e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com
Website: www.seniorenkbcbrussel.be

Brussel, december 2018
Zending 2019/01 (ook te vinden op www.seniorenkbcbrussel.be)
Uitnodigingen
blz. 2
blz. 3
blz. 4-5
blz. 6-7
blz. 8

: Woordje van de voorzitter
: Betaalkalender
: Algemene Vergadering en Nieuwjaarsfeest 29 januari 2019
: Banket 17 maart 2019
: Inschrijvingsformulier banket

Hobbyclubnieuws
blz. 9-11
: Hobbyclubnieuws
Ledennieuws
blz. 12-13

: Ledennieuws

Varia
blz. 14

: Bevraging Reizen 2020

Verslagen
blz. 15-18

: Wandelmidweek Lanaken

Komende activiteiten
Noteer nu al in jouw agenda:

De Bietjes ‘Sunjata’ 24 maart 2019
Kleinkinderendag 8 april 2019
Daguitstap Dordrecht 9 mei 2019

De volgende zending kan je verwachten half februari 2019
Met onze hartelijke groeten,
Namens het Bestuur
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Woord voorzitter
Beste vrienden,
We zijn reeds volop in de laatste maand van 2018 en dus weldra ook in de periode van de
eindejaarsfeesten.
Dus tijd voor een terugblik.
In deze zending nodigen wij jou uit voor ons nieuwjaarsfeest, met eveneens en voor het eerst,
inbegrepen ‘de statutaire algemene vergadering’. Je krijgt dan een volledige terugblik op de
werking van onze Seniorenclub en zoals het past de planning voor het nieuwe komende jaar 2019.
Zeker niet te missen en dit zowel voor het optreden van Luc Steeno en de afsluitende receptie. Maar
de aanwezigheid op de Algemene Vergadering blijft ook belangrijk voor het bekomen van voorrang
bij overboeking van een activiteit in 2019.
Van 2018 onthouden we ongetwijfeld de lange mooie, soms te warme, zomer.
Ook de net voorbije herdenking van 100 jaar einde ‘Wereldoorlog I’ leerde ons dat in vrede leven
heel belangrijk is. De vrede bewaren en beleven, kunnen we iedere dag in onze familie en met onze
vrienden. Zo ook onze samenkomsten die bijdragen tot het bewaren van onze vriendschapsbanden
van zovele jaren. Laten we dit koesteren en verder opbouwen.
Het is niet altijd voor iedereen een zorgeloos jaar geweest. Heel wat van onze leden werden
getroffen door ziekte, de ongemakken van het ouder worden of het verlies van een familielid of
vriend. De inzet van onze vrijwilligers ‘werkgroep Ouderen & Zieken’ bracht in deze momenten
een ‘zonnetje’ in de duisternis. Dank aan deze vrijwilligers.
De aanwezigheid op de uitvaartdienst van een familielid is een steun die onze vriendschap ook in
deze tijden versterkt.
Jammer dat we te vaak laattijdig een overlijdensbericht ontvangen of melding krijgen over een
collega die ernstig ziek is.
We vragen heel uitdrukkelijk om wie over info beschikt omtrent een zieke collega of partner, ons
snel een seintje te geven (mail naar seniorenkbcbrussel@gmail.com of bel naar een bestuurslid).
Liever verschillende tijdige berichtjes dan te laat of geen bericht.
Door de aangepaste structuur en werking van het SOFO, wordt onze Seniorenclub en de overige
kringen, nog meer de draaischijf en hét aanspreekpunt voor de leden. Jouw bestuur zal zich voor jou
verder, zo mogelijk nog meer, inzetten.
Aan alle leden, lezers van deze zending, onze dank voor de belangstelling in onze Seniorenclub,
maar nu reeds

Een vredig en voorspoedig 2019, een jaar vol vriendschap in goede
gezondheid! Tot weldra.
Jouw bestuursleden
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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 2019/01)
Te betalen op rekening: BE49 7340 2675 8871
ACTIVITEIT

VAN

TOT/MET

Algemene Vergadering +
Nieuwjaarsfeest
29 januari 2019

07/01/2019

18/01/2019

21 euro per persoon
Met vermelding AV +
Nieuwjaarsfeest

Banket
17 maart 2019

18/02/2019

28/02/2019

57 euro per persoon
Met vermelding: Banket
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REFERTE

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com
e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com
www.seniorenkbcbrussel.be
website: Website:
www.seniorenkbcbrussel.be
Brussel, november 2018
Beste vrienden,

