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Brussel, september 2019 

 

Zending 2019/04(ook te vinden op www.seniorenkbcbrussel.be)   

 

Uitnodigingen 

blz.  2  : Woordje van de voorzitter  

blz.  3  : Betaalkalender 

blz.  4  : Voordracht door Frédéric Deborsu 15 november 2019 

blz.  5  : Verjaardagsfeestje bowling 21 november 2019 

blz.  6-7  : Eindejaarsfeest 16 december 2019 

blz.  8-9  : BOT ‘De Lustige Weduwe’ 21 en 22 december 2019 

    

Hobbyclubnieuws 

blz.  10-12  : Hobbyclubnieuws 

 

Ledennieuws 

blz.  13-14  : Ledennieuws 

 

Verslagen 

blz.  15-18   : Meerdaagse vliegreis Berlijn-Dresden 

blz.  19-23  : Fietsmidweek Het Brugse Ommeland 

blz.  24-25  : Familiewandeling Huizingen met BBQ 

blz   26  : Clubkampioenschap petanque 

 

Komende activiteiten  

Noteer nu al in jouw agenda:  Nieuwjaar + Algemene Vergadering 27 januari 2020 

     Banket 15 maart 2020 

      

     

      

De volgende zending kan je verwachten half december 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 

 

Beste vrienden, 

 

Je ontvangt onze ‘herfstzending’. De mooie, zelfs heel mooie zomer, is voorbij. 

Het was puffen en blazen, voor afkoeling zorgen. Onze familiewandeling van juli werd uitgesteld 

naar augustus. Terecht. 

Het was vakantietijd en onze vlieg- en busreis, waarvan je op onze website mooie beeldverslagen kan 

bekijken, verliepen in goede omstandigheden. 

In deze zomer hebben we ook afscheid genomen van heel wat vrienden. Zo ook van Jos Mertens, 

onze huisorganist, die onverslijtbaar leek. Hem en anderen zullen we missen, maar ook blijven 

gedenken. 

 

De kleinkinderen zijn weer naar school en het leven hervalt in de ‘gewone plooi’. 

Alles lijkt weer in gang te schieten en het gonst van allerlei berichten over de regeringsvormingen, de 

brexit, de orkanen, ….en ja ook over de 1400 collega’s binnen KBC die de actieve loopbaan de 

komende maanden en jaren zullen beëindigen. We hopen dat we velen van hen in de toekomst zullen 

mogen begroeten in onze vereniging. 

 

Deze zending bevat heel wat activiteiten. Vul je agenda aan en hopelijk ontmoeten we mekaar hetzij 

op één van de hobbyclubactiviteiten, de voordracht in november, het eindejaarsfeest of bij ‘De 

Lustige Weduwe’. 

 

Onze vrijwilligers ‘Ouderen-en Ziekenbezoekers’ plannen nog heel wat bezoeken aan onze collega’s 

die niet vergeten worden. Steeds een gewaardeerd en vooral deugddoende ontmoeting. Dank aan 

deze vrijwilligers. 

 

Jouw bestuur is ook al volop begonnen aan de voorbereiding en vormgeving van het jaarplan 2020.  

Op de algemene vergadering, voorafgaand aan het nieuwjaarsfeest, krijg je het overzicht. Nog even 

geduld. 

 

Tot weldra. 

  

                                                                                                           
            

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 2019/04) 

 

 

 

 

Te betalen op rekening: BE62 7340 2394 4861 

ACTIVITEIT VAN TOT/MET  REFERTE 

 

Verjaardagsfeest Bowling 

21 november 2019          

 

21/10/2019 

 

05/11/2019 

 

46 euro per persoon 

Met vermelding: x bowlen, x 

supporter, x buffet, waarbij 

x=aantal 

 

 

 

 

ACTIVITEIT VAN TOT/MET  REFERTE 

Voordracht Frédéric Deborsu 

15 november 2019 

 

16/10/2019 30/10/2019 5 euro per persoon  

Met vermelding ‘Frédéric 

Deborsu’ 

 

Eindejaarsfeest 

16 december 2019 

15/11/2019 

 

 

29/11/2019 

 

21 euro per persoon 

Met vermelding ‘Eindejaarsfeest’ 

 

BOT 

De Lustige Weduwe 

21 en 22 december 2019 

10/10/2019 29/10/2019 20 euro per persoon 

Kinderen van 13 tot 21 jaar 10 

euro per persoon 

Kinderen tot 12 jaar: gratis 

Met vermelding: BOT‘datum, x 

aantal kaarten, x aantal + 12j, x 

aantal tot 12 j. 

Winnaars van een vrijkaart tijdens 

banket, vermelden eveneens ‘+ 1 

vrijkaart’ 

 

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be                                                                                                                    
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Voordracht door Frédéric Deborsu 
 

 

vrijdag 15 november 2019 – 14.30 uur 

 in Westrand cultuurcentrum – Dilbeek 

 

Op 15 november e.k. vertelt Frédéric Deborsu een verhaal aan de KBC Senioren Brussel. Het 

handelt over:  

‘Alles wat je altijd al wilde weten over Wallonië maar nooit durfde vragen’ 

 

Frédéric Deborsu is expert in de geschiedenis van Wallonië van de 19e eeuw tot vandaag. Hij 

beschrijft hoe Wallonië ooit de 3e wereldmacht was, hoe Vlaanderen de regio in 1965 voorbijstak en 

hoe Wallonië zich de dag van vandaag weer aan het rechttrekken is. Hij neemt je mee naar de 

glorietijd van Verviers, the place to be voor het textiel, en naar Luik met Cockerill.  

