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Website: www.seniorenkbcbrussel.be

Het Bestuur.

Brussel, december 2019
Zending 2020/01(ook te vinden op www.seniorenkbcbrussel.be)
Uitnodigingen
blz. 2
blz. 3
blz. 4-5
blz. 6
blz. 7-8
blz. 9
blz. 10
blz. 11-12

: Woordje van de voorzitter
: Betaalkalender
: Algemene Vergadering en Nieuwjaarsreceptie 27 januari 2020
: KBC Touch – KBC Mobile 18 februari 2020
: Banket 15 maart 2020
: Deelnemingsformulier banket
: De Bietjes ‘Lucky Stiff’ 22 maart 2020
: Kleinkinderendag ‘Pruts en Tijl’ 6 april 2020

Hobbyclubnieuws
blz. 13-16
: Hobbyclubnieuws
Ledennieuws
blz. 17-18

: Ledennieuws

Verslagen
blz. 19-20
blz. 21-22
blz. 23-24

: Daguitstap Tuinen van Annevoie, Dinant en Maredsous
: Wandelmidweek ‘De Veluwe’
: Dinner & Dance

Komende activiteiten
Noteer nu al in jouw agenda:

Daguitstap Doornik 12 mei 2020
Tennis Aalst 28 juni 2020
Familiewandeling + BBQ Huizingen 23 juli 2020

De volgende zending kan je verwachten half maart 2020
Met onze hartelijke groeten,
Namens het Bestuur
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Woord van de voorzitter
Beste vrienden, collega’s,
De Sint heeft het land verlaten, vele kleine harten werden gelukkig gemaakt.
De kerstlichtjes beginnen te branden, een teken van warmte en hoop, alsook een teken dat 2019 op
zijn einde loopt.
Zoals elk jaar kijken we daar, samen met jullie, graag op terug.
Dat doen we voor onze Seniorenclub KBC Brussel op maandag 27 januari a.s. ter gelegenheid van
onze Algemene Vergadering en Nieuwjaarsreceptie. De uitnodiging vinden jullie in deze zending.
Onze persoonlijke terugblik leert ons hoe dit jaar verliep: Naar wens? Was er droefheid? Was er
vreugde? Welke voornemens maken we voor 2020?
Misschien (opnieuw) inschrijven voor één van de vele activiteiten van de KBC Seniorenclub?
Blijk geven van onze vriendschap, vormend, cultureel of sportief uitgedaagd worden, samen gezellig
genieten… dat zijn onze ingrediënten voor een geslaagd 2020. Samen met het bestuur hopen we
jullie talrijk te mogen begroeten.
Een andere belangrijke bouwsteen van onze Seniorenclub is dat wij, jong en oud, voor elkaar zorgen
en elkaar steunen in lief en leed.
Heel wat van onze leden bereiken een mooie leeftijd.
Voor hen die minder mobiel zijn of niet meer kunnen deelnemen aan onze ontmoetingen, hebben
onze vrijwilligers ‘Ouderen- & Ziekenbezoeken’ bijzondere aandacht. Ook dit jaar kregen we heel
wat fijne dankreacties van deze leden en van hun familie.
Laten we elk, in kleine en grote groep, plezier maken en bekommerd blijven om elkaar.
“Geef mij een welgemeende knuffel
en ik ben de rijkste mens ter wereld!”
(Wielemie)
De bestuursleden van onze Seniorenclub wensen jullie allen en iedereen die jullie dierbaar is, een
vreugdevol en voorspoedig 2020.
Tot binnenkort.
Jonas

Een warme oproep!
Onze groep van oudere leden groeit gestaag. ‘De oogst is groot, maar handen zijn
er tekort’.
Wil je in 2020 een of meerdere oudere collega’s een bezoekje brengen en deel
uitmaken van de groep vrijwilligers Ouderen-& Ziekenbezoeken?
Zend dan een e-mail aan Chris François - chris52.francois@gmail.com - of bel
naar GSM nr. 0485/ 43 24 72. Chris geeft je graag toelichting.
Dank bij voorbaat.
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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 2020/01)
ACTIVITEIT

VAN

TOT/MET

Algemene Vergadering met
Nieuwjaarsreceptie
27 januari 2020

03/01/2020

15/01/2020

21 euro per persoon
Met vermelding ‘AV +
Nieuwjaarsfeest’

