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Brussel, mei 2019 

 

Zending 2019/03(ook te vinden op www.seniorenkbcbrussel.be)   

 

Uitnodigingen 

blz.  2  : Woordje van de voorzitter  

blz.  3  : Betaalkalender 

blz.  4  : Tennis ontmoeting 30 juni 2019 

blz.  5-7  : Familiewandeling + BBQ 25 juli 2019 

blz.  8  : Dauwwandeling 29 augustus 2019 

blz.  9  : Petanque vriendenontmoeting 1 september 2019 

blz.  10-12  : Daguitstap tuinen van Annevoie - Dinant en Maredsous  14 september 2019 

blz.  13  : Dinner & Dance Oudegem - Dendermonde 5 oktober 2019 

 

Hobbyclubnieuws 

blz.  14-18  : Hobbyclubnieuws 

 

Ledennieuws 

blz.  19-20  : Ledennieuws 

 

Verslagen 

blz.  21-22  : Banket 

blz.  23-24  : De Bietjes SUNJATA 

blz.  25  : Kleinkinderdag 

blz   26-30  : Naar Asperge- en wijnboerderij De Santspuy in Etten-Leur + Dordrecht 

 

Varia 

blz.  31  : Wandelzoektochten KBC 

 

Komende activiteiten  

Noteer nu al in jouw agenda:  Lezing Frédéric Deborsu + film U-turn 15 november 2019 

     Eindejaarsfeest 16 december 2019 

     BOT De Lustige Weduwe 21 december 2019 

     

      

De volgende zending kan je verwachten half september 2019 

 

Met onze hartelijke groeten, 

 

Namens het Bestuur 

  

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Woord van de voorzitter 

 
Vrienden, 

 

De lente is in het land, de zomer nadert…. 

Na de zonnige Paasdagen werd het land gezegend met wat buien en bleven onze winter- en 

regenkledij toch wel best nodig. 

Maar de zomer belooft weer mooi te worden… 

 

Niet getreurd, onze activiteiten zorgen voor warmte en gezelligheid. 

Op ons jaarlijks banket en de kleinkinderendag,… was de zon van de vriendschap en gezelligheid 

weer van de partij. 

De komende maanden meer van dit! 

Hiervoor zijn de daguitstap, de meerdaagse reizen, de fiets- en wandelmidweek, de familiedag in 

Huizingen, …dè gelegenheid om met mekaar van de zonnige vriendschap te genieten. Dus waar het 

nog kan, zeker inschrijven. 

De activiteiten van onze diverse hobbyclubs zijn zeker niet te missen, want zij blijven een 

warmtebron voor onze harten. 

In deze zending lees je er alles over. Tijdig inschrijven is zeker aangeraden en volg de betaalregels 

om verrassingen te vermijden. 

 

Hierbij ook een oproep om tijdig een onverwachte afmelding van deelname aan de 

verantwoordelijken door te geven. Meestal zijn de kosten al gemaakt en kan er geen terugbetaling 

meer gedaan worden. 

 

Tijdens de komende maanden brengen de Ouderen-en Ziekenbezoekers ook de zon bij onze oudere 

leden die minder mobiel zijn en niet meer kunnen deelnemen aan de activiteiten. De reacties van hen 

en hun familie bevestigen hoe deze bezoeken gewaardeerd worden. 

 

‘Laat de zon is ons hart, geniet van het leven’ zingt Willy Somers of bij onze Seniorenclub klinkt het: 

‘Laat de vriendschap in ons hart, geniet van het samenzijn’. 

We wensen iedereen mooie zomerse dagen en hopen jullie talrijk te mogen ontmoeten.  

 

Tot binnenkort. 

  

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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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 2019/03) 

 

 

ACTIVITEIT VAN TOT/MET  REFERTE 

Tennisontmoeting 

30 juni 2019 

 

28/05/2019 14/06/2019 20 euro per persoon  

Met vermelding  xTennis + x -

petanque’ of x-toeschouwer’ 

 

Familiewandeling + BBQ 

25 juli 2019 

24/06/2019 

 

 

5/07/2019 

 

37 euro per persoon 

18 euro voor kinderen tot 12 j. 

Gratis voor kinderen jonger dan 3 

jaar 

Met vermelding 'BBQ Huizingen: 

aantal V(volwassenen) + aantal 

K(kinderen) + aantal k (kinderen 

jonger dan 3 jaar)'. 

 

Dauwwandeling Humbeek 

29 augustus 2019 

01/08/2019 14/08/2019 12 euro per persoon 

Met vermelding: dauwwandeling 

Petanque vriendenontmoeting 

1 september 2019 

17/06/2019 28/06/2019 18 euro per persoon 

Met vermelding: 1 september + 

aantal deelnemers 

 

Tuinen van Annevoie – Dinant 

- Maredsous 

14 september 2019 

 

12/08/2019 23/08/2019 70 euro per persoon 

Met vermelding: Tuinen van 

Annevoie + code A(voor 

opstapplaats Aalst) of code 

Z(voor opstapplaats Zellik) 

 

Dinner & Dance  

Oudegem - Dendermonde 

5 oktober 2019 

01/06/2019 15/06/2019 30 euro per persoon 

Met vermelding  

‘Voorschot D & D’ + aant. pers. 

 

Dinner & Dance  

Oudegem - Dendermonde  

5 oktober 2019 

23/09/2019 30/09/2019 39 euro per persoon 

Met vermelding  

‘Saldo D & D’ + aant. pers. 

 

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Brussel, mei 2019 

 

 

 

 

 

TENNISONTMOETING 
     zondag 30 juni van 10 uur tot 17.30 uur 

  voor leden en partners van alle Kringen Senioren 
 

 

 

Praktische gegevens 

 

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

Gentsesteenweg (wegens werken).  