Hij animeert het geheel met beelden en anekdotes van gisteren en vandaag. 

Frédéric Deborsu (° 1970) is een journalist uit één stuk, ja zelfs wat hyperactief. Na 10 jaar 

sportjournalistiek aan de RTBF en een omweg in het entertainment is hij nu onderzoeksjournalist 

voor het programma 'Questions à la Une'. 

Hij is perfect tweetalig en gespecialiseerd in de relaties tussen Wallonië en Vlaanderen. Hij werkt 

ook voor de VRT en schrijft kronieken voor dag- en weekbladen. 

Met zijn broer Christophe vormt hij ongetwijfeld het meest populaire Franstalige duo in Vlaanderen. 

Drie jaar lang hadden ze op de VRT een nogal humoristische kroniek over de relaties tussen de twee 

taalgemeenschappen. Christophe schreef er zelfs een boek over. Frédéric werkt nog altijd regelmatig 

voor de openbare Vlaamse zender. 

Frédéric mag dan wel talent hebben voor alle journalistieke stijlen, hij verkiest toch om zich te 

verdiepen in wat er zich naast zijn deur afspeelt, dat vindt hij "logischer". Maar hij zal nooit de 

essentie missen. Maar hou je vast aan de takken van de bomen wanneer hij begint te vertellen over de 

geschiedenis van Wallonië en de Noord-Zuid-relaties. 

Eerst brengt Frédéric Deborsu ons gedurende één uur een monoloog. Nadien is er nog tijd om vragen 

te stellen. 

Inschrijven kan door storting van 5 euro per persoon op rekening van Seniorenclub KBC 

Brussel BE49 7340 2675 8871 vanaf 16 oktober tot en met 30 oktober 2019 met de melding 

‘Frédéric Deborsu’. Deze prijs omvat ook een traktatie. 

 

Wij rekenen alvast op uw deelname.  

  

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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KWIEKE BOWLING CLUB 

 

Beste Vrienden,                                                                  

Even gaan wandelen, misschien een rondje lopen of een heerlijk kopje koffie in de ochtend , 

daar worden we echt gelukkig van. 

 

                                                  OOK 

 

Bowlen op donderdagnamiddag (derde donderdag van elke maand) daar worden we zéker gelukkig 

van. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om de goede traditie in stand te houden, nodigen wij jullie uit op ons feestje op 

donderdagnamiddag 21 november 2019 om 15.00u stipt in Bowling Stones, Steenweg op 

Brussel 397 in Wemmel (ruime parking beschikbaar). Twee spelletjes bowlen met nadien een 

heerlijk buffet ‘Arbre Ballon’ en dit voor  46 euro p.p. 

(buffet+ drank+bowlen). 

 

Alle leden van de Seniorenclub zijn van harte welkom. Misschien krijgen een aantal ook de bowling-

microbe te pakken: minder goed of zeer goed kunnen bowlen, geen probleem. 

Ook supporters zijn welkom. 

 

Schrijf het bedrag (46 euro p.p.) over op rekening BE 62 7340 2394 4861 van Seniorenclub KBC 

Brussel  tussen 21 oktober en 5 november met vermelding ‘ x bowlen – x supporter - 

x buffet’, waarbij  x = aantal 

 

.NOTEER 21 NOVEMBER ZEKER IN JULLIE 

AGENDA. 

 

Tot dan! 

 

Namens het bestuur 

 

Marilou.  

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Beste vrienden, 

 

Graag nodigen we jullie uit op het 

 

EINDEJAARSFEEST SENIORENCLUB KBC BRUSSEL 

 
Maandag 16 december 2019 in CC Westrand Dilbeek 

met een optreden van Arto Mundo  

 
Arto Mundo brengt een veelzijdig Wereldmuziekprogramma. In het repertoire komen stijlen en 

instrumenten uit diverse continenten aan bod. De professionele muzikanten bespelen vol 

gedrevenheid verschillende instrumenten en zingen in diverse talen. Flamenco, soukous, rumba, 

salsa, bossa-nova, gypsy-jazz en Indische raga’s, vrolijke en aangrijpende songs, meeslepende en 

vurige melodieën. Het komt allemaal aan bod.     

 

 

 

                         
 

 

Kom mee genieten, word af en toe stil, emotioneel, dan weer uitbundig en laat je meeslepen door de 

fascinerende ritmes.  

 

  

Praktisch 
13.00 uur ontvangst en aanmelden (inkomhal) van de CC Westrand 

13.45 uur deuren open 

14.00 uur  welkomstwoord 

14.10 uur optreden Arto Mundo 

15.25 uur receptie 

17.30 uur  verdeling pralines 

18.00 uur  terugkeer naar huis. 

  

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Inschrijven 
Door storting van 21,00 euro per persoon op rekening van Seniorenclub KBC Brussel 

BE49 7340 2675 8871 vanaf 15 november tot uiterlijk 29 november 2019 met melding  

'Eindejaarsfeest'. 
 

CC Westrand biedt plaats aan 450 leden. De zaal mag zeker volzet zijn, zo kunnen wij genieten van 

een gezellige namiddag met de vele vrienden. De deelname wordt toegekend in volgorde van 

ontvangst van de betaling en rekening houdend met de deelname aan de Algemene Vergadering. 