KBC Touch en KBC Mobile
18 februari 2020

17/01/2020

31/01/2020

5 euro per persoon
Met vermelding ‘KBC Touch’

Banket
15 maart 2020

17/02/2020

28/02/2020

57 euro per persoon
Met vermelding ‘banket’

De Bietjes ‘Lucky Stiff’
22 maart 2020

24/02/2020

07/03/2020

19 euro per persoon
Met vermelding ‘De Bietjes’voor
(aantal) leden en (aantal) nietleden

Kleinkinderendag
‘Pruts en Tijl’
6 april 2020

09/03/2020

20/03/2020

20 euro per grootouder en
kleinkind ouder dan 12 jaar
9 euro per kind van 3 tot 12 jaar
Met vermelding: Pruts en Tijl VxKx (naast V vermeld je het aantal
volwassenen en naast K het aan
kinderen tot 12 jaar)
Vermeld ook kinderen jonger dan
3 jaar die meekomen
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Brussel, december 2019

Beste vrienden,

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

ALGEMENE VERGADERING
gevolgd door een
NIEUWJAARSFEEST
op maandag 27 januari 2020
in het Cultuurcentrum Westrand Dilbeek
Het nieuwe activiteitenjaar 2020 zetten we feestelijk in.
Met een administratief gedeelte blikken we terug op het werkjaar 2019 en kijken we vooruit naar wat
2020 te bieden heeft. Gelet op de drukke agenda starten we om 13.30 uur. Het onthaal is voorzien
vanaf dertien uur. Noteer dat de aanwezigen op de Algemene Vergadering genieten van de
‘voorrangsregel deelname activiteiten’.
Agenda:
13.00 uur

Aankomst van de leden

13.30 uur

Welkomstwoord + Algemene Vergadering
➢ overlopen en goedkeuren van de verslagen van het afgelopen
werkjaar 2019
➢ decharge aan de bestuursleden voor het werkjaar 2019
➢ vernieuwing van de bestuursmandaten: de mandaten van Rita Maes,
Frans Vansintjan, Wiske Coppens en Julien Hamelrijckx vervallen.
De drie eerstgenoemden stellen zich terug herkiesbaar voor een
mandaat van drie jaar; voor Julien is dit één jaar.
➢ Jaarplanning 2020, incl. de Hobbyclubs.
➢ Varia en rondvraag
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14.30 uur

Optreden van Barbara Dex

Barbara Dex onderscheidt zich niet alleen door haar
prachtige stem, maar ook door een verscheidenheid aan
muziekstijlen en samenwerkingen.
In haar voorstelling overloopt ze haar
carrière die in 1993 startte met het
Eurovisiesongfestival en het lied ‘Iemand als jij’.
Ongetwijfeld kruipt ze in de huid van haar grote idool Dolly Parton, zal ze ode brengen aan Yasmine
en Bobbejaan Schoepen en zingt ze uit haar songbook.

15.45 uur

Receptie
Het hapje bestaat uit een koud bordje mix vis/vlees en een duo van gebak.

17.45 uur

Einde.

Jullie kunnen van dit alles genieten door tussen 3 en 15 januari 2020 een bedrag van 21 euro per
persoon over te schrijven op rekening BE49 7340 2675 8871 met melding ‘AV + Nieuwjaarsfeest’.

In CC Westrand komt iedereen binnen via de hoofdingang. Er zijn geen genummerde plaatsen.
Willen jullie samen zitten, kom dan ook samen en neem samen plaats (geen voorbehouden zitjes).

Wij rekenen alvast op jullie deelname.
Het Bestuur
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Brussel, december 2019