 

Tennis 

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

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

hij minstens twee wedstrijden speelt. 

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

spelniveau (voor zover gekend).  

Het programmaschema wordt tegen 21 juni aan alle ingeschrevenen bezorgd. 

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

 

Petanque 

Dit jaar kunnen enkel de partners van tennisspelers die dag petanque spelen. 

Op 1 september organiseren we een petanque ontmoeting. Uitnodiging volgt. 

 

Scenario 

* 09.30 uur    : samenkomst, welkomstkoffie en briefing 

* 10.00 uur    : organisatie en begin van de wedstrijden 

* Middag     : belegde broodjes 

* In de namiddag    : een gebakje, ... of ijsje 

* 18.00 uur    : aperitief, warme schotel (rijst,curry,kip) 1 drankje en gezellig 

napraten. 

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

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

KBC Brussel met als melding ‘xTennis + x -petanque’ of x-toeschouwer’. 

Betaalperiode van 28 mei tot 14 juni.  

 

Wij hopen jullie talrijk te mogen begroeten. 

 

Het organisatiecomité: Seniorenclub KBC Brussel   

  

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Brussel, mei 2019 

 

UITNODIGING 

FAMILIEWANDELING + BBQ IN HUIZINGEN 
Donderdag 25 juli 2019 

 
 

 

Beste vrienden, 

 

Naar jaarlijkse traditie gaat onze 

familiewandeling, gevolgd door een BBQ, door in 

het Provinciedomein van Huizingen.  

 

Voor al diegenen die nog nooit naar deze 

bijeenkomst geweest zijn, hierna een korte 

samenvatting van hoe onze dag er uitziet en wat er 

zoal te beleven valt. 

 

Vooreerst zijn de familiewandelingen toegankelijk voor onze leden en hun partners, maar ook de 

kinderen, kleinkinderen en zelfs achterkleinkinderen zijn die dag welkom. Het deelnemen aan de 

BBQ is optioneel. Zij die enkel willen wandelen, zijn zeer zeker ook van harte welkom. Vóór het 

kasteel is een ruime parking voorzien en daarna betreden we het domein via de hoofdingang. Een 

bestuurslid zal de deelnemers verwelkomen aan de ingang. 

 

Binnen in het domein komen wij samen op het buitenterras van het kasteel - toegang via de loopbrug. 

Dit terras is exclusief voor ons gereserveerd. Ook de cafetaria en de sanitaire accommodatie zijn die 

namiddag voor ons voorbehouden.  

Verloop 

13.30 uur - welkom en registratie op het terras 

14.00 uur - vertrek van de wandeling 

 

 

 

 

2 km wandeling (speciaal voor de kleintjes en de minder 

goede stappers).                                    

5 km wandeling (binnen het domein)                

10 km wandeling (buiten het domein) 

 

  

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Na de wandeling wordt er aan iedereen op het terras van het kasteel een drankje aangeboden.  

 

 

 

 

En de kids kunnen een aantal gratis attracties uitproberen 

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

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 uur - BBQ op het overdekte terras voor de 

ingeschrevenen. 

 

21.00 uur - einde en veilig naar huis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelname: 

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

achterkleinkinderen zijn GRATIS.                         Inschrijven 

hiervoor is niet nodig, gewoon afkomen!    
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2. Voor de deelname aan de BBQ is inschrijven WEL noodzakelijk. 

Prijs All-in BBQ (aperitief, buffet, wijnen en frisdranken naar believen): 

€ 37 voor volwassenen  

€ 18 voor kinderen tot 12 jaar                    Gratis 

voor kinderen jonger dan 3 jaar. 

 

3. In de periode van 24-06 tot 05-07- 2019 kan je de deelnameprijs overschrijven op de rekening 

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

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

 

 

 

 

Bijkomende info en toelichtingen kan je bekomen bij de organisatoren: 

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

Clement Dewin 0476 45 29 78  clement_dewin@hotmail.com  

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

 

 

We kijken ernaar uit jullie talrijk te mogen verwelkomen in het prachtige Provinciedomein van 

Huizingen, Torleylaan 100 te 1654 Huizingen.  

Wij hopen heel veel wandelaars en kids te mogen begroeten.  

Honden niet toegelaten. 

 

Tot weldra, we maken er met z’n allen een echt familiefeest van. 

 

 

Het Bestuur 
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Brussel, mei 2019 

 

HOBBYCLUB WANDELEN 

“De Doortrappers” 

Donderdag 29 augustus 2019 

Dauwwandeling 

 

Al wandelend de natuur zien ontwaken, luisteren naar het gezang van de vogeltjes, genieten van de 

bloemenpracht op de velden, in de weiden en in de bossen. 

Dat kun je allemaal mee beleven op deze ochtendlijke wandeling in de omgeving van Humbeek. 

We voorzien, zoals gewoonlijk, twee wandeltrajecten. 

Een rustige wandeling van ongeveer 5 km, wandeltijd 1.30 uur en een langere van ongeveer 10 km, 

wandeltijd 2 uur. 

 

Alle aangesloten leden van de seniorenclub en hun partner, kinderen en kleinkinderen, mogen aan 

deze wandeling deelnemen. Huisdieren zijn echter niet toegelaten. 

 

De wandelingen starten om 7u in de ochtend op de parking van het chalet van de Humbeekse 

lijnvissers, Nachtegaallaan 25, 1851 Humbeek. 

Er is voldoende parkeermogelijkheid ter plaatse. 

 

Na de wandelingen is er in het chalet 

een ontbijt voorzien voor de 

ingeschreven deelnemers met: 

– Glas fruitsap. 