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

ALGEMENE VERGADERING GEVOLGD DOOR
NIEUWJAARSFEEST
op dinsdag 29 januari 2018
in het Cultuurcentrum Westrand Dilbeek

Een nieuw jaar, een nieuwe start van ons activiteitenjaar.
Zoals de titel van de uitnodiging het al aangeeft starten we met een dubbele activiteit. Onze agenda
zal dus secuur gevolgd moeten worden.
Agenda:
13.00 uur

Aankomst van de leden

13.45 uur

Welkomstwoord + Algemene Vergadering
1. Algemene Vergadering
- overlopen en goedkeuren van de verslagen van het afgelopen werkjaar 2018 ontheffing van de bestuursleden voor het werkjaar 2018
- vernieuwing van de bestuursmandaten: de mandaten van Jonas De Jonge,
Adrien Lamair, Dominique Van Eycken en Bert Demunter vervallen.
Zij stellen zich terug herkiesbaar voor een mandaat van 3 jaar.
- Hubert Walravens en René Bauwens beëindigen op eigen verzoek hun
bestuursmandaat.
2. Jaarplanning 2019 incl. de Hobbyclubs.
3. Varia en rondvraag
De aanwezigen op de Algemene Vergadering hebben de ‘voorrangsregel deelname
activiteiten’.

14.45 uur

Optreden van Luc Steeno

15.30 uur

Nieuwjaarsreceptie

17.45 uur

Einde

4

Het zal dus een goed gevulde namiddag worden waar een beetje inspanning en wat ontspanning,
afgerond wordt met een gezellig samenzijn met een drankje en een hapje welke bestaat uit een koud
bordje mix vis/vlees en een duo van gebak.
Jullie kunnen van dit alles genieten door tussen 7 en 18 januari 2019 een bedrag van 21 euro per
persoon over te schrijven op rekening BE49 7340 2675 8871 met melding AV + Nieuwjaarsfeest.
In CC. Westrand komt iedereen binnen via de hoofdingang. Er zijn geen genummerde plaatsen. Wil
je samen zitten kom dan ook samen en neem samen plaats (geen vrijgehouden zitjes).
Wij rekenen alvast op uw deelname.
Het Bestuur

5

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com
Website: www.seniorenkbcbrussel.be

Brussel, november 2018

Beste vrienden,
Binnenkort staan de eindejaarsfeesten en recepties weer voor de deur, maar wij denken al een paar
maanden verder.
Traditiegetrouw vieren wij, senioren KBC Brussel, onze hoogdag met ons jaarlijks banket in maart
in Salons Waerboom.
Onze seniorenkring is door de jaren heen uitgegroeid tot een hechte vriendenkring. Dat merken wij
bij de talrijke opkomst van onze georganiseerde activiteiten, maar vooral bij ons banket. Deze
samenhorigheid bevestigt de uitspraak van een Grieks filosoof ‘Het mooiste van alles dat wijsheid
ons biedt om het leven prachtig te maken, is zonder twijfel vriendschap’.
Om deze vriendschap te bevestigen nodigen wij jullie heel graag uit op deze hoogdag van onze
Seniorenclub op

Zondag 17 maart 2019 in Salons Waerboom
Jozef Mertenslaan 14, 1702 Groot-Bijgaarden
Dagprogramma
Eucharistieviering

Feestmaal

-11.30 uur De H. Mis wordt opgedragen in de St. Egidiuskerk
Gemeenteplein te Groot Bijgaarden ter nagedachtenis van
onze overleden leden in 2018. Ze wordt muzikaal opgeluisterd
met Jos Mertens aan het orgel.
-12.45 uur
-13.00 uur
-13.30 uur
-18.00 uur

deuren open (en niet vroeger)
aperitief aan tafel
feestmaal
einde
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Menu

-Tataki van zalm met avocadopeer en oosterse rijstvermicelli
-Koninginnehapje
-Vlaswijting Dugléré prei, kampernoelies en smeus van aardappelen
-Cigarello van pannenkoek met banketbakkersroom met 43-liqueur
-Koffie of thee met koekjes

Dit alles met aangepaste wijnen

Château Lamothe de Haux
La cour des Dames

1. VERVOER :
De mogelijkheden van het openbaar vervoer naar Groot-Bijgaarden zijn voldoende gekend,
gezien we in de Waerboom al vele jaren thuis zijn. Spreek, waar mogelijk, af met de vrienden
om samen met één auto te komen. We sparen niet alleen heel wat parkingplaatsen uit, we zorgen
ook voor het milieu.
2. DEELNAMEPRIJS :
Leden en partner: 57 euro per persoon
3.