KBC Touch – KBC Mobile
dinsdag 18 februari 2020 om 13.30 uur
CC Westrand
Beste vrienden,
Je hebt een computer, tablet of smartphone?
En je hebt interesse in digitaal bankieren, maar hebt de stap nog niet gezet?
Of je hebt de stap gezet, maar wil graag nog meer mogelijkheden van KBC Touch of KBC Mobile
ontdekken.
Dan is dit het ideale moment om hierover wat meer te ontdekken in een KBC digi-sessie speciaal
voor ons georganiseerd door KBC.
Je krijgt eerst een introductie over de snelle veranderende digitale wereld; de wereld van smartphones
en tablets en nog veel meer.
Daarna ontdek je stap voor stap hoe je handig en veilig kan bankieren met KBC Touch en KBC
Mobile.
Er zullen verschillende KBC-medewerkers aanwezig zijn om je verder te informeren of om je te
helpen met het activeren van de KBC-apps.
Om zeker voldoende ondersteuning en een aangepaste locatie te kunnen voorzien is het belangrijk
om in te schrijven.
Schrijf 5 euro over op rekening Seniorenclub KBC Brussel BE49 7340 2675 8871 met melding
‘KBC Touch’ en dit in de periode van 17 januari tot 31 januari 2020.
Hiervoor krijg je een deskundige toelichting, hulp door KBC-medewerkers maar ook een hapje en
een drankje.
Het Bestuur.
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Brussel, december 2019
Beste vrienden,
De tijd vliegt, iedereen maakt zich klaar om 2020 te vieren. Ook wij van seniorenclub Brussel kijken
uit naar volgend jaar en dan zeker om onze hoogdag, ons jaarlijks banket in Salons Waerboom te
vieren.
Voor velen onder ons, jong en oud, is dit de gelegenheid bij uitstek om vrienden en oud-collega’s te
ontmoeten. Voor wie dat nog niet meegemaakt heeft een reden om eens een gaatje vrij te maken in de
agenda om te kunnen proeven van deze hechte vriendenkring. Want weet: ‘Vrienden zijn als
sterren, je ziet ze niet altijd, maar je weet dat ze er altijd zijn’.
En om deze vriendschap te bevestigen, nodigen wij jullie heel graag uit op deze hoogdag van onze
Seniorenclub op

Zondag 15 maart 2020 in Salons Waerboom
Jozef Mertensstraat 140, 1702 Groot-Bijgaarden

Dagprogramma
Eucharistieviering 11.30 uur De H. Mis wordt opgedragen ter nagedachtenis van onze
overleden leden in 2019 in de St. Egidiuskerk,
Gemeenteplein te Groot-Bijgaarden.
Feestmaal

Menu

12.45 uur
13.00 uur
13.30 uur
18.00 uur

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

- Bouillabaisse
- Geconfijte eendenbil met gecarameliseerde appeltjes
- Warm gerookte zalm met voorjaarsgroentjes en polderaardappel
- Tiramisu
- Koffie of thee met koekjes
Dit alles met aangepaste wijnen: Château Lamothe de Haux
La cour des Dames
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1. VERVOER:
De mogelijkheden van het openbaar vervoer naar Groot-Bijgaarden zijn voldoende gekend,
gezien we in de Waerboom al vele jaren thuis zijn. Spreek, waar mogelijk, af met de vrienden
om samen met één auto te komen. We sparen niet alleen heel wat parkeerplaatsen uit, we
zorgen ook voor het milieu.

2. DEELNAMEPRIJS:
Leden en partner: 57 euro per persoon.

3. INSCHRIJVING:
Door overschrijving op rekening BE49 7340 2675 8871 van Seniorenclub KBC Brussel met
vermelding ‘Banket’ vanaf 17 februari 2020 tot en met 28 februari 2020.
Vergeet niet -vóór 28 februari 2020- eveneens het bijgaande deelnemingsformulier degelijk
ingevuld en ondertekend terug te sturen naar Rita Maes, dit voor de mensen die de papieren
zending ontvangen. Diegenen die de zending per e-mail krijgen, dienen simpelweg een emailtje te sturen naar Rita Maes (maes.re@skynet.be) met de vermelding met wie zij aan tafel
wensen te zitten.
Wij verwachten jullie heel talrijk om samen van de misviering en van ons banket weer iets groots en
gezellig te maken.

Het Bestuur.
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BANKET ZONDAG 15 MAART 2020
DEELNEMINGSFORMULIER
Formulier ingevuld - zo spoedig mogelijk- maar zeker vóór 28 februari 2020 terugsturen
naar:
Rita Maes
Privé-adres:

Kam 58 te 1780 Wemmel

Telefoon:
E-mailadres:

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

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

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

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

vergezeld van partner

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

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

Ik heb geen voorkeur.