– 2 dubbele boterhammen belegd 

met roereieren en spek. 

– 2 ontbijtkoeken, 

– Koffie en thee naar believen. 

 

Deelname aan het ontbijt bedraagt 

12,00 euro per persoon (ook voor 

kinderen en kleinkinderen) 

 

Het aperitief - een glaasje Cava -  en een drankje achteraf worden aangeboden door het bestuur van 

de seniorenclub. 

 

Wie na de wandelingen mee wil aanschuiven aan het ontbijt, schrijft tussen 1 en 14 augustus   12,00 

euro per persoon over op de rekening BE49 7340 2675 8871 van de seniorenclub KBC Brussel 

met vermelding 'Dauwwandeling' (zie betaalagenda). 

 

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

verwittig dan in elk geval één van de verantwoordelijken. 

Adrien Lamair: GSM 0474/33 19 78 

Frans Vansintjan: GSM 0498/39 59 37 

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Brussel, mei 2019 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

PETANQUE - vriendenontmoeting            

  zondag 1 september van 10 uur tot 17.30 uur 

voor leden en partners van alle Kringen KBC Senioren 
 

In verschillende kringen wordt er regelmatig petanque gespeeld. 

In overleg met kring Gent en Leuven organiseert Seniorenclub KBC Brussel een eerste petanque 

vriendenontmoeting. 

Praktische gegevens 

 

* Locatie: PC Wemmel, Steenweg op Brussel 113 - 1780 Wemmel,  ruime parking, kort bij Ring afrit 

Wemmel. Er zijn 10 binnen- en 16 buitenpleinen beschikbaar en een bar met dranken aan zeer 

democratische prijzen.  

Formule 

 

‘Melee’ (dus niet per kring, maar gemengd); tripletten, gemengd, samengesteld per loting. 

Iedere deelnemer speelt minstens drie wedstrijden. 

Scenario 

 

* 10.00 uur   : samenkomst, aanmelding en briefing 

* 10.30 uur   : begin van de wedstrijden 

* Middag    : warme maaltijd: hoevekip, mediteraanse puree, ratatouille 

   Vervolg van de wedstrijden 

* 17 – 17.30 uur   : einde van de wedstrijden 

       Broodjes: 3 sandwichen met kaas/hesp. 

Gezellig napraten. 

 

Kostprijs: 18.00 euro per deelnemer, te storten op rekening BE 49 7340 2675 8871 van Seniorenclub 

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

Betaalperiode van 17 tot 28 juni.  

De inschrijvingen worden gecentraliseerd per kring. 

Iedere kring biedt haar deelnemende leden 3 drankbonnen aan (waarde elk 1.50 euro). 

 

Wij hopen jullie talrijk te mogen begroeten. 

 

Het organisatiecomité: Achilles, Jean-Paul, Jonas, Adrien, Jean-Pierre   

 

  

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Brussel, mei 2019 

Beste vrienden, 

 

Wij nodigen jullie graag uit voor: 

 

DAGUITSTAP NAAR TUINEN VAN ANNEVOIE – 

BOOTTOCHT DINANT EN  BEZOEK MAREDSOUS 
OP ZATERDAG 14 SEPTEMBER 2019 

 

Tuinen van meer dan 200 jaar oud: de 

tuinen van Annevoie 

Ontdek deze tuinen die 250 jaar geleden 

werden aangelegd en deel uitmaken van het 

Belangrijke Erfgoed van Wallonië. Wandel 

tussen fonteinen, watervallen, vijvers en 

waterstralen, door geordende Franse tuinen, 

intimistische Italiaanse tuinen of wilde 

Engelse tuinen. 

De Tuinen van Annevoie in de provincie 

Namen, zijn de enige watertuinen in België. Ze werden aangelegd in de 18e eeuw en behoren tot de 

mooiste van Europa. Dit Belangrijke Erfgoed van Wallonië, waar de charme van de natuur heerst, 

kan je doorheen de seizoenen ontdekken. 

 

Boottocht Dinant 

We worden verwend met een 

onvergetelijke rondvaart... Het zal een 

ongeëvenaard succes zijn dankzij de Sax, 

boegbeeld van de vloot van Dinant 

Evasion. 

Deze prestigieuze boot kan tot 250 

personen aan boord ontvangen, en heeft 2 

verdiepingen, een open voordek en een 

groot achterdek, een restaurantzaal, een 

panoramische zaal, een bar en een 

dansvloer. 

  

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Abdij van Maredsous 

Om de bieren en kazen van Maredsous te 

ontdekken, en ja je leest het goed, vooral 

te proeven, ben je bij het Onthaalcentrum 

Saint-Joseph aan het juiste adres. De 

monniken verwelkomen je er voor een 

gezellige en smakelijke ervaring. 

De Abdij van Maredsous, een van de 

mooiste abdijen van België, ligt in de 

provincie Namen, op ongeveer 25 km van 

de hoofdstad van Wallonië en op 20 km 

van Dinant. 

 

 

Ons dagprogramma: 

07.30 uur Vertrek Aalst-Osbroek, Frans Blanckaertdreef 

07.45 uur  Vertrek in Zellik (Parking aan politiekantoor 

Brusselsesteenweg/Noorderlaan – CC Den Hoorinck) 

 

09.45 uur  Aankomst in Annevoie 

10.00 tot 11.30 uur  Geleid bezoek in de tuinen van Annevoie met Nederlandssprekende 

gidsen. 

