
 

 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brussel, februari 2019 

 

Zending 2019/02(ook te vinden op www.seniorenkbcbrussel.be)   

 

Uitnodigingen 

blz.  2-3  : Woordje van de voorzitter  

blz.  4  : Betaalkalender 

blz.  5  : De Bietjes: Musical ‘Sunjata’ 24 maart 2019 

blz.  6-7  : Kleinkinderendag 8 april 2019 

blz.  8-9  : Daguitstap Etten-Leur + Dordrecht 9 mei 2019 

blz.  10-11  : Fietsmidweek Brugse Ommeland 29 juli tot 2 augustus 2019 

blz.  12-16  : Wandelmidweek Hoenderloo 23 tot 27 september 2019 

 

Hobbyclubnieuws 

blz.  17-19  : Hobbyclubnieuws 

 

Ledennieuws 

blz.  20-21  : Ledennieuws 

 

Varia 

blz.  22-23  : Samenstelling Bestuur 2019 

: Sportkledij Vermarc Zie de bijlage bij de mail waarin de nieuwe zending          

wordt aangekondigd 

 

Verslagen 

blz.  24-25  : Voordracht Carl Devos 

blz.  26  : AV en Nieuwjaarsfeest 

 

 

Komende activiteiten  

Noteer nu al in jouw agenda:  Tennis Aalst 30 juni 2019 

     Familiewandeling + BBQ Huizingen 25 juli 2019 

     Dauwwandeling Humbeek 29 augustus 2019 

     

      

De volgende zending kan je verwachten eind mei 2019 

 

Met onze hartelijke groeten, 

 

Namens het Bestuur 
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Beste vrienden, 

 

Het nieuwe jaar en de werking van onze Seniorenclub KBC Brussel is duidelijk van start gegaan.  

Op de Algemene Vergadering van 29 januari kreeg je een overzicht wat het voorbije jaar 2018 

betekende, maar vooral ook wat de plannen zijn in 2019. Heel wat staat op het programma, zowel 

aan club- als aan hobbyclubactiviteiten. Je leest er alles over op onze website en/of in de komende 

zendingen. 

 

Er is evenwel ook heel wat gewijzigd omtrent de samenstelling van jouw bestuur.  

Ik vermeld dit even voor wie er niet bij was. 

Hierna de diverse wijzigingen en aanpassingen. 

 

Twee leden, Hubert Walravens en René Bauwens, hebben hun mandaat neergelegd en wij 

respecteren hun beider motivering en beslissing. 

Beide collega’s hebben de voorbije jaren een belangrijke bijdrage geleverd in de groei en 

ontwikkeling van onze seniorenclub. 

 

Paul Saye beëindigt met de algemene vergadering van de werkgroep Ouderen & Zieken zijn functie 

als coördinator van deze werkgroep. Gedurende heel wat jaren heeft hij zich ingezet voor de 

solidariteit van onze leden die het minder gemakkelijk hebben en voor hen die door de leeftijd 

minder actief kunnen deelnemen aan onze werking. 

Hij blijft evenwel actief als ziekenbezoeker. 

Vanuit de werkgroep O & Z worden ook verjaardagwensen gezonden aan een groep oudere leden. 

Dit jaar wordt dit verder gezet, zij het met een vermindering van de groep die een kaart ontvangen.  

Wie ontvangt in de toekomst een verjaardagskaart? De leden en partners die 80 en 85 jaar of meer 

worden.  

 

Een bijzondere dank aan deze drie collega’s Hubert, René en Paul. 

 

Het bestuur is evenwel aangevuld met twee nieuwe bestuursleden, nl. Chris François en Nicole 

Teughels. Chris neemt de taak van Paul over en Nicole Teughels vervangt René als 

verantwoordelijke voor de hobbyclub Fietsen. Wij wensen beiden veel succes in deze functies. 

 

Op de algemene vergadering werd ook het mandaat (voor drie jaar) verlengd van Adrien Lamair, 

Dominique Van Eycken, Bert Demunter en van mezelf.  

Onze bestuursploeg telt hierdoor 13 leden met een pariteit die vele organisaties en instellingen ons 

mogen benijden: 7 mannen en  6 vrouwen. 

 

En hoe evolueert ons ledenaantal? 

In 2018 sloten 75 collega’s (72 Eigen leden en 3 Toegetreden leden) zich aan. Door het overlijden 

van 26 leden, alsook door diverse mutaties, bleef de netto-groei beperkt tot 28. Aan hen hartelijk 

welkom. 
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En onze financiële toestand? Dit jaar noteerden we een overschot en stegen onze reserves aldus tot 

een niveau gelijk aan één jaar inkomsten. We bewaken deze evolutie. Ter informatie: wie aan alle 

clubactiviteiten zou deelgenomen hebben in 2018 ontving een tussenkomst uit de ‘kas’ van 114,06 

euro.         

Graag nog deze oproep en jouw aandacht: 

 

• Heb je een e-mailadres, signaleer ons dit. Zo krijg je niet enkel de zendingen maar ook de 

tussentijdse nieuwsjes, zoals de overlijdensberichten. Dit mag ook een e-mailadres zijn van 

kinderen en/of kleinkinderen. Spreek met hen af. 

Via een e-mailadres krijg je ook toegang tot Benefits @ Work: het aanbod van diverse 

kortingsvoorstellen. Wel is het dan nodig om te ons te melden dat je hiervoor interesse hebt. 

 

• Verneem je het overlijden van een collega, aarzel dan niet ons dit onmiddellijk te melden. 

Vorig jaar hebben we de uitvaart van een tiental collega’s niet kunnen bijwonen door de 

laattijdige berichtgeving. 

 

• Alle andere wijzigingen bijv. van adres, e-mailadres, telefoon,…kan je ons melden via ons 

centraal e-mailadres of via de post. Het volstaat niet dit enkel aan je KBC-kantoor te 

melden, zij geven dit niet door aan onze kring.  

 

 

 

 

En heb je vragen, suggesties, bemerkingen of welk idee ook: bezorg ze ons, hetzij aan een 

bestuurslid of via onze e-mail seniorenkbcbrussel@gmail.com of maak gebruik van onze website 

www.seniorenkbcbrussel.be en selecteer in de hoofding ‘Contact’. 

 

Namens alle bestuursleden dank ik iedereen voor het vertrouwen in jouw bestuursploeg en hopen 

jullie talrijk in 2019 te ontmoeten, en waarom niet op zondag  17 maart voor ons jaarlijks banket in 

Salons Waerboom. 