Ronde tafels met max. 9 personen. Alvorens jullie voorkeur van tafelgenoten door
te geven, gelieve vooraf onderling met mekaar af te spreken. Zo vermijden wij dat
bepaalde personen door meerdere tafels gevraagd worden. Wij zullen trachten
iedereen, in de mate van het mogelijke, voldoening te geven. Indien jullie met een
grotere groep zijn, zullen wij trachten 2 tafels naast mekaar te voorzien.
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Alsemberg, december 2019
Graag nodigen wij je uit voor de voorstelling van de Koninklijke Toneelkring ‘De Bietjes’

Zondag 22 maart 2020 om 15 uur
‘Lucky Stiff’
in Cultuurcentrum Westrand Dilbeek
Kamerijklaan 46, 1700 Dilbeek
Als de rijke Anthony Hendon overlijdt, lijkt zijn neef Harry Witherspoon de enige erfgenaam van zes
miljoen dollar. In zijn testament vraagt Anthony hem mee te nemen naar Monte Carlo voor een
laatste reis. Onderweg wordt Harry flink
tegengewerkt door een stel aasgieren die hun kans
schoon zien om het fortuin in handen te krijgen.
Wie zal het fortuin krijgen? Hondenvoorvechtster
Annabel, bijziende Rita of toch … Harry?
Tekst: Stephen Flaherty en Lynn Ahrens
Bewerking en vertaling: Koen Onghena en Dieter
Verhaegen
Regie: Dieter Verhaeghe
Muzikale begeleiding: Anne Van Steenwinkel
Praktische regelingen
Inschrijven kan alleen door storting van 19,00
euro per persoon op rekening BE49 7340 2675 8871 van Seniorenclub KBC Brussel vanaf 24
februari tot 7 maart 2020 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’.
De vereniging 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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Brussel, december 2019

Beste Vrienden,

Pasen! Vakantie!
Klaar voor een gezellige namiddag samen met jullie oogappels?
Kom op maandag 6 april naar CC Westrand Dilbeek om er te genieten van een
gloednieuwe, unieke show.

PRUTS EN TIJL
HET GROTE RUIMTEAVONTUUR.

Astronaut Pruts vliegt met zijn raket door de ruimte
maar plots reageert die niet meer.
Pruts verliest de contole over zijn ruimtetuig. Zal Pruts
erin slagen de controle over zijn raket terug te winnen?
Een spetterende show, verrassende wendingen, vele
doe-opdrachten en muzikale intermezzo’s.

Grime, pannenkoeken, 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.
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Inschrijven is verplicht.
Dat doe je door overschrijving op rekening BE 49 7340 2675 8871:
- 9 euro per kleinkind vanaf 3 jaar
- 20 euro per grootouder en kleinkind ouder dan 12 jaar
met vermelding ‘Pruts en Tijl’ 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 9 tot 20 maart 2020.

De inschrijving bevat:
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 dit ruimteavontuur niet vlug
vergeten!

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 en augustus)

Maandag 20 januari 2020: (met nieuwjaarsdrink)
➢ Spreker: Philippe Delfosse, aandelenstrateeg KBC Private Banking.
➢ Onderwerp: wat brachten de aandelen in 2019 en wat zijn de verwachtingen voor 2020.
Maandag 17 februari 2020:
➢ Spreker: Jan Van Hove – economist KBC Group.
➢ Onderwerp: Een actueel economisch onderwerp.
Maandag 16 maart 2020:
➢ Spreker: Guy Sips – KBC Securities.
➢ Onderwerp: Bespreking Belgische Small & Midcaps
Maandag 27 april 2020:
➢ Spreker: Joachim Van Santen – aandelenanalist – KBC Asset Management
➢ Onderwerp: Analyse van de holdings
*
* *
De sprekers behandelen hun onderwerp gedurende ongeveer één uur. Daarna bespreken de
aanwezigen de opgevolgde aandelen.
Beperkte parkeermogelijkheid 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.
---------------------
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Wandelclub ‘DE DOORTRAPPERS’:

Wanneer?

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

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

Donderdag 23 januari 2020: (met nieuwjaarsdrink)
➢ Startplaats: Cultureel Centrum ‘Wauterbos’ – Wauterbos 3 – 1640 Sint-Genesius Rode
➢ Organisator: Guido Swalens
➢ Parkeren: ter plaatse
Donderdag 27 februari 2020:
➢ Startplaats: juiste gegevens nog niet gekend
➢ Organisatoren: Gerrit Vanderschommen en Gerda Van der Sype
➢ Parkeren:
Donderdag 26 maart 2020:
➢ Startplaats: juiste gegevens nog niet gekend
➢ Organisatoren: Frans De Weerdt en Bernadette Van de Velde
➢ Parkeren:
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)

Dinsdag 7 januari (met nieuwjaarsdrink)
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Fietsclub ‘HET ZILVEREN WIEL’:

Wanneer?