 

Voor jouw inschrijvingsgeld ontvang je: 

-  een schitterend, gevarieerd programma 

-  receptie met belegde broodjes en dessert 

-  pralines van de 'Sint'. 

 

In CC Westrand komt iedereen binnen via de hoofdingang. Er zijn geen genummerde plaatsen. Wil je 

samen zitten, kom dan ook samen. 

Met dit eindejaarsfeest besluiten wij het jaar 2019.  

Wij hopen dat jullie met velen zullen zijn om van deze ontspannende namiddag te genieten. 

 

Het Bestuur. 
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Brussel, september 2019 

 

 
Beste vrienden, 

 

Het Brussels OperetteTheater (BOT) presenteert dit jaar 

  

 

   De Lustige Weduwe 
 

 

van Franz Lehár, een operette in drie bedrijven. 

Graag nodigen we je uit om dit optreden bij te wonen op 

zaterdag 21 december om 18.00 uur  & zondag 22 december om 14.30 uur 
in het Kaaitheater, Sainctelettesquare,  Brussel. 

 

   
 
Het verhaal 
 

De Lustige Weduwe vertelt het verhaal van de rijke, jonge weduwe Hanna, die een vrolijk leventje 

leidt in Parijs. De verwikkelingen rond haar mogelijke huwelijk met het daarbij horende fortuin 

leiden tot allerlei machinaties, pikante intriges, vurige liefdesverklaringen en sensuele 

verleidingsscènes. 

 

Deze dolle komedie wordt begeleid door Lehárs bruisende muziek met zijn geraffineerde orkestratie, 

meeslepende dansritmes, en talloze onverwoestbare aria’s. 
  

Solisten: Lies Vandewege, Eric Reddet, 

Kudaibergen Abildin, Eva Diederix, e.a. 

in een regie van Lieven Baert, met het orkest 

Nuove Musiche onder leiding van Eric 

Lederhandler en het koor van het Brussels 

OperetteTheater. 

Artistieke leiding: Axel Everaert 

 

Gezongen in de originele Duitse taal, met 

Nederlandstalige boventiteling. 

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Tickets 

 
We hebben vooraf een aantal ‘betere plaatsen’ gereserveerd voor zowel de voorstelling van zaterdag 

als deze van zondag. 

De gebruikelijke invulling ‘aanwezigheid op de Algemene Vergadering’ is van toepassing. Bij 

overtal is deelname mogelijk op andere plaatsen en indien nog beschikbaar.  

 

Voordeeltarief voor leden Seniorenclub KBC Brussel: 20 euro zonder drankbonnetje i.p.v. 29 euro. 

Leden kunnen eveneens vrienden meebrengen aan dezelfde voorwaarden. Het is mogelijk dat je niet 

samenzit met de vrienden, dit is afhankelijk van de resterende gereserveerde kaarten door de leden. 

 

Aanbod voor jouw kleinkinderen 

Kinderen tot 12 jaar (geboren in 2006 en nadien): GRATIS. Reservatie is wel verplicht om een plaats 

te kunnen toewijzen. 

Kinderen van 13 tot 21 jaar (geboren tussen 1998 en 2006): 10 euro. 

 

Reservatie door storting van het overeenstemmend bedrag op rekening 

BE49 7340 2675 8871 van de Seniorenclub KBC Brussel met vermelding ‘datum, x aantal kaarten, x 

aantal tot 12 j, x aantal + 12 j’ vanaf 14 oktober tot en met 29 oktober 2019. 

Winnaars van een vrijkaart tijdens het banket, vermelden eveneens ‘+ 1 vrijkaart’. 

 

Parkeren in KBC-parking Havenlaan 2, inrit via Opzichtersstraat,  

op zaterdag vanaf 16.15 uur en op zondag vanaf 12.15 uur. 
 

 

Wij wensen iedereen een swingende ‘Lustige Weduwe’! 

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 23 september 2019:  

 Spreker: Kim Descamps, adviseur financiële planning KBC. 

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

Maandag 21 oktober 2019: 

 Spreker: Dirk Thiels - KBC Asset Management - strategie. 

 Onderwerp: De beleggingsstrategie binnen KBC. 

Maandag 25 november 2019: 

 Spreker: Koen Crabbé – aandelenstrateeg KBC Premium Banking. 

 Onderwerp: Welke aandelenbeleggingen voor KBC Premium Banking klanten. 

Maandag 16 december 2019: geen beleggingsforum wegens eindejaarsfeest. 
 

* 

*     * 

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. Als 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.  

  Opgelet: In december 2de donderdag! 

We starten stipt om 14 uur voor twee afstanden: 10 à 11 km en 5 à 6 km. 

 

 

Donderdag 24 oktober 2019: 

 Startplaats: Cultuurcentrum Warandepoort, Markt 7 – 3080 Tervuren 

 Organisatoren: Maurice Vanaudenhaegen en Simonne De Rijck 

 Parkeren: Wat de parkeergelegenheid betreft: de ondergrondse betalende parking geeft uit op 

het marktplein en bevindt zich onder het Administratief Centrum van de gemeente. Te 

bereiken via de markt van waaruit men de ingang van de parking ziet. 
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Andere parkeermogelijkheden zijn er in de straten rondom, maar meestal ook betalend of met 

de blauwe kaart. 

