
 

 

 

 

 

 

Brussel 26 december 2021 

 

 

 

 

 

ACTUEEL NIEUWS ACTIVITEITEN SENIORENCLUB KBC BRUSSEL 

 

 

Beste vrienden, 

 

 

Na het overlegcomité van gisteren en deze van vorige weken worden  

volgende komende activiteiten geschrapt.  

Deze zijn:  

17 januari 2022  Livesessie Beleggingen in KBC Havenlaan  

Deze wordt vervangen door een online sessie. 

Op  2 mei 2022 organiseren we een Livesessie Beleggingen - bericht volgt. 

 

21 januari 2022  Nieuwjaarsfeest CC Westrand 

 

Inschrijven voor deze activiteiten is niet nodig. Schrap deze eventueel in uw 

betaalagenda. 

 

Hierbij op de volgende pagina’s evenwel een uitnodiging voor de Fietsmidweek 

van 25 tot 29 juli 2022. 

 

Nog dit: de waardebons blijven geldig tot aan het banket van 20 maart 2022. 

 

Hopelijk in de komende maanden beter nieuws. 

 

Hou het gezond en veilig, en alvast onze beste wensen voor een fijn 2022. 

 

Namens het bestuur. 

 

Jonas 

 

 

  

                                                                                                           

            

 

 

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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23 december 2021 

 

 

Beste fietsvrienden, 

 

 

Graag nodigen wij jullie uit op onze jaarlijkse fietsvakantie, welke dit jaar in de omgeving 

van Eindhoven zal plaatsvinden. Ons oog is gevallen op de verkenning van de Brabantse 

Kempen.  

Deze streek werd vroeger bevolkt door schaapherders en keuterboeren. Nog altijd voeren 

bijzondere vergezichten, watergebieden met watervogels, dennenbossen, heidegebieden en 

stuifduinen de boventoon. Ze worden afgewisseld met historische dorpskernen en 

landgoederen. Ons hotel bevindt zich in Wintelre, dat samen met de dorpen Duizel, Eersel, 

Hulsel, Knegsel, Netersel en Reusel deel uitmaakt van de Acht Zaligheden, een spotnaam die 

in de 19e eeuw door rijke Hollanders werd gegeven en smalend verwijst naar het armoedige 

leven van de plaatselijke bevolking destijds. 

 

 

 

 

                        

Fietsmidweek EINDHOVEN 

Maandag 25 juli tot vrijdag 29 juli 2022 

 
 

 

 

 

We logeren in Hotel 46 in Wintelre, een nieuw 4 sterrenhotel in het centrum van het dorp. Het 

hotel beschikt over moderne, ruime kamers met kwalitatieve Swiss Sense-bedden, een 

laminaatvloer, klimaatregeling, apart sanitair met doucheproducten, kluisje, minibar, koffie- 

en theefaciliteiten, gratis parking, een afgesloten fietsenstalling met oplaadmogelijkheden 

voor e-bikes, fitnessruimte. Bij mooi weer kan er op het terras worden ontbeten en gedineerd.  

In heel het gebouw is gratis Wifi. Voor iedereen wordt eenzelfde Classic kamer voorzien. 
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Naar jaarlijkse gewoonte omvat het programma een 5-daags arrangement met 4 

overnachtingen, van maandag 25 juli tot vrijdag 29 juli.           

Aankomst in het hotel op maandagnamiddag rond 16 uur om te eindigen op vrijdagmiddag na 

de lunch. 

 

Na het ontbijtbuffet vanaf 8 uur starten we op dinsdag, woensdag en donderdag onze 

fietstochten. We plannen 3 prachtige fietsroutes van een 60-tal kilometers op basis van 

fietsknooppunten met ’s morgens een koffiestop na 15 - 20 km, een lunch rond de middag in 

een horecazaak onderweg en halfweg de middag nog een drankstop. De fietsroutes lopen 

zoveel mogelijk over autoarme en -vrije wegen. Het eerste fietsknooppunt ligt precies voor 

het hotel. 

 

We verblijven vlakbij design- en lichtstad Eindhoven. Het stadsdeel Strijp S maakte vroeger 

deel uit van de indrukwekkende Philipssite en gold toen als ‘de verboden stad’. Tegenwoordig 

is Strijp S een dynamische stadswijk waar wonen, werken en cultuur samengaan. Tijdens een 

rondleiding met gids ontdekken we deze transformatie met bezoeken aan de vroegere 

Machinekamer, het cultuurcentrum Natlab en nog veel meer. Duur: anderhalf uur. 

 

Op vrijdag vertrekken we na het ontbijt met de fiets (10 km) tot bij Strijp S. De auto kan met 

de bagage veilig op de hotelparking blijven staan. Na terugkeer zullen we ter afsluiting van 

onze fietsmidweek nog een lunch in het hotel gebruiken 

. 

 

Kostprijs per persoon: 

 

Singlekamer (S): 615 euro 

Dubbelkamer (D): 500 euro 

 

Inbegrepen: 

 

➢ 4 overnachtingen in een Classic kamer.  

➢ Verblijfsbelasting. 

➢ 4 x ontbijtbuffet. 

➢ 4 x driegangendiner. 

➢ 4 x lunch (onderweg, de laatste dag in het hotel). 

➢ Bezoek met gids aan Strijp S in Eindhoven. 

Niet inbegrepen: 

 

➢ Dranken bij lunch, diner en tijdens de stopplaatsen onderweg. 

➢ Kosten heen- en terugreis. 

Goed om weten: 

 

➢ Huisdieren zijn niet toegelaten. 

➢ Deelnemers zorgen zelf voor hun vervoer en fietsen naar het hotel. 

  



 

Inschrijvingen: 

 

Voor deelname aan deze fietsmidweek vragen we je een voorschot van 50 euro per persoon te 

storten tussen 24 januari en 4 februari 2022 op rekening van de Seniorenclub KBC Brussel 

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

 

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

inschrijving. Bij overschrijding van het maximumaantal deelnemers, wordt een wachtlijst 

aangelegd volgens rangorde van inschrijving. 

 

De uitnodiging voor betaling van het saldo ontvangen jullie in de loop van de maand juni 

2022. 

 

Graag wensen we jullie aandacht te vestigen op de noodzakelijkheid van een 

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

via je KBC-rekening dan ben je verzekerd.  

 

Corona: 

 

Kan de fietsvakantie niet doorgaan door een overheidsverbod dan wordt alles gratis 

geannuleerd en worden alle betaalde reissommen onmiddellijk terugbetaald. 

 

Voorwaarde voor de reiziger: in het bezit zijn van een Europees coronacertificaat dat bewijst 

dat hij/zij is ingeënt of genezen verklaard. Moesten daartegen andere verplichtingen gelden, 

dan dient de reiziger die na te komen.  

 

 

 

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

fietsmidweek: 

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

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

 

 

We hopen op een mooie opkomst en zien de inschrijvingen met spanning tegemoet. 

 

Met sportieve groeten, 

 

 

Het Bestuur 
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