 

Jonas De Jonge 

 

 

 

 

 

  

mailto:seniorenkbcbrussel@gmail.com
http://www.seniorenkbcbrussel.be/


 

 

 4 

 

 

 

 

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 2019/02) 

 

ACTIVITEIT VAN TOT/MET  REFERTE 

 

De Bietjes Musical ‘Sunjata’ 

24 maart 2019 

 

 

25/02/2019 

 

07/03/2019 

 

19 euro per persoon  

Met vermelding De Bietjes 

 

 

Kleinkinderendag 

08 april 2019 

 

08/03/2019 

 

 

 

20/03/2019 

 

 

9 euro per kleinkind vanaf 3 jaar 

20 euro per grootouder en 

kleinkind ouder dan 12 jaar 

Met vermelding: Safarishow Vx-

Kx (naast V vermeld je het aantal 

volwassenen en naast K het aantal 

kleinkinderen tot 12 jaar) 

Vermeld ook als er kleinkinderen 

jonger dan 3 jaar meekomen. 

 

 

Daguitstap Etten-Leur en 

Dordrecht 

09 mei 2019 

 

 

25/03/2019 

 

10/04/2019 

 

59 euro per persoon 

Met vermelding: Etten-Leur & 

Dordrecht + code A(voor 

opstapplaats Aalst) of code Z 

(voor opstapplaats Zellik) + code 

ALT voor alternatief menu( 

indien GEEN asperges maar wel 

wortelen met erwtjes) 

 

 

Fietsmidweek Het Brugse 

Ommeland 

29 juli tot 2 augustus 2019 

 

 

15/04/2019 

 

25/04/2019 

 

150 euro per persoon 

Met vermelding: Fietsmidweek + 

kamertype S of D 

 

Wandelmidweek De Veluwe 

23 tot 27 september 2019 

 

15/03/2019 

 

22/03/2019 

 

250 euro per persoon 

Met vermelding: Veluwe + 

kamertype  D of S 
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Alsemberg, 13 januari 2019 

 

Graag nodigen wij je uit voor de voorstelling van de Koninklijke Toneelkring ‘De Bietjes’ 

 

 

Zondag 24 maart 2019 om 15 uur 

‘SUNJATA’  

in Cultuurcentrum Westrand Dilbeek 

 

 

‘Sunjata, de Leeuwenkoning van Mali’, is geschreven door Pieter Embrechts en Dimitri Leue. 

Het is een kleurrijke familievoorstelling met dans en zang die zowel de allerkleinsten als de 

allergrootsten zal bekoren. 

Lelijk, stom en verlamd komt Sunjata de wereld in. Wat niemand weet, is dat hij voorbestemd is om 

de allergrootste koning van West-Afrika te worden. Enkel de bloedmooie, maar uiterst gemene 

koningin, kent de waarheid en wil Sunjata koste wat het kost de dood in jagen. 

Sunjata voert een lange en avontuurlijke strijd. Zal hij erin slagen om uit te groeien tot de 

Leeuwenkoning van Mali? 

  

Tekst: Pieter Embrechts 

Regie: Pieter Klinck 

Muzikale begeleiding: Anne Van Steenwin 

 

 

Praktische regelingen 

Inschrijven kan alleen door storting van 19,00 euro (i.p.v. 20,00 euro) per persoon op rekening 

BE49 7340 2675 8871 van Seniorenclub KBC Brussel vanaf 25 februari tot 7 maart 2019 met 

melding ‘De Bietjes’. 

De kaarten worden toegekend in volgorde van ontvangst van betaling en rekening houdend met 

jouw aanwezigheid op de Algemene Vergadering. 

 

Aandacht! Voor deze activiteit mag je familie en vrienden meebrengen die ook 19,00 euro per 

persoon betalen. Gelieve in dat geval de betaling van al jouw kaarten samen over te schrijven op de 

hoger vermelde rekening met de melding: ‘De Bietjes voor (aantal) leden en (aantal) niet-leden’. 

CC Westrand biedt ons twee vrijkaarten aan die wij gaan verloten onder de leden die hiervoor 

hebben ingeschreven. Aan de gelukkige winnaars betalen we daarna het inschrijvingsgeld terug.  

De toegangskaarten zijn beschikbaar vanaf 14.30 uur in de inkomhal bij één van onze bestuursleden 

en niet aan de kassa van het Cultuurcentrum. Eventueel worden de kaarten vooraf bezorgd op één 

van de komende activiteiten (bijvoorbeeld op het Banket). 

Schrijf vlug over en geniet van een ontspannende zondagnamiddag. 

 

Het bestuur 
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Beste Vrienden, 

 

 

Klaar voor een gezellige namiddag tijdens de PAASVAKANTIE?  

Wij hebben een reuze idee! 

Kom op maandag 8 april met jullie oogappels naar CC Westrand Dilbeek, door allen wel gekend, 

om er te genieten van een spetterende show. 

                           

 

                    

                CLOWN  ROCKY’S SAFARISHOW 

 

 

 

 

 

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

vierde maal met een gloednieuw spektakel. Spelletjes en goocheltrucs, meespelende kinderen 

omgetoverd in safari-outfits, leuke safariliedjes ‘Oela Boela Woela Wee’ wisselen elkaar af.  

Ook deze keer heeft Clown Rocky zijn dansertjes ‘The Little Rocky Dancers’meegebracht. 

Het wordt genieten!  

 

Grime, pannenkoeken, een ijsje en een drankje maken dit feest compleet. Bovendien mag een leuke 

foto van jullie kleinkind(eren) zeker niet ontbreken. 

 

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

spektakel. Alleen grootouders die lid zijn van de seniorenclub zijn toegelaten. 

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

 

Inschrijven is verplicht.  

 

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

- 9 euro per kleinkind vanaf 3 jaar 

- 20 euro per grootouder en kleinkind ouder dan 12 jaar. 

            

met vermelding ‘Safarishow’ Vx –Kx (naast V vermeld je het 

aantal volwassenen en naast K vermeld je het aantal kleinkinderen 

tot 12 jaar) 

Vermeld ook als er kleinkinderen jonger dan 3 jaar meekomen. 

We verwachten de betaling in de periode van 8 tot 20 maart 2019. 
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De inschrijving omvat:  

3 drankbonnetjes per volwassene 

pannenkoeken met suiker voor iedereen, 

1 drankbonnetje en 1 ijsje voor de kleinkinderen. 