 

Donderdag 28 november 2019: 

 Startplaats: Sportschuur Populierenlaan 20 – 1861 Wolvertem 

 Organisatoren: Eddy Rottiers en Liliane De Greef 

 Parkeren: ter plaatse 

Donderdag 12 december 2019: 

 Startplaats: Taverne Lamme Gisj, Ninoofsesteenweg 231 – 1500 Halle 

 Organisator: Frans Vansintjan 

 Parkeren: ter plaatse 

 

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

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

contact op met de hobbyclubverantwoordelijke. 

 

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

 

PETANQUECLUB:    verantwoordelijke: Adriën LAMAIR  

      0474/33 19 78   of   02/269 66 76 

      adrien.lamair@telenet.be 

Waar?  Petanqueclub Wemmel, Steenweg op 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?  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. 

 

--------------------- 
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DE KWIEKE BOWLING CLUB:  verantwoordelijke: Marilou SCHRYVERS  

      0472/ 21 63 25   of   052/ 30 69 77 

      marie.schyvers2@telenet.be 

 

 

Waar?  Bowling Stones Wemmel, Steenweg op Brussel 397 – 1780 Wemmel 

Wanneer? Elke 3de donderdag van de maand om 14 uur, in de maand juli om 19 uur en in 

augustus geen activiteit – 2 spelletjes/deelnemer. 

 

Donderdag 19 september 2019 – 14 uur 

Donderdag 17 oktober 2019 – 14 uur 

Donderdag 21 november - 15 uur gevolgd door buffet 

Donderdag 19 december 2019 – 14 uur. 

 

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

 

 

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.  

 

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

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

 

Donderdag 10 oktober om 14.30 uur en 15.00 uur : 

 Tentoonstelling ‘PIKANT’ in en rond het Waterkasteel 

van Moorsel, Opwijksesteenweg – 9310 Moorsel – Aalst 

 

Vrijdag 22 november 2019 – 14 uur: Bezoek aan het Africa-museum, Leuvensesteenweg 13 - 

3080 Tervuren 

 

Vrijdag 13 december 2019 – 14.15 uur: Bezoek aan de tentoonstelling ‘Dali & Magritte’ – 

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, 

Regentschapsstraat 3 – 1000 Brussel. 

 

     

Opmerking: de K&C leden krijgen nog een aparte e-mail van Bert met alle praktische informatie. 

Als je nog geen lid bent van K&C en wel interesse hebt voor bovenstaande activiteiten, neem dan 

contact op met de hobbyclubverantwoordelijke. 
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Ledennieuws 

 
 

Sinds begin dit jaar verwelkomen wij volgende nieuwe leden: 
 

 

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 

Wilfried Van Hove 

Jean-Paul De Zwaef 

Anneke Van Hauwermeiren 

Johan Kempenaers 

Guido Raymakers 

Nancy De Rouck 

Yvette Douay 

 

Wij hopen hen weldra op één van onze volgende activiteiten te ontmoeten. Zijn er bekenden  

(ongetwijfeld) spreek af om samen te komen. 
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Spijtig genoeg hebben wij het vorig trimester ook al afscheid moeten nemen  

van enkele van onze leden: (sommige overlijdens vernamen wij echter enige tijd na 

overlijdensdatum vandaar toch ook nog hun vermelding). 

 

23.03 Jos Brancart (KBC), echtg. Magda Krokaert 

08.06 Mariette Bruynooghe (KBC) wed. Guy Stasseyns 

21.06 Annemie De Koster, echtg. Paul Heyvaert (KBC) 

27.06 Jaklien Janssens, wed.Willy Vanstallen (KBC) 

23.07 Paula Borremans (KBC) 

25.07 Jos Mertens (KBC) wed. Armanda Danhieux 

25.07 Ward Thielemans (KBC), echtg. Godelieve De Backer 

27.07 Frans Hemerijckx (KBC), echtg. Jeanne Baetens 

30.07 Arthur Duyshaver, echtg. Agnes De Greef (KBC) 

07.08 François Limbourg, echtg. Julienne Vander Goten (KBC) 

12.08 Suzanne Leduc, wed. Simon De Mulder (KBC) 

 

 

Namens de seniorenclub werd aan de families onze deelneming overgemaakt. 

 

 

 

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

 
 

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: 
 
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 REIS BERLIJN-DRESDEN 
 

1ste dag                                                                  

Om 7.30 uur werden de deelnemers in Brussels Airport verwelkomd door 

Dominique, Karel en Eddy.  

Om 10 uur vertrokken we richting luchthaven Berlijn Tegel waar wij om 

11uur toekwamen. 

Nadat wij onze valiezen opgehaald hadden, zochten we onze bus op en 

maakten we kennis met onze chauffeur Christian die ons naar ons Hotel Ibis 

Berlin City Potsdamer Platz bracht. 

 

Dan vertrokken we te voet richting Gendarmenmarkt waar we een 

gezamenlijke lunch hadden in het restaurant “Augustiner". Daarna stapten we 

naar het Museum Insel Berlijn.  

We brachten een bezoek aan het Pergamon Museum, het 

Neues Museum.  

Om 16 uur stapten een aantal medereizigers, samen met onze 

gids Eddy, naar de Hackesche Höfe juweeltjes midden in de 

stad. De blindenwerkplaats van Otto Weidt, waar in de 

oorlog de Joden overleefden. 