INSCHRIJVING:
Door overschrijving op rekening BE49 7340 2675 8871 van Seniorenclub KBC Brussel met
vermelding ‘Banket’ vanaf 18 februari 2019 tot en met 28 februari 2019.
Vergeet niet -vόόr 28 februari 2019- eveneens het bijgaand deelnemingsformulier degelijk
ingevuld en ondertekend terug te sturen naar Rita Maes.

Wij verwachten jullie heel talrijk om samen van de misviering en van ons banket weer iets groots
en gezellig te maken.
Het Bestuur.
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BANKET ZONDAG 17 MAART 2019
DEELNEMINGSFORMULIER
Formulier ingevuld - zo spoedig mogelijk- maar zeker vóór 28 februari 2019 terugsturen naar
Rita Maes
Privé-adres:

Kam 58 te 1780 Wemmel

Telefoon:
E-mailadres:

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

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

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

Telefoon en/of GSM of e-mailadres
………………………………………………………...............................
zal deelnemen aan het jaarlijks banket van de Seniorenclub
alleen
O

vergezeld van partner

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

1. …………………………………………………………………………………………….....
2. ..………………………………………………………………………………………….......
3. ..………………………………………………………………………………………….......
4. ...................................................................................................................................
5. ...................................................................................................................................
6. ...................................................................................................................................
7. ...................................................................................................................................
O

Ik heb geen voorkeur.

Ronde tafels met max. 9 personen. Alvorens jullie voorkeur van tafelgenoten door te geven,
gelieve vooraf onderling met mekaar af te spreken. Zo vermijden wij dat bepaalde personen door
meerdere tafels gevraagd worden. Wij zullen trachten iedereen, in de mate van het mogelijke,
voldoening te geven. Indien jullie met een grotere groep zijn zullen wij trachten 2 tafels naast
mekaar te voorzien.
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HOBBYCLUBNIEUWS
Forum BELEGGINGEN: verantwoordelijke: Julien HAMELRIJCKX
0474/59 95 80
hamjul@telenet.be
Waar?
Wanneer?

KBC Hoofdkantoor, Havenlaan 2 – 1080 Brussel. Aanmelden aan het onthaal!
Elke 4de maandag van 13.45 uur tot 15.45 uur (niet in juli)

Maandag 28 januari 2019: (met nieuwjaarsdrink)
➢ Spreker: Philippe Delfosse, aandelenstrateeg – KBC Private Banking.
➢ Onderwerp: Wat brachten de aandelen in 2018 en wat zijn de verwachtingen voor 2019?
Maandag 25 februari 2019:
➢ Spreker: Ilya Vercammen, Investor Relations KBC Group
➢ Onderwerp: Jaarresultaten KBC Group en toekomstige strategie
Maandag 25 maart 2019:
➢ Spreker: Dirk Thiels, KBC Asset Management
➢ Onderwerp: Beleggingsstrategie bij KBC
*
* *
De sprekers behandelen hun onderwerp gedurende ongeveer één uur. Daarna bespreken de
aanwezigen de opgevolgde aandelen.
Beperkte parkeermogelijk in de 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 e-mail van Julien met alle praktische
informatie. Indien je nog geen lid bent van het Forum Beleggingen en indien je geen e-mail met
uitnodiging tot de vergadering ontvangt en wel interesse hebt voor de bovenstaande agenda, neem
dan onmiddellijk contact met de hobbyclubverantwoordelijke.
--------------------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.

Waar?
Donderdag 24 januari 2019: (met nieuwjaarsdrink)
➢ Startplaats: Café Dennenhof, Hof van Obbergenstraat 3 -1852 Beigem
➢ Organisatoren: Eddy Rottiers en Liliane Degreef
➢ Parking: aan de hoek van de Meerstraat en de Hof van Obbergenstraat.
Donderdag 28 februari 2019:
➢ Startplaats: Sportcentrum Kerkeveld, Schoolstraat 46 – 1650 Beersel
➢ Organisator: Francis Mommaert
➢ Parkeren: ter plaatse.
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Donderdag 28 maart 2019:
➢ Startplaats: Parking cultureel centrum Wauterbos, Wauterbos 3 – 1640 Sint-Genesius-Rode.
➢ Organisator: Guido Swalens
➢ Parkeren: ter plaatse
---------------------

Petanqueclub:

Waar?
Wanneer?