11.30 uur Vertrek met de bus naar Dinant 

12.15 uur Inscheping op de boot ‘Le Sax’ in Dinant voor middagmaal 

 

 MENU 

 Cassolette de scampis Sambre & Meuse 

 Filet de volaille braisé à l’estragon, gratin dauphinois, légumes  

 Duo de Chocolat, crème anglaise 

 Dranken inbegrepen: 1 glaasje schuimwijn, 1 glas bier of wijn en 1 

koffie of thee 

14.30 tot 16.30 uur Rondvaart naar Freyr aan boord van ‘Le Sax’ 

16.45 uur Vertrek naar Maredsous 

17.15 uur Aankomst aan de abdij van Maredsous waar we in 3 verschillende 

groepen een audio-visuele montage krijgen van een 10-tal minuten. 

18.00 uur Eten we een boterham met gerookte ham en een boterham met kaas. 

Drank is zelf te regelen. 

18.30 uur Vertrek naar huis. 
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Praktische afspraken:  
 

De kostprijs bedraagt 70,00 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  12 tot en met  23 augustus 2019 met de mededeling: Tuinen Annevoie + code 

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

Opgepast: Respecteer a.u.b de betaalperiode en maak gebruik van de memodatum 12/08/2019 voor 

je betaling. Zo kan de bank jouw betaling tijdig uitvoeren want na 150 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 12/08/2019 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. 

 

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 : Rita Maes    GSM 0476/619873 

     Bert Demunter  GSM 0475/252714 

    

- Bij vertrek uit Aalst: Chris François  GSM 0485/432472 

    Wiske Coppens  GSM 0472/579133 

 

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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Brussel mei 2019 

KBC SENIORENCLUB STELT VOOR : 

D I N N E R  &  D A N C E 

 

WAT ?  Een gezellige avond met vrienden, 

een lekker diner en dan … 

             PARTY  TIME   met ambiance 

muziek voor iedereen, 
 

Buffetmenu all-in (excl. sterke 

dranken) tot 03.00 uur aan  

€ 69,00 per persoon  

 

 

WAAR ?           Hof ter Meyghem 

                         Hofstraat 143 

                         9200 Oudegem – Dendermonde 
 

WANNEER ?          

Zaterdagavond 5 oktober 

2019 om 19 uur 

 

        
 

Ben je geïnteresseerd om met ons mee te gaan :  

1. Stuur zo vlug mogelijk een berichtje naar het bestuur per e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com  

één simpel mailtje volstaat, alsook uw voorschot te betalen. 

2. Betaal een voorschot van € 30,00 per persoon. Schrijf dit bedrag over  tussen 1 en 15 juni e.k. op 

de rekening BE49 7340 2675 8871 van KBC-SENIORENCLUB BRUSSEL, met als melding 

“Voorschot D & D” + aantal personen. 

3. Betaal het saldo van 39,00 euro per persoon op hetzelfde rekeningnummer tussen 23 en 30 

september, met vermelding “Saldo D & D” 

 

Wij hopen op een talrijke opkomst, 

 

Het Bestuur  

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         

Aaandacht wijziging locatie  

‘Dinner & Dance’ 

Oorspronkelijk ‘Theaterhuyze’ in 

Opwijk wegens volboeking verplaatst 

naar. 

‘Hof ter Meyghem’ 

Oudegem -Dendermonde. 

Papieren zending kon niet meer 

worden aangepast! 
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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 24 juni 2019:  

 

 Spreker: Philippe Delfosse, aandelenstrateeg van KBC Private Banking 

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

Maandag 26 augustus 2019: 

 

 Spreker: David Duchi van KBC Asset Management (aandelenanalist) 

 Onderwerp: bespreking van de aandelen uit de energiesector 

Maandag 23 september: 

 

 Spreker: Kim Descamps, adviseur financiële planning KBC 

 Onderwerp: update inzake successierechten en behandeling van het thema ‘zorgvolmacht’. 

 

 

 

* 

*     * 

 

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. 

 

---------------------  
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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. 

 

 

 

Donderdag 25 juli: Familiewandeling met BBQ in Huizingen – zie uitnodiging en inschrijving via 

betaalagenda. 

 

 

Donderdag 29 augustus: Dauwwandeling in Humbeek – zie uitnodiging en inschrijving via 

betaalagenda. 

 

 

Donderdag 12 september 2019: 

 Startplaats: Kerk van Aaigem – 9420 Aaigem 

 Organisator: Jan De Schepper 

 Parkeren: aan de kerk en in de omliggende straten 

  

 

 

September: wandelmidweek – inschrijvingen reeds afgesloten 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

--------------------- 
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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) 

 

 

  Zondag 1 september: petanque vriendenontmoeting van alle kringen senioren 

 

 

  Vrijdag 6 september: clubkampioenschap – alleen voor onze petanqueleden 

 

 

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

 

 

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 6 juni: Tresignies route 

Vertrekplaats: Chalet van de Humbeekse Lijnvissers, Nachtegaallaan 25, Humbeek 

Organisatie: Pierre Van Asch 

Parkeren: aan het vertrekpunt 

 

- Donderdag 4 juli: dagtocht 

Vertrekuur: 10u00 stipt 

Vertrekplaats: restaurant De Spaenjerd, Maasstraat 84, Kinrooi 

Organisatie: Mariette De Leeuw en Nicole Teughels 

Parkeren: aan het vertrekpunt 
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- 29 juli – 2 augustus: fietsmidweek in Oostkamp – inschrijvingen reeds afgesloten. 

 

 

- Donderdag 5 september: Sint-Amands 

Vertrekplaats: skateterrein juist voorbij de Sporthal, Sportlaan 7, Sint-Amands 

Organisatie: Nicole Teughels 

Parkeren: aan het vertrekpunt 

 

 

- Donderdag 3 oktober: kastelenroute 

Vertrekplaats: Westrand, Kamerijklaan 46, Dilbeek 

Organisatie: Mariette De Leeuw en Nicole Teughels 

Parkeren: 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. 