Daarna in groep naar Checkpoint Charlie.  

En dan was het tijd om onze hotelkamer op te zoeken en ons 

wat op te frissen om te gaan dineren. 

Het was een vermoeiende dag, ook vanwege de hoge 

temperaturen. 

 

 

2de dag  

Christian bracht ons tot aan de Reichstag met Koepel. In 1992 

besloot de Bundestag dat Berlijn weer hoofdstad van Duitsland zou 

worden. Dit betekende ook dat het parlement zou verhuizen van 

Bonn naar Berlijn.  

Na dit bezoek werden we opgedeeld in 2 groepen: 

Groep 1 met Karel als gids werd met de bus afgezet aan de 

Bebelplatz en groep 2 met Eddy aan de Alexanderplatz. Hier 

startte onze wandeling langs de highlights van Berlijn: 

 

De Mariakirche, het Monument van Luther, de Neptunusfontein en de 368 m hoge Fernsehturm 

dat het hoogste gebouw van Berlijn is. 

Het Berliner Rathaus, zetel van de regerende burgemeester. 

De Neue Wache is een zuilenhal ter nagedachtenis voor alle slachtoffers van de oorlog en de 

dictatuur.  

De Humboldt Universität gesticht in 1809 door Wilhelm von Humboldt. 

De Bebelplatz met de Staatsopera. De BIB van de Humboldt Universität, de St. Hedwigs 

Kathedrale. Midden op het plein een ondergrondse bibliotheek, met lege rekken, herinnert aan de 

boekenverbranding  

De Gendarmenmarkt, één van de mooiste pleinen van Berlijn. Aan de ene kant staat de Deutscher 

Dom en aan de andere kant de Französischer Dom. Op het eerste zicht lijken het exacte kopieën. 

Tussen beide gebouwen in staat het Konzerthaus.  

Na de lunch naar  Boulevard Unter den Linden - de as die andere bekende straten en pleinen met 

elkaar verbindt. Daarna bereikten we de Pariserplatz.  
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De Brandenburger Tor, de enige stadspoort (van de 14) van Berlijn die nog overeind staat.  

 

Holocaust Mahnmal, het monument voor de vermoorde 

Joden in Europa.  

Onder het Holocaust 

Mahnmal is er een museum 

dat bezocht werd door groep 

1.  

De twee groepen hadden 

samen afspraak in het Sony 

Center voor een drink. Hier 

is de Füjiberg in Japan 

nagemaakt in de koepel, ’s avonds mooi lichtspel. 

 

3de dag  

Na het ontbijt brengt Christian ons naar Hohenschönhausen  

(voormalige STASI gevangenis).  Achter de naam ‘Gedenkstätte 

Berlin-Hohenschönhausen’ gaat de belangrijkste onderzoeks- 

gevangenis van de Stasi schuil. De stichting die de gevangenis 

beheert wil hier laten zien hoe vreselijk het DDR-regime met 

zijn tegenstanders omging. Daar waar het Stasimuseum laat 

zien hoe het bewind zijn burgers in de gaten hield, laat deze 

gedenkplaats zien wat er gebeurde als mensen eenmaal 

waren opgepakt. Bij dit bezoek werden we allen even stil. 

Om 12.30 uur vertrokken we richting Potsdam, de 

hoofdstad van de deelstaat Brandenburg (voormalig Oost-Berlijn). We reden over de Glienicker 

Brücke, de spionnenbrug genaamd. Midden op de brug markeerde een witte lijn de grens tussen 

West-Berlijn en de DDR. De brug werd in twee kleuren 

geschilderd, de lichtgroene kleur was West-Berlijn en het 

donkergroene gedeelte was Oost-Berlijn.  

 

Om 14.30 uur bezoek aan Schloss Sanssouci in Potsdam. Het 

kasteel staat sinds 1990 op de UNESCO-werelderfgoedlijst en 

geldt als het symbool van de stad Potsdam. Daarna bezoek aan het 

Neues Palais met een nederlandstalige/engelse gids. Prachtige 

zalen waaronder één waar de muren en het plafond bedekt waren 

met schelpen en halfedelstenen. Prachtig!!  

 

4de dag  

We vertrokken te voet naar Checkpoint Charlie en brachten een bezoek aan het Mauermuseum, een 

privaat gerund museum dat in 1963 werd opgericht.  

Hierna bezoek aan Topografie des Terrors, een 

expositie over de wandaden van de nazi’s.  

Boven langs de keldergang staat een van de laatst 

overgebleven stukken originele Berlijnse muur.  

Het is de meest angstaanjagende plek van Berlijn. Hier 

werd alles beslist in de 2de WO. 

Om 11.30 uur terug in ons hotel, uitchecken, valiezen in 

de bus en vertrek naar Kurfurstendam, de grootste 

winkelboulevard van Berlijn. We bezochten nog de 

Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche en de plaats waar 

verleden jaar een auto ingereden is op bezoekers van de 
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Kerstmarkt. 

Om 15 uur verlieten we Berlijn, richting Dresden 192 km verder. 

We reden nog voorbij de Mauergedenkstätte - Bernauer Strasse 111.  

De straat is bekend geworden door de talloze vluchtpogingen die hier werden ondernomen.  

