contact op met de hobbyclubverantwoordelijke.
e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com
Website: www.seniorenkbcbrussel.be
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De volgende zending kan je verwachten half september 2020
Met onze hartelijke groeten,
Namens het Bestuur
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e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com
Website: www.seniorenkbcbrussel.be

Woord van de voorzitter
Beste vrienden,
‘Het schip is in wat rustiger vaarwater gekomen, we mogen de teugels een klein beetje vieren. We
hebben het virus bij het nekvel en hebben branden geblust.’
(Steven Van Gucht)
Dit zijn bemoedigende woorden. Heel wat versoepeling werden beslist en hopelijk volgen er nog
meer. Maar wij, als senioren, blijven een risicogroep.
Wij volgen dus de voorschriften, vooral veilige afstand en handen wassen, strikt op.
Jouw bestuur houdt rekening met ons aller veiligheid en gezondheid. Daarom werden en worden heel
wat activiteiten geschrapt of verdaagd. Verder in deze zending vernemen jullie de stand van zaken.

Graag bijzondere aandacht voor:
‘Melding overlijdens’:
Regelmatig worden we te laat geïnformeerd omtrent het overlijden van een lid of diens partner.
Bij navraag blijkt dat het KBC-kantoor wel werd verwittigd door de nabestaanden. Dit is echter niet
voldoende, de informatie stroomt niet door naar de seniorenclub, dus bezorg dergelijke informatie
ook aan onze seniorenclub.
Ook als je het overlijden verneemt van een lid of diens partner, geef ons dan een seintje.
‘Zendingen’:
Per jaar worden 4 zendingen opgesteld en bezorgd aan alle leden, via e-mail en ook aan meer dan 400
leden per post. Deze laatste groep ontvangt dus niet de tussentijdse berichten o.a. melding van
overlijden, wijzigingen activiteiten,…
Verzenden per post kost geld en zuinigheid hebben we allen geleerd. Aarzel niet ons jouw emailadres te bezorgen en blijf zo volledig op de hoogte.

We kijken uit om jullie, gezond en wel, te mogen ontmoeten op één van de komende activiteiten.
Door de geldende maatregelen zijn het vooral hobbyclubinitiatieven.
Kom gerust af, ook al zijn jullie nog geen lid van de hobbyclub.

Met de recent overleden Vera Lynn zingen, neuriën we:
“don’t know where, don’t know when, but I know we’ll meet again some sunny day”
(“weet niet waar of wanneer, maar ik weet dat we elkaar op een zonnige dag zullen weerzien’).
Hou het gezond en tot binnenkort.
Jonas
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Wat niet en wat wel? Stand van zaken.
De wandelmidweek in Houffalize van 14 tot 18 september gaat WEL door.
Er zijn 31 deelnemers.
Zij ontvangen verder bericht van Frans Vansintjan.

Geschrapt
23 juli: familiewandeldag in Huizingen met bbq
27 t/m 31 juli: fietsmidweek
30 augustus: petanque: ontmoeting met de andere kringen
26 september: daguitstap naar Raversyde-Oostende (was al vervangdatum)
10 oktober: Diner Dansant
17 oktober: Banket in Waerboom (was al vervangdatum)

Hobbyclubs:
Sommige hobbyclubs herstarten. Zie verder.
De hobbyclubverantwoordelijken berichten de leden.
Wie toch aan een activiteit wil deelnemen, contacteer vooraf de hobbyclubverantwoordelijke.

Nog op de planning- met enig voorbehoud
- 29 oktober: Voordracht Distelmans
- 9 december: eindejaarsfeest
- 19/20 december: BOT
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HOBBYCLUBNIEUWS
Forum BELEGGINGEN: stopgezet!