 

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

 

 

DE KWIEKE BLOWLING 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 18 juli – 19 uur 

 

Augustus: GEEN (vakantie) 

 

Donderdag 19 september 2019 – 14 uur 

---------------------  
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KUNST & 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.  

 

 

 

Donderdag 13 juni 2019 – 14.00 uur: 3de bezoek aan Distributiecentrum Colruyt in Halle 

 

 

 

Woensdag 19 juni 2019 – 14.30 uur:  Bezoek aan Coca Cola Visitors Centre in Wilrijk 

 

 

 

Vrijdag 20 september 2019 – 14.00 uur: bezoek tentoonstelling ‘Highlights For A Future’ in het 

S.M.A.K. (Gent). 

  

     

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. 
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Ledennieuws 

 
Sinds begin dit jaar verwelkomen wij volgende nieuwe leden: 

 

Marie Thérèse De Troij 

Eli De Mil 

Harry Engels 

Erik De Rick 

Guy Broos 

Gerda De Boeck 

Lode Dehandschutter 

Alda Renquet 

Luc Boesmans 

Guido Elebaut 

Walter Meert 

Norbert Verbeeck 

Anny Van Kelst 

Hugo Abrams 

Hans Homan 

Rudi Henckens 

Yves Reygaert 

Alain Van Hoef 

Patrick De Bolster 

Phillippe Gunst 

 

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). 

 

08.02 Malvina “Liesken” Van Schelvergem, echtg. Marcel Sonck (KBC) 
14.02 Julien Esselens, echtg. Lea De Peet (KBC) 
01.03 Wilfrieda Zufang (KBC), wed. José De Ridder 
02.03 Oswald “Wally” Tremmery, echtg. Liliane Beeuwsaert (KBC) 
12.03 Rosa Thielemens, wed. Pierre De Clerck (KBC) 
15.03 Richard Vijncke (KBC) 
20.03 Jozef Demesmaeker (KBC), wed. Maria Louisa Willems 
17.04 Raymond Van Assche (KBC), echtg. Maria Seghers 
29.04 Mariette Verhasselt, echtg. Gilbert Vergauwen (KBC) 

08.05 Herman De Becker (KBC) echtg. Godelieve Van Impe 
10.05 Josephine Van den Brande (KBC) echtg. Frans De Gendt (KBC) 
12.05 Simonne De Schepper (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: 
 

20/07/1954 Elisabeth BANCK & Jozef VAN KERKHOVEN 
10/09/1954 Albert DE VITS & Marie-Louise PLETINCKX 
 

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

 
3/07/1959 Etienne MEULEMAN & Bernice VAN CAUWENBERGE 
8/07/1959 Lodewijk ROESEMS & Rachel SERVRANCKX 
25/07/1959 Christiane BULLIMORE & Wilfried VAN DEN STEEN (beiden KBC) 

28/10/1959 Alfons VERSCHOREN & Georgette VANDERMEIREN 

5/12/1959 Frans VAN VRECKEM & Marie-Louise VANOPBERGEN (beiden KBC) 

 

 

 

 

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

 
8/07/1969 Maria VAN HUMBEECK & Henri DE NEEF 
12/07/1969 Christiane TRESIGNIE & Willy SCHETS 
18/07/1969 Nicole HOLEMANS & Jean PEETERS 
22/07/1969 Paul VAN DEN STORME & Lutgart CAUTAERTS 
1/08/1969 Wim VAN RAMPELBERG & Marie ROCHETTE 
9/08/1969 Marie-Louise BORMS & Willem DE WOLF (beiden KBC) 
14/08/1969 Clement BORLOO & Nicole SOUFFRIAU 
23/08/1969 Paul BRUYNINCKX & Denise UYTTEBROECK 
30/08/1969 Jeanine DE BROUWER & Georges VAN HEGE 
6/09/1969 Annie DE PRIL & Ely ANDRIES 
13/09/1969 Marie-Christine TIRE & Robert DE MOOR 
18/09/1969 Roland ONDERBEKE & Monique VAN IMPE 
3/10/1969 Andre HOLLEVOET & Jeannine VANWAELEN 
4/10/1969 Lies VAN DEN CRUIJCE & Eugeen DE KNOP 
10/10/1969 Thierry MESTDAGH & Rose-Anne VEERMEER 
11/10/1969 Paul HEYVAERT & Annemie DE KOSTER 
18/10/1969 Greta LANGBEEN & Fred DE POORTERE 
15/11/1969 Eddy VAN DEN EYNDEN & Liliane GOYVAERTS 
6/12/1969 Albert JACOBS & Gisèle GOOSSENS (beiden KBC) 
6/12/1969 Frans VANSINTJAN & Jeannine BELLEMANS 
20/12/1969 Carlo STAS & Christiane VAN DER ELST 
20/12/1969 Georges DESMETH & Godelieve VANDROOGENBROECK 
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Verslag jaarlijks banket 17 maart 2019 
 

 

Naar jaarlijkse gewoonte werd onze feestdag voorafgegaan door een misviering ter nagedachtenis 

van onze overledenen in 2018. Wij hebben vorig jaar van heel wat leden afscheid moeten nemen en 

dat was duidelijk te merken aan de opkomst in de kerk van Groot- Bijgaarden.  

Na de misviering trokken we met zijn allen naar Salons De Waerboom, waar ondertussen ook de 

andere deelnemers, die niet naar de mis waren gegaan, toekwamen. 