Check in in Hotel Am Terrassenufer in Dresden, diner en daarna een verkenningswandeling naar het 

historische centrum waar er een paar niet konden weerstaan aan de gezellige terrasjes. 

 

5de dag   

We maakten een autocartour in de omgeving van Dresden (hoofdstad van Saksen) met onze 

plaatselijke gids Claus Kammer. Hij toonde ons de sjieke wijken van de stad, reden langs de oever 

van de Elbe, zagen de wijnbergen, het Grossengarden Palace met botanische tuin, de VW-fabriek, het 

Schloss Albrechtsberg, Lingner Schloss, Schloss Eckberg. De brouwerij Rodeberger, woonwijk 

Neustadt. 

We bezochten Pfunds 

Molkerei, de mooiste 

zuivelwinkel ter wereld, niet 

meer gerestaureerd sinds 

1896. 

Ernaast was er een 

mosterdwinkeltje met een 

nooit geziene keuze. 

Na de innerlijke mens 

gesterkt te hebben in het 

centrum, wandelde Claus 

met ons door het historische 

centrum en zagen: de 

Terrassenufer, 

Frauenkirche. Het beeld 

van Maarten Luther staat terug op zijn oorspronkelijke plaats voor de Frauenkirche, de 

Theaterplatz met de Semperoper.  

De Hofkirche, de grootste kerk van Saksen. Het Residenzschloß, dat in renaissancestijl werd 

gebouwd.  

De Fürstenzug op één van de buitenmuren van het 

Schloß. Het is een immense mozaïek over een lengte van 

102 meter die de Optocht van de vorsten voorstelt.  

 

 6de dag  

In de voormiddag bezochten we de Dresdner Zwinger.  

Het bezit een van ‘s werelds belangrijkste collecties 

Europese schilderkunst.  

Daarna volgde een bezoek aan de voormalige koninklijke 

juwelencollectie in het “Historiches Grünes 

Gewölbe”.  

 

Enkelen betraden de 222 trappen naar de 

Hausmannturm van waaruit we een prachtig zicht 

hadden over het stadje.  
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7de dag  

Uitchecken in ons hotel, bagage naar de bus en vertrek 

naar Meisen - 25km van Dresden -schilderachtig 

stadje met middeleeuwse huizen. Tot de 15de eeuw 

was Meisen de hoofdstad van Saksen, daarna werd 

Dresden de hoofdstad van Saksen. 

In 2002, 2004, 2011 en 2013 is de Elbe hier uit haar 

oevers getreden, op vele plaatsen zagen we nog de 

aanduidingen van de waterstand toen.  

Begeleide wandeling met twee lokale gidsen. Via de 

Marktgasse bereikten we de Kleinmarkt, 

Stadtmuseum. Op de Domplatz staat de kathedraal.  

Lunch in Restaurant Domkeller.  

 

Daarna bezochten we de Porzellanmanufaktur van 

Meißen.  

Deze porseleinfabriek van Meißen is toonaangevend in de 

wereld van het porselein. Het merkteken van de twee blauwe, 

gekruiste zwaarden van deze Porzellanmanufaktur is 

wereldwijd bekend.   

We verlieten Meissen voor de transfer naar de luchthaven van 

Berlin Tegel.  

        

 

Chris 

 

 

 

 

Onder het motto “De wonderen zijn de wereld niet uit “, verwoorden we als afsluiter van dit verslag 

een boutade van leuke momenten op onze reis onder leiding van onze gidsen Karel en Eddy . 

             

“ De 7 wonderen van Karel “ door Hervé Lauwaert 

 

1. Je bent erin geslaagd voor deze reis de weergoden te bekeren 

want vooraf voorspelde men veel regen 

2. Je slaagde er in via Dominique’s “Buddy check”, of was het toch “Body check” 

iedereen op tijd bijeen te krijgen, 

beter dan met de prikklok bij KBC in vroegere tijden 

3. Je slaagde erin om ons op tijd te brengen bij de Reichstag-poort en dit ondanks Johnny’s 

vergeten paspoort 

4. Gust zijn portefeuille leek gestolen of verloren, was het van Karel’s kant toveren of geluk. 

Feit is: ’s anderendaags kon Gust zijn humeur niet meer stuk 

5. Je bent er in geslaagd de sluiting van Dresdner Zwinger te verschuiven, 

zodat wij de “Oude Meesters” nog konden uitwuiven 

6. De dag van de museumbezoeken in Dresden viel geenszins tegen, 

want net die dag bestelde jij,  Karel, de regen 

7. En tenslotte Karel, ben je erin geslaagd om ons elke avond te trakteren. 

 

Proficiat, want wij weten hoe moeilijk kostenbeheersing is, uit ons KBC-verleden 
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Fietsmidweek Het Brugse Ommeland 
Maandag 29 juli tot en met vrijdag 2 augustus 2019 

 

 

Nagenoeg alle deelnemers waren maandagnamiddag ruim op tijd in het Van der Valk Hotel voor de 

start van de fietsmidweek. De weergoden waren ons goed gezind. Een aantal sportievelingen verkozen 

alvast om één van de geplande fietsroutes op voorhand te verkennen. 