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

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 5 maart: (het bestuur trakteert op de start van het nieuwe fietsseizoen)
Vertrekplaats: Domein Roosendaal, Lange Zandstraat – 2860 Sint-Katelijne-Waver
Organisatie: 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 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 16 januari 2020 – 14 uur (met nieuwjaarsdrink)
Donderdag 20 februari 2020 – 14 uur
Donderdag 19 maart 2020 – 14 uur
Donderdag 16 april 2020 – 14 uur (met kleinkinderen).
---------------------
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KUNST & CULTUUR:

Waar en Wanneer?

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

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

Donderdag 9 januari 2020 - 14.00 uur:

Brancusi in BOZAR (met nieuwjaarsdrink)

Donderdag 13 februari 2020 - voormiddag:
‘The World of Bruegel in Black and White’ – Paleis van
Karel van Lotharingen (Brussel)

Vrijdag 27 maart 2020 - 14.00 uur:

Museum Dr. Guislain - Gent

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
Marie-Christine Govaert
Marc De Keyser
Francis Van Kerckhoven
Greta Maes

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).
15.03 Gusta Geeraerts (KBC)
27.03 Frans Boeykens (KBC), echtg. Madeleine De Ridder
13.08 Louisa Hennemann, echtg. Pierre Le Maire (KBC)
27.09 Daniël Hesta (KBC), echtg. Josiane Van Waesberghe
29.10 Louise Kindermans, wed. Antoon Mertens (KBC)
29.10 Albert De Vits (KBC), echtg. Marie-Louise Pletinckx
19.11 Marie-Louise Pletinckx, wed. Albert De Vits (KBC)
21.11 Louisa Vergaelen, echtg. Jozef Van Der Zwalmen (KBC)
21.11 André Van Overstraeten (KBC), echtg. Annemie Heymans
28.11 Joost Hanssens echtg. José Vandercruyssen (KBC)
29.11 André De Gussemé (KBC) wed. Guido Van Hecke

Namens de seniorenclub werd aan de families onze deelneming overgemaakt.

Onze leden die de komende maanden hun 60ste huwelijksverjaardag vieren:
15/04/1960 André DUCHESNE & Veronique SMETS
30/04/1960 Godelieve EECKHAUT & Jozef DE ROOCK

Onze leden die de komende maanden hun 50ste huwelijksverjaardag vieren:
7/02/1970 Odette THIRE & Michel CASSIMAN
7/02/1970 Marie SCHRYVERS & Amedeus LOMBAERTS
21/03/1970 Micheline EERDEKENS & Julien HAMELRIJCKX
24/03/1970 Willy JANS & Godelieve VAN CAMPENHOUT
28/03/1970 Freddy VAN DER VOORDE & Danielle WIJNS
9/04/1970 André DESCHUYFFELEER & Rita MARCHAL
20/04/1970 Jos VAN ELEWYCK & Myriane WILLEMS
25/04/1970 Urbain MONTENY & Diana MUYLE
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Daguitstap ‘Tuinen van Annevoie, boottocht in Dinant
en de abdij van Maredsous’
De ochtend begon maar fris en nevelig maar eens we met de bus aan de tuinen van Annevoie
toekwamen, verschenen ook de eerste zonnestralen. Dat gaf aan de deelnemers reeds een eerste
prachtige indruk van de mooie tuinen. Deze tuinen behoren tot de mooiste van Europa. Dit heeft
vooral te maken met de verschillende waterpartijen, geordende Franse -, intieme Italiaanse - en wilde
Engelse tuinen. We werden in vier groepen verdeeld en we kregen een zeer goede gegidste
rondleiding van anderhalf uur.

Daarna reden we met de bus naar onze volgende afspraak in Dinant. Daar lag langs de kade een
prestigieuze boot ‘Le Sax’ op ons te wachten. Eerst voor een heerlijk middagmaal en daarna voor een
twee uur durende boottocht.