 

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

Jullie kleinkinderen zullen deze safarishow en The Little Rocky 

Dancers niet vlug vergeten! 

  

https://static.ice.be/ZoF3v2-eoJ0X6Hkn0d6s2TlQP3Q=/fit-in/1600x1200/cms.ice.be/thumbs/113/aap-593-x-845-2-.jpg
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Het Bestuur. 

 

Daguitstap naar Nederland:  Kennismaking met de asperge- en 

wijnboerderij ‘De Sandspuy’ in Etten-Leur  (Noord- Brabant) en 

bezoek aan Dordrecht (Zuid-Holland) 

Donderdag 9 mei 2019 
 

Programma: 

 

Vertrek:  

➢ 7.15 uur in Aalst - Osbroek Frans Branckaertdreef 

➢ 7.30 uur in Zellik - Parking aan politiekantoor Brusselsesteenweg/Noorderlaan – CC Den 

Hoorinck 

   

+ 09.30 uur: Aankomst in Etten-Leur en verwelkoming bij een kop koffie/thee met gebak. 

  

Aansluitend rondleiding op de asperge- en wijnboerderij ‘De Sandspuy’. We 

wandelen langs de aspergevelden en de wijngaard en kunnen proeven van de 

zelfgemaakte wijn. We vernemen alles over de teelt en het groeiproces van de 

asperges “het witte goud” en nemen een kijkje achter de schermen bij het steken, 

sorteren, schillen en verpakken van de asperges. Nadien volgt er een kleine proeverij 

van likeuren. Er is ook mogelijkheid tot aankopen. 

 

Na ca. 2,5 uur vertrekken we naar het restaurant ‘De Gouden Leeuw’ in Terheijden voor een 

driegangenmenu: 

➢ Aspergeroomsoep 

➢ Asperges met beenham, eitjes en krielaardappeltjes, gemengde sla en  

frietjes. (*) 

➢ Ijs met slagroom 

➢ Koffie of thee 

➢ 2 consumpties zijn inbegrepen (pilsbier, wijn of frisdrank) 

(*) alternatief voor de asperges bij de hoofdschotel kan. Asperges worden dan vervangen door 

worteltjes met erwtjes. Kies je hiervoor, vermeld het dan in de mededelingszone bij je 

overschrijving. 

 

Rond 14.45 uur vertrekken we naar Dordrecht voor een geleid bezoek aan deze stad. We voorzien 

een wandeling van anderhalf uur (met gids en audiosysteem).  Dordrecht, ontstaan in de 11de eeuw 

aan het voormalig riviertje ‘de Thure’, kreeg in 1220 stadsrechten en ontwikkelde zich dankzij haar 

strategische ligging tot de belangrijkste handelsstad van het graafschap Holland. Haar grote 

welvaart dankt zij aan het stapelrecht en de tolheffing. Later werd Dordrecht als handelsstad 

overvleugeld door Amsterdam en Rotterdam. Nu is ze een overslaghaven van massagoederen. Het 

silhouet van Dordrecht wordt voornamelijk bepaald door de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk, een 

in Brabants-Gotische stijl opgetrokken kruisbasiliek. De oude binnenstad heeft een groot aantal 

16de, 17de en 18de-eeuwse woonhuizen met vaak opvallende trapgevels. De wandeling eindigt op 

de Grote Markt. Er rest nog wat vrije tijd tot 18.00 uur want dan vertrekt de bus naar Terheijden 

waar we rond 18.30 uur kunnen genieten van een gevarieerde koffietafel met koffie of thee. 

 

Rond 19.30 uur vatten we de terugreis aan naar Aalst en Zellik.   
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Praktische afspraken: 

De kostprijs bedraagt 59,00 euro per persoon en omvat het busvervoer, de gidsen, de toegangen en 

de maaltijden inclusief drank zoals vermeld in het programma.  

 

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

Seniorenclub vanaf 25 maart 2019 tot en met 10 april 2019 met de mededeling: 'Etten-Leur & 

Dordrecht + code A (voor opstapplaats Aalst) of code Z voor opstapplaats Zellik’’ + code 

ALT voor alternatief menu (indien GEEN asperges maar wel wortelen met erwtjes). 

 

Opgepast: Respecteer a.u.b de betaalperiode en maak gebruik van de memodatum 25 maart 2019 

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

wij om organisatorische redenen noodgedwongen de boeken sluiten. 

 

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. 

 

Met de betalingen die vóór 25 maart 2019 uitgevoerd worden, zal, in het bepalen van de 

deelnemingsvolgorde, pas TWEE dagen later rekening gehouden worden; ook voor hen die op de 

Algemene Vergadering aanwezig waren. 

 

Belangrijk: 

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

dit uit hoofde van de verzekering. 

Aangezien er zowel in Etten-Leur op de boerderij als in Dordrecht moet gestapt worden, is 

aangepast schoeisel een aanbeveling. 

 

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

verwittig dan in elk geval de busverantwoordelijke van je opstapplaats: 

 

- Bij vertrek uit Zellik: Marie-Jeanne Loyez  GSM 0499/540 341  

- Bij vertrek uit Aalst: Wiske Coppens  GSM 0472/579 133 

 

Heb je bijkomende vragen m.b.t. deze uitstap, dan kan je ook terecht bij voormelde personen. 

 

Wij verwachten jullie om er een schitterende dag van te maken. 

 

 

Het bestuur 
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Het Bugse Ommeland situeert zich in de Provincie West-Vlaanderen tussen Oostende, Knokke-

Heist Ardooie en Tielt met als centrum het Venetië van het Noorden: Brugge. 

 

Het was ooit een bron van inspiratie voor de Vlaamse Primitieven, vandaag een godsgeschenk 

voor elke fotograaf. Geen landschap in Vlaanderen zo gevarieerd, zo vruchtbaar.  

Het is een regio met prachtige diverse landschappen van polders over bossen tot meersen. Verstilde 

landschappen die kastelen, kerktorens, molens en dus geschiedenis herbergen. Of plekken waar het 

ruis van onze haastige tijd instant verdwijnt.  

 

Stap binnen in de tijdloze schilderijen van het Brugse Ommeland. 

 

 

Fietsmidweek van maandag 29 juli tot vrijdag 02 augustus 2019 

vanuit Oostkamp. 

 

 

Beste fietsvrienden, 

 

Na onze geslaagde fietsmidweek in de Nederlandse Veluwe komen wij terug naar Vlaanderen.  

