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MERCHTEMcontact op met de hobbyclubverantwoordelijke. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Brussel, juni 2022 

 

Zending 2022/03 (ook te vinden op www.seniorenkbcbrussel.be)   

 

Uitnodigingen 

blz.  2-4  : Bericht van het bestuur 

blz.  5  : Betaalkalender 

blz.  6-7  : Kleinkinderendag 29 augustus 2022 

blz.  8-10  : Daguitstap Luik 10 september 2022 

blz.  11-12  : BOT – YES 22 oktober 2022 

 

Hobbyclubnieuws 

blz.  13-18  : Hobbyclubnieuws 

 

Ledennieuws 

blz.  19-21  : Ledennieuws 

 

Verslagen 

blz.  22-23  : Jubileum banket 

blz.  24-26  : Voordracht Hendrik Vos 

blz.  27  : Daguitstap Brugge 

 

Wandelzoektocht  

blz.  28  : Sint-Niklaas 

 

Komende activiteiten 

Noteer nu al in jouw agenda:  Voordracht door Patrick Tans 18 oktober 2022 

         Voordracht door Johan Op de Beeck 18 november 2022 

       Eindejaarsfeest 16 december 2022 

       Nieuwjaarsfeest en Algemene Vergadering 26 januari 2023 

      

      

      

De volgende zending kan je verwachten september 2022 

 

Met onze hartelijke groeten, 

 

Namens het Bestuur  

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Bericht van het bestuur 
 

 

Beste leden, 

 

 

Het is de eerste maal dat ik het genoegen heb het woord van de voorzitter te mogen schrijven. 

Inderdaad, de Algemene Vergadering van 4 april jl. stelde mij aan als voorzitter van het bestuur van 

jullie Seniorenclub KBC Brussel ter vervanging van Jonas De Jonge die de leeftijdsgrens heeft 

bereikt. Jonas had gerust nog kunnen doorgaan maar de statuten beslissen er anders over. De 

leeftijdsgrens ligt vast op 75 jaar. Het is een grote uitdaging om in het voetspoor van Jonas te treden. 

Wij zullen ons zijn jarenlange gedrevenheid en inzet blijvend herinneren. Uit erkentelijkheid besliste 

het bestuur Jonas aan te stellen als erevoorzitter. 

 

Ook Bert Demunter en Adrien Lamair bereikten de statutaire leeftijdsgrens en kunnen bijgevolg niet 

in het bestuur blijven ondanks hun nog steeds grote inzet en voluntarisme. 

 

Bert is vervangen door Leo Verhoeven voor de hobbyclub ‘Kunst en Cultuur’. Leo wordt lid van het 

bestuur. Adrien‘s rol als hobbbyclubverantwoordelijke ‘Petanque’ wordt opgenomen door Clement 

De Win die al lid is van het bestuur. 

 

Wij danken Jonas, Bert en Adrien voor wat ze gedaan hebben voor onze Seniorenkring. Wij zullen 

niet aarzelen om nog beroep te doen op hun kennis en ervaring en hopen hen nog dikwijls terug te 

zien ter gelegenheid van onze activiteiten. 

 

Het vernieuwde bestuur zal zich verder blijven inzetten om voor jullie interessante en leuke 

activiteiten in te richten die na de moeilijke coronaperiode het contact onder oud-collega’s terug doen 

aanzwengelen en het samenhorigheidsgevoel terug kunnen aanwakkeren. 

 

Nu de coronamaatregelen weg zijn kunnen wij immers terug samenkomen. 

 

Wij snakten er allemaal naar. Dat zien wij aan jullie grote aanwezigheid op het banket, de algemene 

vergadering, sommige recente activiteiten. 

 

Jullie zijn echter nog niet terug in groten getale zoals vóór corona. 

 

Het bestuur beveelt warm aan om opnieuw aan te knopen met vroeger en massaal terug deel te nemen 

aan de activiteiten van onze Kring. Ook de recent toegetreden leden zou ik graag willen 

verwelkomen op onze activiteiten. Probeer eens één van onze activiteiten!  