Gedurende die rondvaart, met een stralende

zon boven ons, voeren we door de sluis van Anseremme, we passeerden de rotsen van Freyr, het
grootste rotsmassief in België, waar verscheidene klimmers actief waren. Uiteindelijk maakten we in
Freyr rechtsomkeer met nog een prachtig zicht op het kasteel van Freyr.
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Tegen de tijd dat iedereen van de boot gestapt was,
kwamen onze bussen al aangereden. Het moest
allemaal vrij snel gaan want er waren geen
parkeerplaatsen waar de bussen ons comfortabel
konden laten opstappen.
Daarna vertrokken we naar onze laatste stopplaats
‘De Abdij van Maredsous’. Bij aankomst liepen we
hier wel wat verloren want er was geen echte
opvang voorzien door een gids. Het was ook even
zoeken naar het lokaal waar we een audiovisuele
montage van een tiental minuten konden bekijken
over de abdij. Sommigen gingen liever een goede
pint drinken i.p.v. naar het filmpje te kijken.
Tegen 18.00 uur verzamelden we samen in een grote zaal waar onze boterhammen werden
geserveerd. Het waren dikke sneden brood, goed belegd met ham en kaas.
Het afgesproken uur voor vertrek naar huis was aangebroken en we begaven ons naar de bus. Ook de
terugtocht verliep vlekkeloos.
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Verslag wandelmidweek op
de Veluwe van maandag 23
tot vrijdag 27 september
2019.

Maandag 23 september - 15uur,
iedereen ingecheckt,
38 van de 40 deelnemers aan deze
wandelmidweek stonden om 16.00 uur
klaar om de eerste inloopwandeling aan
te vatten. Een 5tal km stappen over het
oude landgoed Varenna, door de bossen
van de Woeste Hoogte.
Voor er nadien aangeschoven werd in het restaurant voor een heerlijk buffet, werd er door de
seniorenclub aan de deelnemers als aperitief een glaasje bubbels aangeboden.
De volgende morgen, dinsdag 24 september, na het uitgebreide ontbijtbuffet, vertrokken we met de
wagens naar de parking aan de hoogste waterval van Nederland, in Loenen, voor de eerste
voormiddagwandeling van ongeveer 5km. Langs de waterval, de toeristische spoorweg en door de
bossen op de rand van de IJsselvallei.
Voor de namiddagwandelingen in het Deelerwoud, dat deel uit maakt van het natuurgebied Veluwe
Zoom, was iedereen om 13.30 uur present.
Na ongeveer 3 km wandelen in het woud werd de groep gesplitst.
Diegenen die gekozen hadden voor de korte wandeling van 5 km
verlieten ons en wandelden verder onder de kundige leiding van
Wiske.
De anderen, die gekozen hadden voor de lange afstand van 12 km,
trokken verder het bos in, in een flinke plensbui door de kleine
heide, om nadien via het bos terug te keren naar de startplaats. We
hebben ons wel moeten haasten om het heidegebied tijdig te
verlaten want het was hertenbronst en tijdens die periode is de heide tussen 16 uur 's middags en 10
uur 's ochtends afgesloten.
Woensdag 25 september in de voormiddag vertrokken we terug met de wagens naar de parking aan
de Groenendaalse weg in Loenen voor een wandeling door de heide, de schaapskooi en het Loenense
bos.
In de namiddag stond de Loenermark op het programma, dit is een zeer aantrekkelijk Veluws
landschap met uitgestrekte bossen en golvende heidevelden.
Voor het diner werden we door Wiske en Francis, die beiden jarig waren, vergast op een glaasje
bubbels!
Donderdag 26 september in de voormiddag werd er gewandeld rond de grote heide vanaf de
parkeerplaats Deelerwoud. Een wandeling van 5km met prachtige uitzichten over de heide. Spijtig
genoeg begon het na een uurtje wandelen te regenen!
De namiddag was voorbehouden voor het Nationaal park van De Hoge Veluwe.
In het park hadden we twee wandelingen voorzien: 5km en 15km die in de regen gestart zijn, maar na
een tijdje werd het toch droog.
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Het gros van de deelnemers had echter
gekozen voor een bezoek aan het KröllerMüller museum in het park. Dit Museum
bevat de grootste privécollectie ‘Van
Goghs’ ter wereld.
Het dinerbuffet werd weerom
voorafgegaan door een glaasje bubbels,
aangeboden door de seniorenclub
Vrijdag 27 september: Na het
ontbijtbuffet en het ontruimen van de
kamers stond er nog een stevige
wandeling van 10 km op het programma
rond de Rheder- en Worth-Rhederheide,