Wij kozen hiervoor als uitvalsbasis Oostkamp, van waaruit het Brugse Ommeland langs 

verschillende kanten kan ontdekt worden.  

 

Op het programma staan zoals de vorige jaren op dinsdag, woensdag en donderdag fietstochten van 

ongeveer 65 km per dag.  

Er is 's middags tijd voorzien voor een lunch.  

 

Op vrijdag voorzien wij nog een bezoek aan een plaatselijke bezienswaardigheid en wordt de 

fietsmidweek afgesloten met een middagmaal in een aangepast restaurant.  

 

Het programma en verdere praktische afspraken zullen in detail uiteengezet worden op de 

voorvergadering waarop alle deelnemers tijdig zullen uitgenodigd worden.  

 

Wij verblijven tijdens de midweek in het Van der Valk Hotel Brugge - Oostkamp,  

Het Hotel is gevestigd in het voormalig kasteel Cruydenhove, beschikt over een prachtige tuin en 

comfortabele hotelkamers.  

 

VAN DER VALK HOTEL BRUGGE - OOSTKAMP 

Kapellestraat, 146 - 8020 Oostkamp 

http:/www.valk.com/brugge - info@brugge.valk.com 
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Kostprijs per persoon: 

 

Singlekamer (S): 580 euro 

Dubbelkamer (D): 440 euro 

 

 

 

Inbegrepen: 

- 4 overnachtingen in een comfortkamer op basis van halfpension, met rijkelijk ontbijtbuffet met 

live-cooking en 's avonds 3-gangen menu (soep/keuze hoofdgerecht/keuze dessert) 

- volledige hotelservice 

- gratis parking en beveiligde en overdekte fietsstalling 

- gratis WIFI 

- vrijdagactiviteit en middagmaal.  

 

Niet inbegrepen: 

- alle andere middagmalen en drankstops onderweg 

- dranken aan tafel 

- kosten heen- en terugreis. 

 

Goed om te weten: 

- huisdieren niet toegelaten 

- de deelnemers zorgen zelf voor hun vervoer en fietsen naar het hotel. 

 

Inschrijvingen: 

 

Voor deelname aan deze fietsmidweek vragen wij U een voorschot te storten van 150 EUR per 

deelnemende persoon tussen 15 en 25 april 2019 op rekening van de Seniorenclub KBC Brussel 

BE49 7340 2675 8871 met vermelding Fietsmidweek + kamertype S of D. 

De volgorde van vermelding op ons rekeninguittreksel bepaalt de aanvaarding van uw inschrijving. 

De deelnemers aan de AV krijgen in elk geval voorrang op andere inschrijvingen, voor zover de 

betaling op een correcte manier is uitgevoerd. Bij overschijding van het maximum aantal 

deelnemers, wordt een wachtlijst aangelegd volgens rangorde van inschrijving. 

De uitnodiging voor de voorvergadering en de betaling van het saldo ontvangen jullie in de maand 

mei of juni. 

Wij willen hier nogmaals aandringen op de absolute noodzakelijkheid van een 

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

KBC-rekening, dan ben je verzekerd. 

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

 

Dominique Van Eycken 02/4529814-0494/566936   dominique-chris.ve@telenet.be 

Nicole Teughels  0492/101696     teughels.nicole@hotmail.com 

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

 

 

Wij hopen opnieuw met een prachtige groep te kunnen starten en wachten in spanning op jullie 

inschrijvingen. 

 

Vriendelijke groeten, 

Het bestuur 

  

https://d.docs.live.net/e142b684d049ef5e/Documents/KBC/Zending%20KBC/zending2019-02/dominique-chris.ve@telenet.be
mailto:teughels.nicole@hotmail.com
mailto:maes.re@skynet.be
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Brussel, februari 2019 

 

Wandelmidweek van maandag 23 tot vrijdag 27 september 2019. 
 

Wandelen op de Veluwe 

 

Op slechts enkele uren rijden van bij ons ligt het grootste natuurgebied van Nederland: De Veluwe! 

De Veluwe is een overwegend beboste landstreek in de Nederlandse provincie Gelderland, meet 

ongeveer 1000 km² en heeft geen duidelijk gedefinieerde vaste grenzen. Globaal gezien ligt de regio 

ingesloten tussen het IJssel-dal, de Veluwerandmeren, de Nederrijn en de Gelderse Vallei. Het geldt 

als het belangrijkste heidegebied in Nederland met een totale oppervlakte van ca. 15.000 ha. 

Op veel plaatsen op de Veluwe liggen vennen en een zeer groot deel van de Veluwe bestaat uit bos, 

zowel loofbos, gemengd bos als naaldbos. De belangrijkste soorten zijn berk, beuk, eik, grove den, 

larix en lijsterbes. 

Met onze wandelingen verkennen we vooral de twee nationale parken in deze regio rond 

Hoenderloo, namelijk het nationaal park van de Hoge Veluwe en het Nationaal park Veluwezoom. 

  

Nationaal Park De Hoge Veluwe gesticht in 1935, ligt grotendeels op het grondgebied van de 

gemeente Ede en voor een klein deel in de gemeente Arnhem. Het park is tegenwoordig ca. 5.400 

hectare groot (ongeveer 7,3 km bij 7,3 km) en beslaat ongeveer vijf procent van de Veluwe, het 

grootste laaglandnatuurterrein in Noordwest-Europa. 

Op De Hoge Veluwe is ruimte ingeruimd voor cultuurhistorische elementen, architectuur en 

beeldende kunst. Zo maakt het Kröller-Müller Museum deel uit van het park. Een andere 

bijzonderheid is dat het park vrijwel zonder overheidssubsidie geëxploiteerd wordt, het is het enige 

nationale park in Nederland waar de verkoop van entreekaarten een belangrijke inkomstenbron 

vormt.  