Petanqueclub Wemmel, Steenweg naar Brussel 113 – 1780 Wemmel
Elke dinsdag van het jaar vanaf 14 uur. 8 januari met nieuwjaarsdrink
(er zijn voldoende binnen- en buitenpleinen beschikbaar)
---------------------

Fietsclub ‘Het Zilveren Wiel’:

Waar?
Wanneer?

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

verantwoordelijke: nog te bepalen

Wordt nog meegedeeld
Elke eerste donderdag van de maand vanaf de maand maart tot en met oktober.
Wij starten om 14.00 uur voor een tocht van ongeveer 40 km tegen een haalbaar
tempo.

Donderdag 7 maart: met nieuwjaarsdrink – bestemming wordt nog meegedeeld.
---------------------

De Kwieke Bowling Club:

Waar?
Wanneer?

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

Bowling Stones Wemmel, Steenweg op Brussel 397 – 1780 Wemmel
Elke 3de donderdag van de maand om 14 uur, in de maand juli om 19 uur en in
augustus geen activiteit – 2 spelletjes/deelnemer.

Donderdag 17 januari 2019 – 14 uur (met nieuwjaarsdrink)
Donderdag 21 februari 2019 – 14 uur
Donderdag 21 maart 2019 – 14 uur
---------------------
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Kunst en 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.

Donderdag 10 januari – 14.30 uur:

Macht en Schoonheid ‘De Arenbergs’
M-museum in Leuven + nieuwjaarsdrink

Vrijdag 22 februari – 15 uur:

Bezoek aan Brouwerij Stella Artois in Leuven

Vrijdag 15 maart – 14 uur:

Bezoek aan de tentoonstelling ‘Bernard van Orley’ in
BOZAR (Paleis voor Schone Kunsten in Brussel)

Opmerking: de K&C leden krijgen nog een aparte e-mail 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.
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Ledennieuws
Sinds begin dit jaar verwelkomen wij volgende nieuwe leden:
SAERENS Joris
LEENAERT Eric
DEHERTOG Gilbert
JACOBS Albert
COOREMAN Lea
VAN STEERTEGEM Annie
COX Luc
VAN DEN EYNDEN Eddy
DE KOCK Pieter Jan
MOONEN Maurice
VAN DOOREN Greta
ADRIAENSENS Ludo
DE RIDDER Maria
BOOGAERTS Patrick
ASSELMAN Jos
STOFFELS Heinrich
BOSMANS Jean-Pierre
VERMEIR Jean-Paul
MEGANCK Lieve
VAN DER SPEETEN Bea
HUYBRECHT Ludwig
DE KOSTER Helen
LEFLOT Guido
ROELANDT Chris(tiane)
VAN DE MOORTEL Lieve
MATTHEUS Simonne
HEREMANS Herwig
VERCAMMEN Paula
VAN ROMPAEY Nicole
CUYPERS Guido
VAN CUTSEM Vic
VERPEET Frans
LUYCKFASSEEL Etienne
ELSHOUT Marc
ELSHOUT Edouard
STRUYF René
D'HAVELOOSE Johan
SCHANDEVYL Agnes
DE REU Marc
VANDERSTRAETEN Rita
SIENAERT Rita
JANS Marleen
HAEGEMAN Dirk
BODART Michel
Wij hopen hen weldra op één van onze volgende activiteiten te ontmoeten. Zijn er bekenden
(ongetwijfeld) spreek af om samen te komen.
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Spijtig genoeg hebben wij het vorig trimester ook al afscheid moeten nemen
van enkele van onze leden:(sommige overlijdens vernamen wij echter enige tijd na
overlijdensdatum vandaar toch ook nog hun vermelding).
14.02 Lucienne De Vleeschouwer, wed. Hendrik Roosemont (KBC)
01.03 Staf Arys (KBC) echtg. Jos Schmits
26.04 Alexander Pauwels (KBC), wed. Germaine Van Vaerenbergh
30.08 Simonne Claessens, echtg. Lucien Heylens (KBC)
30.08 Zacharie Carry Cardoen (KBC), wed. Louise Van Der Heyden
15.09 André Van Der Heyden (KBC), wed. Godelieve Suys
15.09 Jan De Ost (KBC), echtg. Joanna Ilegems
08.10 Louise Franssens (KBC)
09.10 Yvonne Van Engelgom (KBC), wed. Jean Buelens
10.10 Hubert Banken (KBC), echtg. Magda Poels
15.10 René Martens (KBC), echtg. Georgette De Kegel
21.10 Willy Gunst (KBC), echtg. Paula Vandaele
24.10 Joseph Abbeloos (KBC), echtg. Marie-Louise Robberechts
17.11 Lydia Vanderpoorten, echtg. Taelemans Daniel (KBC)
22.11 Louis Maurice Van Belle (KBC), wed. Germaine Cocreamon
Namens de seniorenclub werd aan de families onze deelneming overgemaakt
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Indien geen belangstelling voor meerdaagse reizen is dit formulier
NIET in te vullen.

