
stopplaatsen ingelast in de schaduw, want jawel we wandelden, de ganse week trouwens, onder een
stralend blauwe hemel. Het laatste deel terug via de RAVeL konden we genieten van de schaduw van
het prachtige ‘Les Blancs Bois’.
’s Avonds werd er door de club nog een drink aangeboden en konden we klinken op een heel
geslaagde wandelmidweek.
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Vrijdag 24 september

Na het ontbijt werden de kamers vrijgemaakt en reed iedereen richting Achouffe voor een bezoek aan
de brouwerij. We hadden een heel sympathieke Nederlandstalige gids die ons op een aangename
manier over het ontstaan van de brouwerij vertelde en in een gezellig zaaltje met de nodige animatie
het brouwproces uitlegde.
En dan was er natuurlijk de proeverij en konden we genieten van 3 verschillende soorten Chouffe
bieren waarna iedereen nog een degustatieglas als geschenk kreeg.
Als afsluiter kregen we in taverne ‘La Petite Fontaine’ een broodjeslunch. Het definitieve einde van
mooie dagen.

Wiske & Frans

25