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         

file:///D:/Media/Documents/KBC/Zending%20KBC/zending2015-03/seniorenkbcbrussel@gmail.com
mailto:seniorenkbcbrussel@gmail.com
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Nationaal park Veluwezoom, een deel van het bos- en heiderijke gebied tussen pakweg Arnhem en 

Dieren, aan de oostelijke rand van de Veluwe, is met bijna vijfduizend hectare een van de grootste 

aaneengesloten natuurgebieden in Nederland. Het bestaat uit bos, heide, stuifzand en 

landbouwgrond en herbergt een grote variëteit aan planten en dieren. De Veluwezoom is het oudste 

Nationaal Park van Nederland. Sinds 1931 is dit landschap van heuvels, bossen, heide en stuifzand 

een beschermd gebied. Men kan er vrij wandelen over de wegen en paden. Wees niet verrast als je 

op de Veluwezoom oog in oog komt te staan met een edelhert of zwijn. Het noorden van de 

Veluwezoom, waarin wij gaan wandelen, is het meest ruige deel. Het hoogste punt ligt 110m boven 

de zeespiegel en in de bossen en op de grote heidevelden is het heerlijk dwalen over de diverse 

wandelpaden die hier zijn aangelegd. 

Onze uitvalsbasis voor deze wandelvakantie is het Fletcher Hotel Victoria-Hoenderloo. 
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Fletcher Hotel Victoria-Hoenderloo 

Woeste Hoefweg 80 

NL 7351 TP Hoenderloo 

https://www.fletcherhotelhoenderloo.nl 

 

Arrangement: 

*Vier overnachtingen in een comfortabele hotelkamer 

*Vier keer gebruik van het uitgebreide ontbijtbuffet (incl. koffie, thee, water, melk 

en sappen) 

*Vier keer een lekker lunchbuffet (incl. koffie, thee, water, melk en sappen) 

*Vier keer een heerlijk dinerbuffet 

*Alle dranken op basis van nacalculatie op 1 rekening of middels een barkaart per 

kamer of persoon 

*Gratis gebruik van het binnenzwembad en de fitnessruimte 

*Gratis WIFI en parkeergelegenheid 

*Gebruik van de tennis- of bowlingbanen (tegen betaling) 

 

Korte inhoud van het programma: 

 

Maandag 23 september 2019 

Wij verwachten de ingeschreven deelnemers rond 15 uur. 

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

18.30 uur: aperitief aangeboden door de seniorenclub. 

19 uur: dinerbuffet. 

Nadien vrije avond. 

 

Dinsdag 24 september 2019 

Vanaf 7.30 uur ontbijtbuffet 

9.30 uur: vertrek van de ochtendwandeling: 5 km. 

12 uur: lunchbuffet 

14 uur: vertrek van de namiddagwandelingen, keuze uit 5 km of 10 km. 

19 uur: dinerbuffet 

Vrije avond. 

 

Woensdag 25 september 2019 

Vanaf 7.30 uur ontbijtbuffet 

9.30 uur: vertrek van de ochtendwandeling: 5 km. 

12 uur: lunchbuffet. 

14 uur: vertrek van de namiddagwandelingen, keuze uit 5 km of 10 km. 

19 uur: dinerbuffet 

Vrije avond. 

 

Donderdag 26 september 2019. 

Vanaf 7.30 uur ontbijtbuffet 

9.30 uur: vertrek van de ochtendwandeling: 5 km. 

12 uur: lunchbuffet 

13.30 uur: vertrek van de namiddagwandelingen, keuze uit 5 km of 10 km. 

18.30 uur: aperitief aangeboden door de seniorenclub. 

19 uur: dinerbuffet. 

Vrije avond. 

  



 

 

 15 

 

 

Vrijdag 27 september 2019. 

Vanaf 7.30 uur ontbijtbuffet. 

9.30 uur: check out. 

10 uur: vertrek van de ochtendwandeling: 5km 

12 uur: lunchbuffet. 

14 uur: terug naar huis! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostprijs per persoon: dubbelkamer = 430 euro en single = 530 euro. 

Deze prijs omvat: 

• 4 overnachtingen in volpension 

• Ontbijt, lunch en diner in buffetvorm 

• Volledige hotelservice: dagelijkse beddenopmaak, badlinnen en 

eindschoonmaak 

• Gemeentetaks, BTW en diensten 

• Gratis parking voor de wagens 

• Toegang tot het Nationaal Park Hoge Veluwe. 

Annuleringsverzekering is absoluut verplicht. 

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

rekening gekoppeld aan deze kaart. 

 

Goed om weten: 

Kamers zijn beschikbaar op maandag 23-09-2019 vanaf 15 uur en dienen terug vrijgemaakt te 

worden op vrijdag 28-09-2019 tegen 10 uur. 

Huisdieren zijn niet toegelaten. 

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

wandelstokken). 

De deelnemers komen met eigen wagen. 

Het aangeboden wandelprogramma is op maat van elke deelnemer. 
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Inschrijvingen: 

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

250 euro per deelnemende persoon tussen 15 en 22 maart 2019 op rekeningnummer van de 

Seniorenclub KBC Brussel BE49 7340 2675 8871 met vermelding ‘Veluwe+ kamertype D of 

S’. 

 

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

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

Bij overschrijding van de maximale capaciteit gelden volgende richtlijnen: 

 

• Aanwezigen op de jaarlijkse algemene vergadering of nieuwe leden die 

aansloten na de algemene vergadering hebben voorrang mits de betaling werd 

uitgevoerd binnen de data van het betaalblok. De registratie gebeurt in volgorde van 

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

naam van Seniorenclub KBC Brussel. 

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

betaalblok + 2 werkdagen toegepast. 

• Betaling uitgevoerd na het betaalblok: geen voorrang. 

 

Wie niet mee kan, ontvangt een bericht. 

 

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

rangorde van inschrijvingen. 

 

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

ontvangen jullie in de loop van de maand augustus 2018. 

 

 

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

 

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

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

 

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

kunnen starten. 

 

 

 

Vriendelijke groeten, 

Het bestuur 
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HOBBYCLUBNIEUWS 
 

 

Forum BELEGGINGEN: verantwoordelijke: Julien HAMELRIJCKX  

0474/59 95 80 

    hamjul@telenet.be 

 

Waar?  KBC Hoofdkantoor, Havenlaan 2 – 1080 Brussel. Aanmelden aan het onthaal! 

 

Wanneer? Elke 4de maandag van 13.45 uur tot 15.45 uur (niet in juli) 

 

Maandag 25 maart 2019: 

➢ Spreker: Dirk Thiels van KBC Asset Management 

➢ Onderwerp: Beleggingsstrategie bij KBC 

Maandag 29 april 2019: 

➢ Spreker: Yannick Schampaert van Bolero 

➢ Onderwerp: Het traderplatform voor de actieve belegger 

Maandag 27 mei 2019:  

➢ Spreker: Alex Martens (aandelenanalist) van KBC Asset Management 

➢ Onderwerp: Aandelen uit de industriële sector en andere interessante thema’s 

Maandag 24 juni 2019:  

➢ Spreker: Philippe Delfosse, aandelenstrateeg van KBC Private Banking 

➢ Onderwerp: Evaluatie eerste halfjaar 2019 en wat voor het tweede halfjaar  

* 

*     * 

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 contact met de hobbyclubverantwoordelijke. 