 

Noch tijd noch geld sparen we uit om een leuk programma op te bouwen tegen democratische 

prijzen. In dit jubileumjaar komt de Clubkas voor bepaalde activiteiten in belangrijke mate tussen. Zo 

houden we de activiteiten betaalbaar voor onze leden in deze periode van stijgende levensduurte. 

  

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Wij blijven een grote waaier van activiteiten aanbieden voor de hobbyclubleden zoals wekelijks 

petanque, maandelijks bowling, wandelen, fietsen en het beleggingsforum. Er is ook een fiets- en 

wandelmidweek. Ook voorzien we quasi elke maand een activiteit onder de noemer ‘kunst en 

cultuur’. De data staan in de kalender die je al hebt gekregen en die ook op de website staan. Wens je 

lid te worden van een hobbyclub, neem dan contact op met de hobbyclubverantwoordelijke. Meer 

details over de activiteiten van de hobbyclubs worden je te gepasten tijde per e-mail gestuurd of vind 

je terug in deze zending en op onze website. 

 

Daarnaast staan er een reeks activiteiten op het programma toegankelijk voor alle leden. Een aantal 

wordt in detail besproken in deze zending. Voor andere volgt de informatie later via de zendingen en 

de website. 

 

Ik vestig je aandacht al op volgende geplande activiteiten: 

 

• 29 augustus, kleinkinderendag in de Gavers; 

• 10 september, daguitstap naar Luik; 

• 18 oktober, lezing door Patrick Tans (algemeen directeur KBC Bank) over de uitdagingen 

voor KBC en hoe daarop wordt ingespeeld. Patrick zal na een korte historische (r)evolutie 

sinds de bankencrisis aangeven hoe KBC intern en extern veranderde. Hij zal ingaan op de 

digitale verandering en het gebruik van data en artificiële intelligentie; 

• 22 oktober, optreden van het Brussels Operette Theater; 

• 18 november, lezing door de alom bekende vroegere journalist Johan Op de Beeck met als 

onderwerp ‘het verlies van België, de Belgische Revolutie van 1830 en de scheiding van 

België en Nederland in hedendaags perspectief’; 

• we eindigen ons jaar met het eindejaarsfeest op 16 december en starten het nieuwe op 26 

januari met het nieuwjaarsfeest en de algemene vergadering (terug in Westrand); 

• de datum van het banket in 2023 is vastgelegd op 26 maart; 

• lezing in februari, maart 2023. 

 

Voor 2023 plannen we ook een meerdaagse busreis naar het westelijk gedeelte van de Loire en een 

vliegreis naar Bilbao waarna we verder trekken door het Spaanse binnenland tot in Valencia. 

 

Wij proberen voor de activiteiten data vast te leggen die passen voor zoveel mogelijk mensen maar 

moeten rekening houden met beschikbaarheden van gidsen, zalen, sprekers enz. Daarom vragen wij 

begrip voor het geval de voorgestelde data niet steeds aan de verwachtingen beantwoorden of 

samenvallen met een andere activiteit. 

 

Met het bestuur hoop ik jullie in groten getale te mogen verwelkomen op bovenvermelde activiteiten. 

 

Ik wil hier ook nog onze vrijwilligers bedanken die onze oude en zieke oud-collega’s bezoeken en 

wil tevens een oproep doen aan wie zich geroepen voelt om ook dergelijke bezoeken af te leggen. 

Maak je a.u.b. kenbaar. 
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Ik zou willen besluiten met enkele praktische punten die het ons als bestuur toelaten alles zo efficiënt 

mogelijk te organiseren: 

 

• geef jouw veranderde contactgegevens door via het mailadres 

seniorenkbcbrussel@gmail.com, of als het niet anders kan per post geadresseerd aan Hugo 

Vanderpooten, Gladiolenlaan 17 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw; 

• respecteer de betaalkalender van de activiteiten (te laat betalen, geen deelname); 

• betaal op de aangegeven rekening; 

• schrijf in voor activiteiten als je er zeker van bent te kunnen deelnemen (overmacht kan 

natuurlijk altijd), want voor sommige activiteiten vragen wij een verwaarloosbare 

tussenkomst aan de leden maar onze kost is doorgaans veel hoger en verloren ingeval van 

‘niet opdagen of bij annulatie zonder meer’; 

• als je onze zendingen nog per post krijgt probeer over te schakelen op e-mail, desgevallend 

via kinderen of kleinkinderen; 

• kijk ook regelmatig je SPAM na. 