Deze hobbyclub was een topper binnen onze activiteiten, zowel naar deelname als naar kwaliteit.
Door covid-19 werden de geplande samenkomsten geschrapt tot eind juni.
Na 12 jaar hebben Julien én Karel aangekondigd te stoppen als verantwoordelijken voor deze
samenkomsten.
Een bijzondere dank aan Julien en Karel voor deze jarenlange inzet en medewerking.
Jammer, maar alle begrip.
Hieronder lezen jullie een bericht van Julien en Karel. Zeker lezen.
En nu?
Julien, Karel en het bestuur deden al verschillende oproepen bij de leden van de hobbyclub naar
vervanging. Velen vinden het spijtig, maar … helaas nog geen gevolg.
Het bestuur wenst zeker deze hobbyclub verder te zetten, desgevallend, naar de omstandigheden en
mogelijkheden, in een aangepaste vorm.
Belangstelling? Neem contact met Jonas De Jonge: tel. 0475 53 82 17.
Wij kijken er naar uit.
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Forum Beleggingen: einde van een tijdperk.
Beste vrienden,
Sinds half maart werd alles overhoop gehaald door het Coronavirus. Alle activiteiten van de
Seniorenclub KBC Brussel dienden afgelast en dus ook onze bijeenkomsten ‘Forum beleggingen’. Op
22 juni zou het laatste Forum van dit seizoen plaatsvinden, maar helaas.
Daar tot op heden evenwel geen kandidaten gevonden zijn voor onze opvolging, wordt het
voortbestaan van onze hobbyclub zelfs in vraag gesteld. Laten wij evenwel niet fatalistisch zijn.
Uiteindelijk is dit een van de meest succesvolle hobbyclubs, waar we bovendien onderwerpen
behandelen die gelinkt zijn aan bankzaken .... en komen onze leden niet uit het bankwezen?
Ter herinnering: tot 2008 werd het forum geleid door André Vandemaele. De eerste vergadering van
Forum Beleggingen die ik, Karel, bijwoonde, was op 28 april 2008. Er waren slechts 11 leden
aanwezig en 7 verontschuldigden. In die tijd was het vooral een uitwisseling van ideeën tussen de
leden.
Kort daarop, in september 2008 nam André om gezondheidsredenen ontslag. In afwachting van de
aanstelling van een nieuwe verantwoordelijke was Bert Dirickx bereid om die taak tijdelijk over te
nemen en Karel om de verslagen op te stellen. Met Bert kwamen we terecht in het computertijdperk.
De vergaderingen werden veel professioneler met o.m. Power Point Presentaties en video’s.
Wanneer Julien vanaf januari 2009 de taak van verantwoordelijke van de Hobbyclub op zich nam,
was het voortbestaan van de kerngroep verzekerd. Toen schommelde het aantal deelnemers tussen de
20 à 25 maar dit is intussen uitgegroeid tot meer dan 100 leden. In januari 2020 waren er 80 leden
aanwezig en 17 verontschuldigden. Door het groeiend aantal aanwezigen diende de Constant
Permekezaal vervangen door de ruimere James Ensorzaal.
Het groeiend succes van het forum is het voortdurend volgen van de actualiteit. Julien bouwde een
netwerk op van specialisten, vooral uit KBC Asset Management, KBC Private Banking, KBC
Securities, Bolero en Investor Relations. Vele onderwerpen kwamen aan bod en soms ook
controversiële thema’s zoals Privileged Portfolio Protectedfondsen. Ook specialisten van buiten de
bank werden uitgenodigd. Het werd een Forum waar door uitwisseling van ideeën een beter inzicht
werd verkregen in de beurs en de talrijke financiële instrumenten.
In september 2019 besloten we, na meer dan 12 jaar forumactiviteiten, om in juni 2020 terug te
treden, en zo anderen de kans te geven dit werk verder te zetten. Wij zouden het zeer spijtig vinden
dat dit succesverhaal hier zou ophouden. Mocht er zich op de valreep toch iemand geroepen voelen
om ons op te volgen, aarzel dan niet om de voorzitter van Senioren KBC Brussel te contacteren.
Hou het verder veilig en gezond en wij hopen in de toekomst jullie toch te kunnen vervoegen op het
“New Forum beleggingen”.
Karel & Julien

Julien en Karel van harte dank voor jullie inzet gedurende vele jaren!!!
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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 juli 2020:
➢ Startplaats: Café Devenderp, Loddershoek 44 - 1741 Wambeek
➢ Organisator: Van Schuerbeeck Norbert & Yvette; Wauters Hugo & Martine
➢ Parkeren: rechtover vertrekplaats + op weide 50m vóór vertrekpunt (wanneer je komt van
Ternat, Fossebaan)

Donderdag 27 augustus 2020:
➢ Startplaats: Taverne De Kroon, Krepelstraat 109 – 9400 Denderwindeke (Ninove)
➢ Organisator: Ludovic Adriaenssens
➢ Parkeren: Ter plaatse, inrit net voorbij de taverne.

Donderdag 24 september 2020:
➢ Startplaats: Brasserie 17, Rijkenhoekstraat 17, 1850 Grimbergen
➢ Organisator: Frans De Weerdt en Bernadette
➢ Parkeren: Aan de Brasserie en in de omgeving.

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.
---------------------
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PETANQUECLUB:

Waar?

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

Petanqueclub Wemmel, Steenweg op Brussel 113 – 1780 Wemmel
De wekelijkse samenkomsten herstarten vanaf 7 juli.
Clubleden ontvangen van Adrien een bericht.

Wanneer?

Elke dinsdag van het jaar vanaf 14 uur.
(er zijn voldoende binnen- en buitenpleinen beschikbaar)
Vrijdag 11 september: clubkampioenschap.
Uitnodiging volgt.

--------------------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 2 juli 2020
Vertrekplaats: Domein Roosendael, Lange Zandstraat, 2860 Sint-Katelijne-Waver.
Organisatie: Nicole Teughels
Parkeren: ruime gratis parking in Domein Roosendael
Donderdag 6 augustus 2020
Vertrekplaats: Aalst, ’t Gerstenhof, Gerstenstraat 12A, 9320 Erembodegem
Organisatie: Wiske Coppens en Nicole Teughels
Parkeren: aan het vertrekpunt
Donderdag 3 september 2020
Vertrekplaats: Nog te bepalen
Donderdag 1 oktober 2020
Vertrekplaats: Witloofroute, nog te bepalen
Organisatie: Lieve Croon
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:

Waar?
Wanneer?