 

 

Wandelclub ‘De doortrappers’: verantwoordelijke: Frans VANSINTJAN 

     0498/39 59 37 of   02/360 37 22 

     frans.vansintjan@telenet.be 

 

Wanneer? 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 28 maart 2019: 

➢ Startplaats: Parking cultureel centrum Wauterbos, Wauterbos 3 – 1640 Sint-Genesius-Rode. 

➢ Organisator: Guido Swalens 

➢ Parkeren: ter plaatse 

mailto:hamjul@telenet.be
mailto:frans.vansintjan@telenet.be
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Donderdag 25 april 2019: 

➢ Startplaats: Eetcafé D’Akte, Gustaaf Vandersteenstraat 6 – 1750 Lennik (opgepast, er is 

ook een Frans Vandersteenstraat) 

➢ Organisatoren: Chris Desmet en Jef Paesmans, Jacqueline Lories en Roland Desomer, Sonja 

Lories en Marc Van Der Eeckt. 

➢ Parkeren: ter plaatse 

Donderdag 23 mei 2019: 

➢ Startplaats: Standbeeld van Urbanus op de parking tussen Hernestraat 6 – 8 in 1570 

Tollembeek 

➢ Organisator: Ludo Adriaenssens 

➢ Parkeren: ter plaatse 

Donderdag 27 juni 2019: 

➢ Startplaats: Café De Volle Pot, Ossegemstraat 51 -1860 Meise 

➢ Organisatoren: Eddy Rottiers en Liliane Degreef 

➢ Parkeren: ter plaatse 

 

Opmerking: de geïnteresseerde wandelaars krijgen nog een aparte e-mail van Frans met alle 

praktische informatie. Indien je nog geen lid bent van de wandelclub en wel interesse hebt, neem 

dan contact op met de hobbyclubverantwoordelijke. 

 

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

 

 

Petanqueclub:   verantwoordelijke: Adriën LAMAIR   

    0474/33 19 78   of   02/269 66 76 

     adrien.lamair@telenet.be 

 

Waar?  Petanqueclub Wemmel, Steenweg naar Brussel 113 – 1780 Wemmel 

 

Wanneer? 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 maart 2019: 

➢ Startplaats: Quinkenstraat - 1930 Zaventem (op Parking achter sporthal Zaventem, 

Nederokkerzeelstraat 60) moet Steenokkerzeelstraat 

➢ Organisator: Marc De Meyst 

➢ Parkeren: Quinkenstraat achter de sporthal 

➢ Het bestuur trakteert op de start van het nieuwe fietsseizoen 

mailto:adrien.lamair@telenet.be
teughels.nicole@hotmail.com
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Donderdag 4 april 2019: fietstocht nog in uitwerking 

Donderdag 2 mei 2019: fietstocht nog in uitwerking 

Donderdag 6 juni 2019: fietstocht nog in uitwerking 

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. 

 

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

 

 

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, in de maand juli om 19 uur en in 

augustus geen activiteit – 2 spelletjes/deelnemer. 

 

Donderdag 21 maart 2019 – 14 uur 

Donderdag 18 april 2019 - 14 uur 

Donderdag 16 mei 2019 – 14 uur 

Donderdag 20 juni 2019 – 14 uur 

 

 

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

 

Kunst en Cultuur:   verantwoordelijke: Bert DEMUNTER 

     0475/ 25 27 14   of   02/ 380 82 94 

     bert.demunter@telenet.be 

 

 

Waar en Wanneer? Eén activiteit per maand op diverse data i.f.v. de mogelijkheden.  

Vrijdag 15 maart 2019 – 14 uur:  Bezoek aan de tentoonstelling ‘Bernard van Orley’ in 

BOZAR (Paleis voor Schone Kunsten in Brussel) 

Woensdag 3 en vrijdag 5 april 2019: Bezoek aan Colruyt Groep 

 

Vrijdag 26 april 2019: Museum van de misdaad – Stam/Gent 

 

Woensdag 19 juni 2019: Bezoek aan Coca Cola Visitors Centre in Wilrijk 

  

     

  
 

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 contact op met de hobbyclubverantwoordelijke. 

  

mailto:marie.schyvers2@telenet.be
mailto:bert.demunter@telenet.be
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Ledennieuws 

 
Sinds begin dit jaar verwelkomen wij volgende nieuwe leden: 

 

DE TROIJ Marie Thérèse 

DE MIL Eli 

ENGELS Harry 

 

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). 

 

24.09 Edouard Steenwegen , echtg. Marie-Josée Waegeneers (KBC) 

09.04 Willy Willems (KBC), echtg. Simonne Van Geel 

25.05 Jan Frans Van Santvoort (KBC), wed. Joanna Opdebeeck 

14.11 Gustaaf De Corel (KBC), echtg. Marie-Louise Vanderveken 

27.11 Maria Van Meensel, wed. Jean Ickx (KBC) 

28.11 Simone Olbrechts, wed. Kris Horckmans (KBC) 

30.11 Pierre Schoon (KBC) echtg. Godelieve De Putter 

06.12 Raf Van Droogenbroeck (KBC), echtg. Denise Moens 

15.12 Jules Debremaeker (KBC), echtg. Magda Derdelinckx 

26.12 Maria (Mia) Van Laeren (KBC) 

01.01 Jean Otte, echtg. Chris Verlinden (KBC) 

06.01 Maria Verhoeven, echtg. Firmin Maes (KBC) 

29.01 Frans Van Wilderode (KBC), wed. Josephine Brijsens  

 

Namens de seniorenclub werd aan de families onze deelneming overgemaakt 

 

Onze leden die de komende maanden hun 65ste huwelijksverjaardag vieren 

 

8/05/1954 Frans SEGERS & Emma-Françine VERPAEST 

26/06/1954 Jan BEKEN & Maria HERZEEL 

 

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

2/05/1959 André DE RYCKE & Diane DE PAUW 

16/05/1959 Antoine VANTRAPPEN & Godelieve VAN DER STRAETEN 

6/06/1959 Jos VAN DER ZWALMEN & Louisa VERGAELEN 

20/06/1959 François DE VRIES & Camilla BONNAERENS 
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Onze leden die de komende maanden hun 50ste huwelijksverjaardag vieren: 