Bij het binnenkomen kregen de deelnemers een lijst met vermelding van de namen en de 

tafelnummers van de aanwezige leden zodat iedereen gemakkelijk op zoek kon gaan naar oude 

vrienden en collega’s. 

Na het aperitief dat 

onmiddellijk aan tafel werd 

bediend hield Jonas, onze 

voorzitter, een toespraak 

 

 

 

gevolgd door een korte speech door Frank Leroy CEO van KBC 

Brussels. Dan werd het tijd om van al dat lekkers dat wij voorgeschoteld 

kregen te proeven, te genieten en te vertellen hoe lekker alles was en 

hoe mooi dat lekkere eten op de borden gepresenteerd werd. Onze 

smaakpapillen en onze ogen konden volop genieten. Zoals trouwens 

ieder jaar werden wij door het personeel op een perfecte wijze bediend. 

Iedereen werd terzelfder tijd bediend en onze glazen kregen meer dan 

de nodige aandacht, ze stonden omzeggens nooit leeg.  
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Vóór het hoofdgerecht nam Paul Saye, voorzitter 

SOFO, ook nog even het woord om ons te feliciteren 

met de goede werking van onze kring en hij dankte 

ook de medewerkers van de werkgroep ouderen en 

zieken voor hun inzet onder zijn leiding. Deze functie 

wordt nu overgenomen door Chris François, wie hij 

veel succes toewenste. 

Tussen de verschillende gangen van het menu liepen 

onze mensen van voor tot achter in de zaal om met 

vrienden en oud-collega’s een babbeltje te slaan en 

herinneringen op te halen. 

Na het dessert en de koffie met koekjes 

werd het weeral te snel tijd om afscheid te 

nemen. Omdat het jaarlijks zo’n gezellige 

bijeenkomst is, werd er ook dit jaar met 

velen reeds afgesproken om volgend jaar 

weer samen een tafel te delen. 

Dank aan allen die erbij waren en van 

deze dag een echte feestdag gemaakt 

hebben. 

 

Het Bestuur 

  



 

 

 23 

‘SUNJATA’ 

door De Bietjes 
op zondag 24 maart 2019 

in CC Westrand, Dilbeek 
 

Met 33 collega’s van onze Seniorenclub hebben we op 24 maart 2019 een fijne toneelnamiddag 

beleefd.     

 

Bij het binnenkomen van de zaal is het podium gevuld met een grote groep spelende, dansende en 

plezier makende jongens, meisjes, dames en heren. Jong en oud, allemaal tusseneen en bijna niet 

onderscheidbaar. De dynamiek, de vrolijkheid en de speelse spontaniteit druipen er van af. Onze 

nieuwsgierigheid is onmiddellijk gewekt.  

 

Bij het begin van de voorstelling wordt ons op een originele manier duidelijk gemaakt waarover het 

verhaal zal gaan en we worden als publiek ook direct betrokken. Een kunst van de auteur en de 

regisseur om er zeker onze aandacht bij te houden. Daarvoor moesten we geen moeite doen. 

Voortdurend werden we geprikkeld door nieuwe boeiende verhalen binnen het totale spektakel. 

 

Bij de start en op het einde van de voorstelling werd door de personages gevraagd dit verhaal verder 

te vertellen, maar daar ontbreekt in dit betoog de tijd en de ruimte voor.  

 

Wat we wel met vele anderen willen ‘delen’, is dat we een sprankelende voorstelling hebben gezien. 

De regisseur en de spelersgroep hebben het verhaal van Pieter Embrechts mooi overgebracht in de 

zaal. 

 

Een sober decor waarin de regisseur ons via een innovatieve belichting meesleepte naar allerlei 

verschillende locaties zonder enige decorwissel. Een staaltje van métier en optimale benutting van de 

mogelijkheden die in een professionele schouwburg voorhanden zijn. Maar – en dat blijkt uit de 

praktijk – niet iedereen weet die altijd zo functioneel en optimaal te gebruiken.  

Er werden heel mooie beelden gecreëerd, die met een grote perfectie in elkaar schoven en ons 

naadloos telkens naar een andere plaats voerden. Voortdurend werd onze verbeelding geprikkeld en 

aan het werk gezet. Ook de vertellingen die de overgangen maakten tussen de verschillende scènes, 

heeft de regisseur naadloos in het verhaal verweven. Het risico van een (vaak saaie) gefragmenteerde 

opbouw werd aldus vermeden. Dat op zich was al leuk om te zien en mee te maken. Kortom, een 

mooi concept en een daarbij aansluitende enscenering. 

 

Om dan nog te zwijgen van de regie en het spel. 

Zoals in zijn concept weet te regisseur zijn acteurs en actrices te bewegen om die gecreëerde locaties 

optimaal te benutten, te bezetten en te bespelen. Onze fantasie wordt geen rust gegund. Wat een 

boeiende aanpak.  

 

Wat de regisseur met die grote ‘groep’ heeft bereikt, verdient alle lof. Hij heeft de jongeren, maar 

ook de andere spelers, naar een niveau gebracht dat wij ons nog lange tijd zullen herinneren en 

waarvan zij – hopelijk – nog jaren de vruchten zullen plukken.  

Fris spel, met veel energie en vooral veel ‘goesting’ gebracht. Sterk uitgetekende en vertolkte 

personages die in elk van de rollen die zij speelden even geloofwaardig waren. 

 

De grote goesting waarmee elke speler op de scène stond, zich ‘smijt’ en – zonder in overdrijving te 

vervallen – zijn/haar ding wilde ‘doen’, was een lust voor oog en oor. Die niet te temmen goesting 

werd gekoppeld aan een grote naturel in het spel.  