met voor de liefhebbers een uitbreiding
naar de Posbank toe. Dit is een 90m hoge
heuvel met een geweldig uitzicht over het
natuurgebied van de Veluwe.
Tot slot nog een uittreksel uit de reactie die wij mochten ontvangen van één van de deelneemsters,
Lieve Rossey
Met de Veluwe hebben jullie een prachtig natuurgebied uitgekozen dat zich uitstekend leent voor
mooie wandelingen. In de voormiddag waren die eerder rustig zodat we volop van de
paddenstoelenpracht konden genieten. Velen waren het erover eens: nog nooit zagen we zoveel
rode kabouterpaddenstoelen met de bijhorende witte stippen bij elkaar, een echte lust voor het oog.
De (lange) namiddagwandelingen waren, om het woord maar eens te gebruiken, uitdagender. Rik en
ik gaan vaak samen wandelen en zo’n tempo is normaal gezien voor mij iets te snel. Maar hier ging
ik mee met de flow. De voldoening achteraf was des te groter.
De Veluwe is dé plek om wild te zien, staat er in jullie brochure. Maar met zo’n groep hadden we niet
echt verwacht dat we veel dieren zouden zien. Groot was dan ook de blijdschap toen we op een
morgen vier schichtige herten het bospad zagen overspringen. Of die keer dat een kudde Schotse
Hooglanders zich dwars over de weg gevleid had en wij er zonder problemen langs konden
wandelen. Gisteren zagen we dan een ontmoeting tussen twee stieren die elkaar met loeiend gebrul
en stampende hoef probeerden te intimideren, de indrukwekkende kop met de nog indrukwekkender
horens ten aanval gericht. En ik vergeet nog de kudde schapen aan de befaamde Schaapskooi te
vermelden. Het was een waar spektakel de herdershonden aan het werk te zien die met onverdroten
ijver de grote kudde schapen naar de heidevelden van de Loenermark dreven.
Klopte het vooropgestelde aantal kilometers niet altijd? Ach,
de wandelsport is geen exacte wetenschap. Geen enkele
stappenteller/kilometerteller is exact, verschillen zijn er altijd.
Zelfs door plaatselijke organisatoren uitgestippelde
wandelingen zijn niet altijd even nauwkeurig. Omdat ik dat
fenomeen ken, tel ik in gedachten altijd twee kilometer bij, zo
kan ik mijn inspanningen perfect budgetteren.
Nogmaals proficiat voor het puike werk dat jullie verricht
hebben.
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DINNER & DANCE : 05/10/2019
Met 40 KBC-Senioren waren we op 5 oktober stipt op tijd voor een spetterende avond “Dinner &
Dance” in Hof ter Meyghem in Oudegem bij Dendermonde
We kregen een eigen plekje in de veranda, gezellig onder ons, maar toch met voldoende zicht op de
grote zaal. We konden vlot van tafel tot tafel gaan om een babbeltje met elkaar te slaan.
Na het aperitief met lekkere
hapjes, mochten we
aanschuiven voor een
uitgebreid koud buffet met
een waaier van vis- en
vleesgerechten, prachtig
gedresseerd.
Voor de liefhebbers werden
er oesters en seafood
aangeboden.
Vriendelijke obers dienden
het warm hoofdgerecht op
aan tafel. En toen was het
tijd om te genieten van een
royaal dessertbuffet en koffie
of thee naar believen. Wijn,
water en gewone dranken
waren eveneens in de prijs
inbegrepen.

De DJ deed zijn intrede, een jonge
knaap, die met heel veel liefde voor
muziek ambiance bracht in het
gezelschap. Er werd geswingd en
gedanst en er heerste een vrolijke sfeer,
mede door de andere aanwezigen die
een en ander te vieren hadden.
Toen kwam de verrassing: onder het
vrolijke deuntje ‘Happy Birthday’
werden de jarigen van de maand vergast
op een fles cava met vuurpijltje en een
extra glas bubbels. Ook vier van onze
KBC-Senioren deelden in de
gelukwensen.
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Intussen waren we al verbroederd met een vriendengroep die een 50e verjaardag vierden, uitgedost in
een zwart/gouden outfit. Ze wuifden ons uitbundig uit toen wij blij en voldaan huiswaarts keerden.
Het was een geslaagde avond, zeker voor herhaling vatbaar. Daarover was iedereen het eens.

En zo zal geschieden: voor volgend jaar plannen wij terug een Dinner & Dance in de maand oktober,
ditmaal in Opwijk, een beetje dichter bij de deur voor de meeste KBC-Senioren. De organisatie is
in handen van dezelfde uitbaters.
Lekker eten, plezier en ambiance verzekerd.
Het Bestuur
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