Nadat iedereen was ingecheckt, de fietsen in een hotelkamer waren ondergebracht, kwamen we tegen 

18.30 uur samen op het terras van het hotel. Daar bood het bestuur ons een aperitief aan. De leden 

werden door de fietsverantwoordelijke welkom geheten en op de hoogte gebracht van alle praktische 

afspraken m.b.t. het hotel, de maaltijden, het verloop van de komende dagen, de geplande fietsroutes, 

enz… 

 

 

Nadien genoten we samen van een eerste superlekker diner onder de vorm van een menu. 
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Op dinsdag 30 juli begonnen we na een uitgebreid ontbijtbuffet om 9.30 uur aan de Kastelen fietsroute 

van ca. 66 km. Vanaf het hotel vertrokken we via een aanrijroute naar knooppunt 83. Nadat we voorbij 

de bossen van het kasteeldomein Litterveld waren gefietst, bereikten we de Brugse en de Diksmuidse 

Heirweg. Deze werd ooit aangelegd door de Romeinen als leger- en handelsverbinding tussen Kassel 

en Aardenburg en is bijgevolg zowat 20 eeuwen oud. Tegen de middag stapten we af in het Fietscafé 

Den Heirweg in Zedelgem. Hier genoten we van een lekkere snack, welke iedereen op voorhand had 

kunnen/moeten kiezen. Zodoende konden de croques, slaatjes of spaghetti’s zeer snel op tafel worden 

gebracht. 

 

 

 

 

Na het versterken van de innerlijke mens zetten we onze fietstocht verder richting Provinciedomein 

Tillegembos in St. Michiels Brugge. Daar bevindt zich het Tillegemkasteel, één van de oudste kastelen 

van West-Vlaanderen. In de Trutselaar in de Tillegemstraat hielden we halt voor een drankstop. 

 

Verder op onze route kwamen we nog het mooie kasteel van Loppem tegen. Tegen 17.30 uur 

arriveerden we terug in het hotel, waarna we ons allen klaar maakten voor de avondmaaltijd. 

 

De volgende dag stond de Beverhouts fietsroute op de agenda voor alweer een tocht van + 66 km. Via 

een aanrijroute vanaf het hotel vertrokken we naar knooppunt 56. Het was aangenaam rijden via het 

kanaal Gent-Oostende al was het weer iets minder gunstig dan de voorbije dagen. Maar niet geklaagd, 

al bij al viel het nog best mee. Spijtig genoeg kreeg één van de deelnemers af te rekenen met een lekke 

band zodat we een half uurtje later op onze lunchstop in de Koffie- en Lunchroom Tasse-tout in 

Maldegem aankwamen. In de namiddag volgden we de oude spoorlijn Brugge-Eeklo, dat herschapen 

werd tot recreatieweg en als Abdijenroute door het landschap loopt. Na een drankstop in Eetcafé 

Daverlo in Assebroek passeerden we de Assebroekse Meersen. Na een deugddoende fietstocht 

mochten we ’s avonds alweer met de voeten onder tafel om van een lekker diner te genieten. 
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Op donderdag stond de fietstocht ‘Bulskampveld’ op de agenda. Via onze gebruikelijke aanlooproute 

fietsten we naar knooppunt 83 richting de groene omgeving van het Rooiveld en Kampveld, twee oude 

heidevelden. Zo kwamen we voorbij het kasteel van Hertsberge. Na het doorkruisen van de 

Vagevuurbossen en het St. Pietersveld bereikten we onze middagstop ‘De nieuwe Lekkerbek’ in  

Ruiselede. Na het verorberen van een lekkere snack en de regeling van de gezamenlijke afrekening per 

tafel, die iets minder gemakkelijk verliep maar uiteindelijk toch in orde kwam, fietsten we verder door 

de bossen van het Hoogveld. Aan het stationsplein in Beernem hielden we halt in ‘De Zevende Hemel’, 

een cafeetje waar we konden kiezen uit meer dan 80 verschillende biersoorten! Nadien fietsten we via 

het jaagpad langs het kanaal verder richting hotel. Daar aangekomen verzamelden we met zijn allen 

om nog een groepsfoto te maken als herinnering aan een leuke fietsmidweek. 

 

 

 

 

Achteraf ging iedereen richting kamer om zich op te frissen en zich klaar te maken voor het diner. Ter  

gelegenheid van de laatste avond zorgde het Bestuur ervoor dat iedereen van 19 tot 21 uur gratis drank 

mocht bestellen tijdens het diner. De wegkapiteins, Leon, Jan Fieremans, Jan Thoré en Jan Van den 

Bosch mochten van Rita een fles wijn in ontvangst nemen als blijk voor hun hulp onderweg en vooral 

om ons veilig en wel over alle kruispunten heen terug in het hotel te hebben gebracht. 
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Op vrijdag, de laatste dag van ons verblijf in Oostkamp, werd rond 7.30 uur de kamer waar onze fietsen 

stonden gestald, leeggemaakt. Na het ontbijt checkte iedereen uit en stonden we allen rond 9 uur klaar 

om met een paar taxi’s 

naar Brugge te 

vertrekken. Daar 

aangekomen werden 

we aan de 

Rozenhoedkaai, het 

episch centrum van het 

Venetië van het 

Noorden met haar reien 

en Minnewater, 

afgezet.  

 

 

 

 

 

 

 

Rond 10 uur scheepten we in voor een rondvaart op de Brugse stadsaderen. Dankzij onze kapitein/gids 

leerden we van op het water de mooiste Brugse plekjes kennen, voeren we onder charmante bruggen 

door en waren we getuige van mooie stillevens. 
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Na de rondvaart stapten we door het centrum van Brugge richting Wijnzakstraat, waar we een bezoek 

brachten aan het Chocolademuseum.  