Seniorenclub KBC Brussel - Bevraging reizen 2020

Collega’s,
Wij doen beroep op jouw interesse omtrent de vlieg- en busreis in 2020.
Op basis van de belangstellingen voor sommige bestemmingen, hebben we enkele suggesties
verzameld.
Vul onderstaande bevraging in en bezorg ons dit terug hetzij via mail
seniorenkbcbrussel@gmail.com of via de post (Laarbeeklaan 77b5 1731 Zellik) of door afgifte op
de algemene vergadering van 29 januari 2019.
Dank voor de medewerking.
Het bestuur
°°°°°°°°°°°°°
(aankruisen wat van toepassing is - slechts één bestemming voor vliegreis en één bestemming
voor busreis!)
O heb belangstelling voor vliegreis
Bestemmingen:
O New York
O Sardinië
O Valencia
O Praag
O heb belangstelling voor busreis
Bestemmingen:
O Lago Maggiore
O Friesland
O Kastelen van de Loire
O Parijs Anders

Jouw naam en adres (drukletters)
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
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Verslag wandelmidweek van maandag 24 tot vrijdag 28 september 2018.
Maandag 24 september - 15uur, iedereen ingecheckt, met uitzondering van Marie-Louise en
Francis, die de vorige nacht voor de 7de maal oma en opa geworden waren.
Alle 36 andere deelnemers aan deze wandelmidweek stonden om 16.00 uur klaar om de eerste
inloopwandeling aan te vatten. Een 4tal km stappen langs de waterburcht en de kinderboerderij.

Voor er aangeschoven werd in het restaurant “Bien Soigné” voor een heerlijk driegangendiner werd
er door de seniorenclub aan de deelnemers als aperitief en glaasje bubbels aangeboden.
De volgende morgen, dinsdag 25 september, was het aanschuiven aan het uitgebreide ontbijtbuffet.
Nadien vertrokken we met de wagens naar de kanaalzone in Oud-Rekem voor de eerste
voormiddagwandeling. Onder een stralende zon ging het door de velden, appel- en perenplantages,
richting Boorsem om dan langs het jaagpad van de Zuid Willemsvaart en door het natuurgebied ‘de
Oude Weert’ terug te keren naar de wagens.
Voor de namiddagwandelingen in het Nationaal Park Hoge Kempen, via de toegangspoort
Pietersheim recht tegenover ons hotel, was de groep voltallig. Ook de nieuwbakken grootouders
waren in de voormiddag aangekomen. Tijdens deze boswandeling door dichte dennenbossen en
oude beukendreven kregen we een beeld van de uitgestrektheid van het Pietersembos.
Na ongeveer 3 km wandelen in de Asbeekvallei werd de groep gesplitst. Diegenen die gekozen
hadden voor de korte wandeling van 6,8 km verlieten ons aan wandelwissel 78 en wandelden verder
onder de kundige leiding van Georges Desmet.
De anderen, die gekozen hadden voor de lange afstand van 12 km, trokken verder het bos in om via
de steilrand, waar het flink op en af ging, terug te keren naar het hotel.
Dit waren wandelingen door één van de stilste plekjes van het Nationaal Park.
Woensdag 26 september in de voormiddag vertrokken we terug vanaf de kanaalzone in Oud-Rekem
via het jaagpad van de Zuid Willemsvaart richting Neerharen tot de eerste brug over de vaart.
Vandaar ging het richting Herbricht langs de linkeroever van de Maas. De grillige rivier boetseerde
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een gevarieerd landschap met een warrig netwerk van oude rivierarmen, oeverwallen,
stroomgeulen, grindbanken, leem- en kleiafzettingen.
Wat opviel was de enorme hoeveelheid en verscheidenheid van watervogels die hier op deze - op
sommige plaatsen doorwaadbare - rivier leefden.
Langs deze weg ontmoetten we ook voor het eerst een kudde Konikpaarden die grazen op de
oevers.
Vanaf het uitzichtpunt in Herbricht hadden we ook een prachtig zicht op het Grensmaasproject.
Deze grootschalige werken langsheen de rivier zijn tot stand gekomen nadat de overstromingen van
1993 en 1995 de mens dwong om de rivier terug meer ruimte te geven. De Maas krijgt er
grotendeels vrij spel!
Na Herbricht ging het verder door de velden en door de perenplantages naar Uikhoven en vandaar
naar parking 18, langs de Zuid Willemsvaart.