 
3/03/1969 August WINGELS & Lea VAN HEMELRIJCK 
8/03/1969 Dirk LIEVENS & Henny ARIJS 
14/03/1969 André MATTHEUS & Godelieve VAN VAERENBERG 
20/03/1969 Willy DONNAY & Gilberte PEETERS 
21/03/1969 Joannes HELLINCKX & Gilberte VAN DEN BERGE 
28/03/1969 Jacqueline SCHOETERS & Rudi RAES 
29/03/1969 Elise VAN DE WINKEL & Raoul VAN DEN BOSSCHE 
10/04/1969 Annie HEYNDRICKX & Frederik FREDRIX 
12/04/1969 Peter SABLAIN & Elisa MEERT 
12/04/1969 Emilienne PIRON & Etienne VAN DEN BERGE 
1/05/1969 Agnes DE GREEF & Arthur DUYSHAVER 
3/05/1969 Christiane COBBAUT & René VAN DEN CRUIJCE 
3/05/1969 Herman BUELENS & Lea TIMMERMANS 
3/05/1969 Benny MARISSENS & Lieve BELLENS 
16/05/1969 Martha DE KEGEL & Dirk AGNEESENS 
24/05/1969 Jozef JACOBS & Anny ROELANDT 
11/06/1969 Jean Pierre NOYNAERT & Anne Marie IMPENS 
14/06/1969 Nicole COEMANS & Robert VAN WAEYNEBERGHE 
17/06/1969 Jacques NORDIN & Jozefa BILLIEN 
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SAMENSTELLING  BESTUUR 
Jonas DE JONGE 

Voorzitter 

 

Tel. 02/468 23 64 

GSM 0475/53 82 17 

e-mail: dejonge.jonas@gmail.com 

ALGEMEEN  E-MAILADRES: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

 

 

Rita MAES 

Ondervoorzitter 

 

Tel. 02/460 47 49 

GSM 0476/61 98 73 

e-mail: maes.re@skynet.be 

 

 

Dominique VAN EYCKEN 

Bestuurslid / penningmeester 

 

Tel. 02/452 98 14 

GSM 0494/56 69 36 

e-mail: dominique-chris.ve@telenet.be 

 

 

Clement DE WIN 

Bestuurslid / ledenadministratie 

 

Tel.02/532 50 02 

GSM 0476/ 45 29 78 

email: Clement_dewin@hotmail.com 

 

 

Marie-Jeanne LOYEZ 

Bestuurslid / ledenadministratie 

 

Tel. 02/452 71 06 

GSM 0499/54 03 41 

e-mail : loyezmj@gmail.com 

 

 

Wiske COPPENS 

Bestuurslid / secretariaat 

 

Tel. 054/32 90 14 

GSM 0472/57 91 33 

e-mail: h.vdbrand@skynet.be 

  

mailto:dejonge.jonas@gmail.com
mailto:seniorenkbcbrussel@gmail.com
mailto:maes.re@skynet.be
mailto:dominique-chris.ve@telenet.be
mailto:Clement_dewin@hotmail.com
mailto:loyezmj@gmail.com
mailto:h.vdbrand@skynet.be


 

 

 23 

Julien HAMELRIJCKX 

Bestuurslid - Hobbyclub BELEGGEN 

 

GSM 0474/59 95 80 

e-mail: hamjul@telenet.be 

 

 

Frans VANSINTJAN 

Bestuurslid - Hobbyclub WANDELEN "De Doortrappers" 

 

Tel. 02/360 37 22 

GSM 0498/39 59 37 

e-mail: frans.vansintjan@telenet.be 

 

 

Nicole TEUGHELS 

Bestuurslid - Hobbyclub FIETSEN "Het Zilveren Wiel" 

 

GSM 0492/10 16 96 

e-mail: teughels.nicole@hotmail.com  

 

 

Adrien LAMAIR 

Bestuurslid - Hobbyclub PETANQUE 

 

Tel. 02/269 66 76 

GSM 0474/33 19 78 

e-mail: adrien.lamair@telenet.be 

 

 

Bert DEMUNTER 

Bestuurslid - Hobbyclub KUNST & CULTUUR 

 

Tel. 02/380 82 94 

GSM 0475/25 27 14 

e-mail: bert.demunter@telenet.be 

 

 

Marilou SCHRYVERS 

Bestuurslid - Hobbyclub BOWLING "De kwieke bowlingclub" 

 

GSM 0472/21 63 25 

e-mail: marie.schryvers2@telenet.be 

 

 

Chris FRANCOIS 

Bestuurslid - Verantwoordelijke voor Ouderen- en Ziekenbezoek 

 

GSM 0485/43 24 72 

e-mail: chris52.francois@gmail.com 

  

mailto:hamjul@telenet.be
mailto:frans.vansintjan@telenet.be
mailto:adrien.lamair@telenet.be
mailto:bert.demunter@telenet.be
mailto:marie.schrijvers2@telenet.be
mailto:chris52.francois@gmail.com
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Voordracht door Carl DEVOS op 29 november 2018  

 

De voorbije jaren stonden er op de activiteitenkalender van KBC Seniorenclub Brussel geen 

voordrachten meer. We pikten op 29 november de draad opnieuw op en gingen op zoek naar een 

onderwerp dat aansluit bij de actualiteit. Met de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug en de 

Gewest-, Parlements- en Europese verkiezingen in het vooruitzicht vonden we een geknipt 

gastspreker. Zo’n 100 leden schreven zich in.  

 

 

  

 

 

Prof. Carl Devos is politicoloog en hoogleraar aan de universiteit van Gent. Als analist en 

wetstraatcommentator treedt hij vaak op de voorgrond in debatten en actuaprogramma’s op radio en 

TV. We waren benieuwd naar het verhaal dat hij voor ons zou brengen.   

 

We kregen een terugblik op de recente gemeenteraads- en provincieverkiezingen van 14 oktober 

2018. Ook al roepen alle partijen zich op de verkiezingsavond uit als ‘overwinnaar’, de realiteit is 

anders. In Vlaanderen zijn de winnaars Open VLD, Vlaams Belang en Groen. De anderen zijn 

eigenlijk verliezers – zo ook de NVA.  