 
 

Na een interessante rondgang, de degustatie van verschillende chocoladesmaken en van een praline 

trokken we met zijn allen naar het restaurant ‘Curiosa’ in de Vlamingstraat. In dit 16e-eeuwse keldertje 

genoten we van een lekkere lunch. 

 

 
Rond 14 uur vertrokken we naar de nabijgelegen Grote Markt waar de taxi’s ons oppikten om ons terug 

naar het Van der Valk Hotel in Oostkamp te brengen. Daar namen we na een leuke en geslaagde 

fietsmidweek afscheid van elkaar. 
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Verslag Familiewandeling met BBQ te Huizingen 
 
 

‘Uitstel is geen afstel’. Onze jaarlijkse familiewandeling van juli werd door de tropische hitte 

afgelast. Het was dan even zoeken naar een nieuwe datum, welke ook voor onze man van de catering 

nog paste. Het werd dan uiteindelijk woensdag 14 augustus. 

Er volgde enig puzzelwerk om de inschrijvingen aan te passen, sommige leden waren op 14/8 met 

vakantie, anderen konden dan weer wel komen, wijzigingen van het aantal kleinkinderen, maar 

uiteindelijk viel alles wel in de juiste plooi. Wij konden trouwens vaststellen dat er zeer veel nieuwe 

wandelaars aanwezig waren. Hopelijk blijft het niet bij deze ene keer en zien wij hen ook terug bij 

onze maandelijkse wandelingen. 

 

 

De voorspellingen van de weersvooruitzichten waren ons minder goed gezind, want er werd voor die 

dag veel regen voorspeld. 

 

Maar KBC senioren hebben wel vaker eieren naar de Clarissen gebracht opdat alles goed zou 

verlopen en ook deze keer was dat zo. De groep van de 10 km kwam net het domein van Huizingen 

terug binnengewandeld toen de eerste druppels begonnen te vallen. De andere groepen - die van 2 en 

5 km - waren ondertussen al aan het genieten van hun drankje en de kindjes hadden al genoten van 

een rondrit met het treintje en een boottocht op de vijver. 

 

Tegen 18.00 uur werden de leden die zich ingeschreven hadden voor de BBQ op de 1ste verdieping 

van het kasteel verwacht. Daar werden zij verwelkomd door het personeel van Olaf met een glaasje 

cava. Terwijl wij van onze aperitief genoten, werd het vlees en de groenten binnengebracht en daarna 

konden wij tafel per tafel aanschuiven aan het lekkere buffet. 
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Meerderen van onze leden schoven meer dan één keer aan en dat was het beste bewijs dat het weer 

eens superlekker was. Ook de reacties achteraf waren zeer positief. Niet alleen voor het lekkere eten 

maar ook voor de gezelligheid … want sommige tafels hadden het toch moeilijk met afscheid nemen 

. 

Maar niet getreurd, volgend jaar proberen we er opnieuw een mooie dag van te maken. 

 

 

Het Bestuur. 
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Clubkampioenschap Petanque 6 september 2019 

 

 

De deelnemers zakten ook dit jaar tijdig af naar het clubhuis van PC Wemmel. Vandaag worden de 

onderlinge krachten (talenten) gemeten en wordt uiteindelijk bepaald wie kampioen wordt bij de 

heren en de dames. 

De inschrijving werd geautomatiseerd en na het bezoek bij Adrien kreeg iedereen een nummer 

toegewezen. Dat nummer bepaalde de spelverdeling voor de eerste drie ronden. 

 

Het weer was goed en er kon buiten gespeeld worden. Rond 10.30 uur ging het kampioenschap van 

start met 16 heren en 10 dames. 

De eerste resultaten gaven al snel een tendens van de ‘te kloppen man of vrouw’. 

 

Voor sommigen kon een aperitief er af vooraleer aan de lekkere maaltijd te beginnen. 

Op het menu dit jaar: varkenshaasje, champignonsaus en krielpatatjes. 

 

De namiddag met nog twee speelronden werd even onderbroken door een lekker gebak van het ‘huis 

Rita’ en dit omdat Adrien een jaartje ouder werd. Het was echt smakelijk. 

 

Vervolgens werden de tweede en derde ronde gespeeld en het resultaat gaf volgende halve finales: 

- bij de dames: Madeleine tegen Gilberte en Odette tegen Monique; 

- bij de heren: Jean-Pierre tegen Adrien en Francis tegen Leo. 

Dat leidde tot finales tussen Gilberte en Odette en Jean-Pierre tegen Leo. 

 

 

Die finales verliepen heel spannend en volgens de kenners ‘zeer hoogstaand’. 

Uiteindelijk werden Gilberte en Jean-Pierre kampioen van 2019. 

Zij ontvingen een trofee en een geschenk aangeboden door PC Wemmel.  

Met dank aan alle deelnemers en Rita maar ook aan de ploeg van PC Wemmel, waar wij als senioren 

wekelijks hartelijk welkom zijn. 

 

Bij een glaasje cava en lekkere sandwiches werd nog heel wat nagepraat. Iedereen was het eens: 

verdiende kampioenen en vooral een gezellige dag. 

 

Tot volgend jaar of beter tot volgende dinsdag, de wekelijkse petanquedag. 

 

 