Om 13u30 stond iedereen klaar aan de wagens om te vertrekken naar de toegangspoort tot de
Mechelse Heide aan camping Salamander op het grondgebied van Maasmechelen.
Er werd in groep gestart, maar onderweg waren er 2 inkortingen voorzien.
Een eerste na ongeveer 2 km aan wandelwissel 46 voor een wandeling van 3,5 km
Een tweede na 3 km aan wandelwissel 48 voor een wandeling van 5,3 km
De 10 km wandelaars trokken verder de heide in.
De Mechelse Heide is het wandelgebied bij uitstek in het Nationaal Park Hoge Kempen. De
wandelingen brachten ons naar de hoogste punten van de streek met vergezichten tot ver in
Nederland en Duitsland; we kregen er ook mooie zichten op de zand- en grindgroeves in dit deel
van het Nationaal Park. Af en toe moest er flink wat geklommen worden om de mooiste
heidegebieden van de Hoge Kempen te kunnen overschouwen.
De wandelingen werden afgesloten in een stralende zon op het terras van cafetaria 't Salamanderke.
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Donderdag 27 september. De voormiddagwandeling van 4,5 km ging terug door dichte
dennenbossen en oude beukendreven in één van de stilste plekjes in het Nationaal Park. Na de
wandeling bleven heel wat deelnemers 'plakken' op het terras van de brasserie van ‘La Butte aux
Bois’, het chicste hotel van België (*****+)
Voor de namiddagwandelingen werd er gestart aan de hoofdtoegangspoort tot - tevens de
panoramapoort van het Nationaal Park ‘Connecterra’. Connecterra is een buitenbeentje in het
wandelaanbod van het Nationaal Park. Waar ruim een kwart eeuw geleden de steenkoolmijn van
Eisden op volle toeren draaide, kan je nu wandelen in een verrassend landschap met “bergen en
meren” die er gekomen zijn door het ophopen van mijnsteen en het weggraven van grind.
Na ongeveer 2 vlakke kilometers begonnen de wandelaars die gekozen hadden voor de wandeling
van 5,7 km aan de beklimming van de “Lange Terrril”
Diegenen die gekozen hadden voor de lange afstand van 10,9 km rondden eerst de “Grote Plas”
alvorens aan de steile klim van de “Tweeling Terril” te beginnen. Na deze twee bulten volgde de
afdaling naar de krekenzone om dan ook de beklimming van de 'Lange Terril” aan te vatten.
Het uitzicht op al deze Terrils was adembenemend en spectaculair.
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Vanop de 'Lange Terril' was het een hele afdaling tot de kleine plas, waar je kan waterskiën op een
grindmeer terwijl een kabel je voorttrekt. Via de voet van de “Kleine Terril” ging het dan terug naar
de toegangspoort en de wagens om terug te keren naar ons hotel in Lanaken voor het dagelijks,
heerlijke driegangendiner in restaurant “Bien Soigné” voorafgegaan door een glaasje prosecco
aangeboden door het bestuur van de seniorenclub.
Vrijdag 28 september. Een miezerige morgen!
Na het uitgebreide ontbijtbuffet en het ontruimen van de kamers stond er nog een stevige wandeling
van 9 km op het programma in het “Rivierpark Maasvallei”
Dit rivierlandschap waar wilde natuur weer kansen krijgt en terrein wint is ook zeer bijzonder en
uniek. Het landschap is hier zeer afwisselend, rustgevend en verrassend met oude Maasmeanders en
geulen, grindruggen, grote grazers, typische riviernatuur en bijzondere watervogels.. Via het
Hochterveld en de oevers van de Zuid Willemsvaart ging het naar Smeermaas en vandaar langs de
linkeroever van de Maas, al struinend, in de hoefsporen van konikpaarden en gallowayrunderen,
door het natuurgebied Hochter Bampd. Bij deze doortocht kruisten zowel een kudde runderen als
paarden ons pad.

Via de Zuid Willemsvaart ging het dan terug naar het hotel waar ons als afscheid nog een heerlijk
Limburgs buffet werd geserveerd.
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