 

Hiermee zoemde de professor in op deze partij en haar voorgeschiedenis. Met de dioxinecrisis in 

1999 waren er verkiezingen voor het Vlaams Parlement, de Kamer van  

Volksvertegenwoordigers, de Senaat en het Europees Parlement.  Tijdens die verkiezingen noteren 

we een grote kanteling. De dominantie van CD & V verdween. In 2001 ontstond een nieuwe partij 

NVA (ontstaan uit de vroegere Volksunie). Hun eerste verkiezingsdeelname had een beperkt succes 

(4,93 %). Maar verkiezingen in de daaropvolgende jaren waren steeds meer en meer succesvol. In 

2014 behaalde deze partij zelfs 32 % van de stemmen. Carl Devos noemt dit een mirakel want nooit 

eerder was er een partij zo snel zo groot geworden. De partij zelf had het zelf nog amper onder 

controle. In de recente gemeenteraadsverkiezingen was er een lichte terugval ook al sprak voorzitter 

Bart De Wever over een status quo.  

 

Maar meer stemmen de voorbije jaren voor de NVA betekende dat het politieke landschap er plots 

heel anders uitzag en de politieke versnippering was zeer groot. Is er een grote volatiliteit bij de 

kiezers (wat betekent dat kiezers van partij veranderen), dan geeft dit wel heel wat druk bij de 
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partijen. In Vlaanderen is er 42 % dat tussen 2 opeenvolgende verkiezingen van partij wisselt. Als 

kiezers van partij wijzigen dan is dat meestal een switch naar een buurtpartij (bijv. SPA-Groen-

PVDA  of NVA-Vlaams Belang).  

 

Maar allerhande factoren kunnen hun impact hebben op de resultaten van de komende verkiezingen. 

Zo bijv. het migratiepact dat nu fel ter discussie staat en waar NVA als enige coalitiepartner een 

andere visie heeft. Afwachten wat 10 december brengt als dit pact in Marrakesh moet worden 

ondertekend. In het slechtste geval zou dit kunnen resulteren in Parlementsverkiezingen in januari 

2019. Dit zou echter eerder uitzonderlijk zijn, maar een procedure kan volgen van: ontslag van de 

regering, de koning weigert deze, stelt informateur, verkenner…aan en zo kan er getalmd worden 

zodat de val van de regering (en de 40 dagen die volgen voor de volgende verkiezing) samenvalt 

met 26 mei.                

 

Hoe die recente verkiezingen moeten worden gezien? Prof. Devos geeft aan dat de resultaten van de 

provinciale verkiezingen de beste maatstaf is om te voorspellen wat het resultaat voor de 

verkiezingen van mei 2019 zal brengen.  

 

Men voert nu al fors campagne maar eigenlijk gaat het om één grote campagne voor de voorbije èn 

de nog komende verkiezingen in 2019.  

 

 

  

 

Heel wat vragen kwamen vanuit het aanwezige publiek. Deze werden deskundig beantwoord. Het 

ging dan o.m. volgende thema’s: voorakkoorden bij gemeenteraadsverkiezingen, afschaffing senaat 

& provincies, waarom geen rechtstreekse verkiezing van de burgemeester?   

 

We genoten van een boeiende uiteenzetting. Een gepassioneerd spreker als Carl Devos maakt een 

thema rond binnenlandse politiek zeer bevattelijk.  

 

Onze voorzitter sprak nog een woord van dank uit zowel voor onze gastspreker als voor het 

aanwezige zeer geboeide publiek.   
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Verslag Algemene Vergadering en Nieuwjaarsfeest 

 

Het was een uitdaging dit jaar om onze Algemene Vergadering en het 

Nieuwjaarsfeest samen op één dag te organiseren. We hebben veel positieve 

reacties gehoord: ‘Dit is de ideale formule’. Het doet ons deugd dat er door 

onze leden zo positief gereageerd wordt op onze organisatie van activiteiten.  

 

Gezien de drukke agenda begon onze Algemene Vergadering reeds om 13.45 

uur, maar zoals gewoonlijk stonden onze leden ruim op tijd klaar om hun 

aanwezigheid te laten registreren. Dan trokken ze allen richting theaterzaal 

waar een groot scherm stond opgesteld zodat iedereen alles goed kon zien en 

volgen. Het doornemen van alle slides en de bijhorende commentaar werd op 

een duidelijke en vlotte manier afgehandeld. Er werd afscheid genomen van 2 

bestuursleden en van de coördinator Ouderen en Zieken en er werden 2 

nieuwe bestuursleden aangesteld. Ook werd van 4 andere bestuursleden hun 

mandaat verlengd voor 3 jaar en dat alles met volledig akkoord van de 

stemgerechtigde leden. 

 

 

Na al dat serieuze werk kwam de tijd van amusement en onze voorzitter 

kondigde onder luid applaus het optreden van Luc Steeno aan. Die bracht 

er onmiddellijk de ambiance in door ons te laten meezingen bij 

welgekende refreinen van bekende liedjes. Hij betrok zeer goed het 

publiek bij zijn acts. Zo kwam er ook één koppel op het podium dat daar 

een romantisch dansje mocht doen tijdens één van zijn liedjes. Op het 

einde liet Luc Steeno de ganse zaal rechtstaan en gingen onze leden goed 

uit de bol bij een megamix van bekende liedjes. 

 

 

Dan werd het tijd om onze kelen te smeren, want 

na al dat meezingen, konden we wel iets 

gebruiken. Iedereen trok - nog nagenietend van 

het optreden - naar de feestzaal en zocht er 

vrienden en oud-collega’s op om nog nieuwjaar 

te wensen of om gewoon even bij te praten. 

Ondertussen hadden de mensen van de catering 

het buffet klaargezet en zag je onze leden hun 

bonnetje inruilen voor een lekkere koude schotel. 

Nadat alle bordjes met vis en vlees genuttigd 

waren, werden de tafels opnieuw gedekt met fijne 

dessertbordjes. 

 

Maar ja, aan alle mooie liedjes komt een einde en zo werd het ook hier veel te vlug tijd om de zaal 

te verlaten. Sommigen konden moeilijk afscheid nemen want zij bleven nog napraten aan de kleine 

tafels in de hall. Maar ook zij moesten uiteindelijk plaats ruimen voor de volgende activiteit in de 

Westrand. 

 

Dank aan alle leden en partners die aanwezig waren voor deze prachtige dag. Zonder jullie 

aanwezigheid kan dit niet! 
 

Het Bestuur 