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

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

Bowling Stones Wemmel: gesloten tot 3 augustus. Bij heropening zal Marilou de leden
verwittigen.

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

KUNST & CULTUUR:

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

Gezien de beperkende maatregelen in de strijd tegen uitbreiding van Covid-19, worden er nog geen
activteiten georganiseerd. Dit voor ieders veiligheid.
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Ledennieuws
Sinds begin dit jaar verwelkomen wij volgende nieuwe leden:
Philippe Van Der Haegen
Gertie Lindemans
Marie-Rose Stevens
Marie-Jozef Goossens
Patrick Sansen
Marina Thys
Karel Van Cauwenberg
Wilfried Aelbrecht
Marc Vermeiren
Greta Vanfrachem
Dirk Van Hauwermeiren
Carinne Colin
Walter Schaessens
Lina Luypaert
Bert Verniers

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).
11.01 Hilda Matthys, wed. Harry Vrolix (KBC)
12.01 Lode Van den Broeck (KBC), echtg. Simone Pauwels
13.01 Frans Heyvaert (KBC)
25.01 Godelieve Van Impe, wed. Herman De Becker (KBC)
26.01 Frans De Smedt (KBC), echtg. Josephine (Joske) Roes
12.02 Lena Wijnant, echtg. Marcel Beeckman (KBC)
21.02 Maria (Mips) Bousse, wed. Paul Beckers (KBC)
21.02 Delphine Goedgezelschap, echtg. Frans Noël (KBC)
22.02 Lieve Lacaeyse (KBC)
26.03 Elisabeth ‘Liza’ Banck (KBC), echtg. Joseph Van Kerckhoven
27.03 Simonne Dassonville, wed. Smet Jules (KBC)
02.04 Pierre Le Maire (KBC), echtg. Louise Henneman
03.04 Catherine Feytens (KBC), part. Freddy Bardyn (KBC)
17.04 Greet Matthys (KBC)
24.04 Marie Louise Troch, echtg. Gustaaf Verbeken (KBC)
06.05 Maddy Banterlé, wed. Roger Minnen (KBC)
09.05 André Hollevoet (KBC), echtg. Jeannine Vanwaelem
17.05 Robert Meert (KBC)
02.06 Marie-Louise Vanopberghem (KBC), echtg. Frans Van Freckom (KBC
06.06 Christian Goeman, echtg. Francine De Greef (KBC)
15.06 Willy De Bolle (KBC), echtg. Hilda Triest
Namens de seniorenclub werd aan de families onze deelneming overgemaakt.
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Onze leden die de komende maanden hun 65ste huwelijksverjaardag vieren:
11/08/1955 Roger DE MEYER & Paula SOUFFRIAU
30/09/1955 Emilienne VAN BIESEN & Laurent DE NEVE

Onze leden die de komende maanden hun 60ste huwelijksverjaardag vieren:
6/07/1960 Marcel COCKAERTS & Elisa VANDERMEIREN
8/07/1960 Josée PEETERS & Leo DE SCHRYDER
8/07/1960 Leo DE SCHRYDER & Josée PEETERS
14/07/1960 Frans FRANX & Mariette CAMMUE
16/07/1960 Jan VAN DE VELDE & Catharina VAN INGELGEM
20/07/1960 Pierre LUPPENS & Bertha VAEREMANS
30/07/1960 Jules VANDER ELST & Christiane FEYTENS
17/09/1960 Herman FONTEYN & Godelieve DEVOGELEER
24/09/1960 Jozef JANSSENS & Camilla PEIRLINCK

Onze leden die de komende maanden hun 50ste huwelijksverjaardag vieren:
4/07/1970 François LEFEVRE & Monique DE BERLANGER
4/07/1970 Jan TEIRLINCK & Monique CARNEWAL
7/07/1970 Freddy PEETERS & Daisy VANDENBROECK
8/07/1970 Adelin DE SCHAUWERS & Erika VAN POTTELBERGE
10/07/1970 Ghislaine DE RIJCK & Willy MEYSMANS
11/07/1970 Guy VLOEBERGS & Maggy WIJNANTS
17/07/1970 Jan BOSCHMANS & Irène VAN BELLINGHEN
18/07/1970 Marie CLAES & Pol VAN RILLAER
24/07/1970 Prosper DE BRUYN & Marie-Thérèse ROELAND
12/08/1970 Frank PARKER & Tinneke HAELTERMAN
12/08/1970 Gilberte VALET & Raymond CLIQUET
21/08/1970 Mariette DEROEP & Karel DE BRANDT
22/08/1970 Georges JACOBS & Marie-Paule MERTENS
27/08/1970 Robert VANDER OOST & Christiane LERMINIAUX
29/08/1970 Gustaaf VAN BUGGENHOUT & Rita CANNAU
3/09/1970 Anny DE PRINS & Robert VAN ENGELGOM
4/09/1970 Maurice DE VOS & Monique MESTAG
5/09/1970 Josiane DEVREESE & Guido JACOBS
11/09/1970 Jan CEULEERS & Madeleine HANSSENS
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