Wat vooral ook is opgevallen, is de goede verstaanbaarheid van de acteurs. De stemmen werden wel 
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versterkt, maar de dictie, het stemgebruik, de articulatie en de intonatie zaten juist en droegen er toe 

bij dat je niet alleen graag bleef kijken maar ook geboeid bleef luisteren. Slechts één keer werd er wat 

te vlug gepraat en minder goed gearticuleerd en op een paar momenten werkte de geluidsversterking 

contraproductief. Dialect en dialectklanken werden gepast ingelast en optimaal uitgespeeld waar dit 

verantwoord was.  

De zang was - zonder de inbreng van professionelen - behoorlijk en de muziek ondersteunde perfect 

de voorstelling, net zoals de kostumering. 

 

Kortom, wij hebben genoten! Van een mooi sprookje voor jong en oud. Van een prachtige 

voorstelling waarin alles mooi samenvalt. Een innovatieve regie, concept en enscenering, aangevuld 

met sprankelend spel. Een verhaal waarin de auteur en ook de vereniging actuele thema’s niet 

schuwt. Machtswellust, recht en onrecht, trouw, vriendschap, diversiteit, respect voor andere 

culturen, verdraagzaamheid, de vluchtelingenproblematiek, de vredesboodschap op het einde . .. Het 

komt allemaal aan bod. 

Dat alles heeft ons beroerd. En daar gaat het toch om! 

 

’s Anderdaags werden we uit die mooie droom gehaald toen we lazen dat in Mali (het land waar dit 

verhaal zich afspeelt) op de dag voorafgaand aan deze voorstelling, 130 mensen werden vermoord 

omwille van etnische rivaliteiten. Een schril contrast met de genoemde boodschap voor ‘VREDE’, 

voor een wereld zonder geweld, zonder moorden … 

Nog een reden om ‘SUNJATA’ nooit te vergeten en deze voorstelling en de boodschap te blijven 

koesteren. 

 

Bert 
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Verslag Kleinkinderendag april 2019. 
 

Ook dit jaar heerste er een gezellige drukte in CC Westrand Dilbeek, men 

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

Rocky feest  te vieren. 

Ook de grimedames stonden klaar met penseel , kleur en glitter om onze 

kindjes om te toveren in elfjes, prinsesjes , tijgers en andere gruwelijke 

figuren.Zo waren ze klaar om bij onze fotograaf René te gaan en even te 

poseren voor een mooie foto. 

Grimedames en fotograaf René  bedankt hiervoor!  

Het podium in de theaterzaal werd ondertussen omgebouwd  tot een  echt 

safaripark met palmbomen , 

slingers, aapjes, slangen…… 

Ook dit jaar kwam Clown Rocky niet alleen. 

’The Little Rocky Dancers’ in safari-outfits dansten op 

allerhande safariliedjes ‘Oela Woela Wee’, ook K3 

dansjes mochten niet ontbreken. 

Leuke spelletjes, swingende liedjes, goochelacts met 

de kinderen, ja zelfs met fiere oma’s en fiere opa’s 

wisselden elkaar af. 

Het was genieten! 

Stilaan werd het tijd om even te pauzeren, 

pannenkoeken met suiker en een drankje waren meer 

dan welkom, ook oma’s en opa’s lustten de pannenkoeken. 

Deze waren echt lekker! 

 

Wat nu? Wachten op de Paashaas? 

Ja……daar verscheen hij met een mand vol paaseitjes, voor elk kind een zakje en een dikke knuffel 

van Clown Rocky. Ze waren dolgelukkig! 

Terug naar de feestzaal! Tijd voor een ijsje! De kinderen waren superblij. 

 

Na deze leuke namiddag keerde iedereen laaiend enthousiast terug naar huis, oma’s en opa’s waren 

super tevreden omdat ze zagen dat hun oogappels genoten hadden van deze mooie namiddag.  

 

Tot volgend jaar! 

Het bestuur. 
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Daguitstap 9 mei 2019 naar Asperge- en wijnboerderij De 

Santspuy in Etten-Leur + Dordrecht 
 

 

De weersvooruitzichten waren niet zo positief: regen en weinig zon. 

 

Donderdagmorgen 9 mei tussen 7 en 7.30 uur kwamen er evenwel 143 zonnetjes aan boord van de 

autobussen van de firma Lauwers. 

 

De autocars brachten ons binnen een tijdsbestek van zo’n 2 uur naar de asperge- en wijnboerderij De 

Santspuy in Etten-Leur. 

 

We werden er opgewacht met koffie of thee en zelfgebakken cake. 

 

 3 gidsen vertelden ons hoe het witte goud (de asperges) wordt geteeld en 

begeleidden ons door de velden. 

 

Op zeer milieuvriendelijke wijze worden hoogwaardige rassen asperges geplant die vervolgens van 

het land worden gehaald en gesorteerd. Maar die asperge-oogst komt er niet zomaar. De eerste 3 

jaren is er geen opbrengst. Het is pas vanaf het 4de jaar dat de plant vruchten oplevert tot jaar 10. 

Nadien moet de grond 15 jaar rusten. Er zijn dus hectaren grond nodig om percelen aan te leggen, 

waardoor er elk jaar ruime opbrengsten zijn. Asperges oogsten gebeurt in de maanden april t.e.m. 

juni. Het ‘steken’ van die groenten gebeurt manueel met een aspergesteker. Een groepje Roemenen 

neemt die taak op zich gedurende 3 maanden. Asperges kunnen tot 3 cm per dag groeien en bij zeer 

warm weer zelfs 7 cm. Het is dus een continu proces want na het steken van een asperge volgen er 

nog verschillende oogsten van diezelfde plant. Een bedreven steker kan tot 30 kilo per uur uit de 

grond halen. 
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Na het steken van de asperges konden we in de loods ook zien hoe dit witte goud verder wordt 

behandeld: spoelen, pellen, snijden op gelijke lengte en verpakken voor de verkoop. Niets gaat 

verloren en zelfs de schillen dienen als voeder voor de koeien. De eigenaar runt ook nog een groot 

melkveebedrijf. 

 

 
 

Ook worden op dit bedrijf druiven geteeld. Zo’n 2.500 wijnstokken liggen mooi aangeplant. We 

konden doorheen de wijngaard wandelen terwijl de gids ons vertelde dat er niet enkel wijn wordt 

gemaakt maar ook advocaat en een aantal specifieke likeurtjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We mochten ook van de wijn en de likeurtjes proeven en er was zelfs een heus aspergelikeur. 
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Bij het verlaten van de boerderij bracht de gids nog een ‘aspergevers’. 

 

De verliefde asperge 

 

 

Ik lag met jou in hetzelfde bed. 

 

We sliepen wel rechtop. 

 

Jij stak er net wat bovenuit: vandaar jouw blauwe kop. 

 

‘k Was stapel op jouw lange lijf, dat mag je nu best weten. 

 

Ik vond jou echt een reuzenwijf: gewoon om op te wreten. 

 

 

Laatst droomde ik de hele nacht aan één stuk door van jou 

. 

Je werd mijn bruid, mooi in het wit omdat ik van sleepasperges hou. 

 

Plots werd mijn droom heel bruut verstoord: 

 

Ik bloeide aan mijn kuiten. 

 

We werden allebei vermoord 

. 

Door zo’n hovenier… van Nuyten. 

 

We werden in de kist gelegd en spoedig daarna gewassen. 

 

Mijn rug was krom, de jouwe recht. 

 

Jij werd dus eerste klasse. 

 

Wat wreed toch van zo’n hovenier ons zo uiteen te rukken. 

 

‘k Heb jou daarna nooit meer gezien want ik lag bij de stukken. 

 

 

Weet je wat ik het gekke vind? 

 

’t Is eigenlijk heel stom: terwijl ons leven in de grond begint, 

 

is dat bij de mens net andersom. 
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Na onze rondleiding en proeverij bracht de bus ons naar restaurant ‘De Gouden Leeuw’ waar we 

konden genieten van een verzorgde lunch. De aangekondigde schotel ‘asperges à volonté’ viel wat 

tegen want sommigen moesten het stellen met 2 of 3 asperges. Zouden de Nederlanders dan toch 

zuinig zijn? 

 

 

 

Na het middagmaal bracht de bus ons naar Dordrecht. Hier hebben de reisbegeleiders ons laten 

kennis maken met dit mooie stadje. Echt een smaakmaker om later nog eens terug te keren. 

 

 
 

Dordrecht, ontstaan in de 11de eeuw, was ooit een grote handelsstad. Haar grote welvaart dankt zij 

aan het stapelrecht en de tolheffing. Opvallend zijn de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk zonder 

toren, mooie woonhuizen met vaak trapgevels. Ook de binnenhavens (wat men in andere steden soms 

‘grachten’ noemt) geven de stad een gezellig beeld. In ‘Het Hof’, een oud Augustijnerklooster met 

een boeiende geschiedenis, vond er in de 16de eeuw de Eerste Vrije Statenvergadering plaats. De 

bijnaam van de inwoners van Dordrecht is ‘schapenkoppen’, net zoals de inwoners van Lier in 

België. Menige gevel wordt dan ook versierd met dit dier. 
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Wat opvalt in de stad zijn de lage waterstanden en dat is bedreigend voor de gebouwen die langs het 

water staan. Als de draagbalken (waarop die gebouwen staan) boven water komen te liggen, dan 

beginnen die te rotten, wat nefast is. 

 

 
Na nog wat vrije tijd in de stad, reden we met de bus opnieuw naar het restaurant ‘De Gouden 

Leeuw’ waar we konden genieten van een gevarieerde koffietafel vooraleer huiswaarts te rijden. 

 

En ongelooflijk! De voorspelde regen begon te vallen terwijl we aan de koffietafel zaten en nadien 

huiswaarts keerden. De weergoden waren ons dus bijzonder gunstig gezind! 
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47ste TOERISTISCHE WANDELZOEKTOCHT. 
 

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

Turnhout, hoofdstad van de Kempen. Zoals gebruikelijk hebben de inrichters een wandeling 

uitgestippeld langs de voornaamste bezienswaardigheden zoals het Kasteel van de Hertogen van 

Brabant, de Warande en het prachtig gerenoveerde Begijnhof. Uiteraard liggen ook winkels en 

gezellige terrasjes langs onze route. Alle personeelsleden en gepensioneerden van KBC Bank en 

Verzekering (en van de dochterondernemingen) kunnen, samen met hun gezinsleden, deelnemen op 

één of meer dagen naar keuze tot 8 september 2019. Inschrijven kan om praktische redenen enkel per 

e-mail, met vermelding van het gewenste aantal deelnemingsformulieren, aan wyns.jos@skynet.be . 

Per formulier wordt een bijdrage gevraagd van 9 EUR, over te schrijven op rekening IBAN BE95 

4099 5284 2158 - BIC KREDBEBB van KBC Personeelskring Zoektochten. Na ontvangst van je 

mail en bijdrage worden de deelnemingsformulieren bezorgd vanaf einde april, eveneens per e-mail. 

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

5 oktober 2019 in zaal Extra-Time in Hoboken. Voor bijkomende info mag je steeds contact 

opnemen met Jos Wyns, tel. 015 24 93 04 of Karel Van de Gender, tel. 014 72 51 90. 