 

Dank bij voorbaat om hiermee rekening te willen houden 

 

Ik hoop jullie met zoveel mogelijk te ontmoeten op onze activiteiten. 

Geniet ondertussen van de zomer, tot binnenkort,  

 

 

Hugo en het bestuur 
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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 2022/02) 

 

  

ACTIVITEIT VAN TOT/MET  REFERTE 

 

Kleinkinderendag 

29 augustus 2022 

 

01/08/2022 

 

12/08/2022 

 

2 euro per persoon –  

Met vermelding: De Gavers -xV + 

xK (naast V vermeld je het aantal 

volwassenen en naast K het aantal 

kleinkinderen) 

 

 

Daguitstap Luik 

10 september 2022 

 

 

15/06/2022 

 

24/06/2022 

 

50 euro per persoon 

Met vermelding: Luik + code A 

(voor opstapplaats Aalst) of code 

Z (voor opstapplaats Zellik) + of 

code G (voor groentenschotel) of 

code K (voor kalfsblanquette) of 

code P (voor penne met groenten) 

 

 

BOT - YES 

22 oktober 2022 

 

16/08/2022 

 

26/08/2022 

 

23 euro voor leden KBC senioren 

en hun vrienden. 

Kleinkinderen tot 12 jaar gratis, 

van 13 tot 21 jaar: 10 euro 

Met vermelding: uur + x aantal 

volwassenen, x aantal tot 12j, x 

aantal + 12j 

 

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Beste Vrienden, 

 

 

Klaar voor een gezellige namiddag tesamen met jullie oogappels? 

 

Wij hebben een reuze idee! 

 

Kom op maandag 29 augustus naar het provinciaal domein ‘De Gavers’, Geraardsbergen om er te 

genieten van de mooie natuur, de vijvers, het speelplein… maar vooral van onze te gekke en niet 

alledaagse Ballonnenclown:  Mr. CREEZY 

                       

 

 

 

              
 

 

 

 

 

Hij maakt voor de kinderen een mooie ballonfiguur gaande van diertjes tot heuse en speciale hoedjes 

die ze uiteraard mee naar huis mogen nemen, dit alles gecombineerd met grappen en grollen. 

 

Ze krijgen niet alleen een leuk ballonfiguur maar ook de tijd van hun leven. 

 

Een drankje, een ijsje en een pannenkoek maken dit feest compleet. 

  

                                                              
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         

file:///D:/Media/Documents/KBC/Zending%20KBC/zending2015-03/seniorenkbcbrussel@gmail.com
mailto:seniorenkbcbrussel@gmail.com


 

 

 7 

 

Na dit alles kunnen de kinderen nog volop genieten van de prachtige speeltuin of een wandelingetje 

in het park, ook een partijtje minigolf of carting zijn mogelijk, beide mits betaling. 

 

Het domein is toegankelijk via Parking A. 

Wij verwelkomen alle oma’s en opa’s, mama’s en papa’s, en de kleinkinderen om 14 uur, aan de 

ingang van restaurant ‘RESTOGA’. 

 

Alle leden zijn welkom met of zonder (klein)kinderen! 

 

Om de registratie van de deelnemers te vereenvoudigen vragen wij een inschrijvingsbedrag van 2 

symbolische euro’s per deelnemer over te schrijven op rekening BE49 7340 2675 8871 met 

vermelding ‘De Gavers’ xV + xK (naast V vermeld je het aantal volwassenen en naast K het aantal 

kleinkinderen). 

We verwachten de betaling in de periode van 1 tot 12 augustus 2022. 

 

De inschrijving bevat 

 

Pannenkoek met suiker. 

2 bonnetjes voor drank en/of ijsje. 

 

Alleen grootouders die lid zijn van de seniorenclub zijn toegelaten. 

 

Wij maken er zeker een leuke namiddag van. 

 

Geheugensteuntje: ‘De Gavers’ Onkerzelestraat 280, 9500 Geraardsbergen. 

  

Het bestuur. 

 

Nog vragen? Stel ze gewoon. 

 

Marilou 0472 21 63 25 

Wiske    0472 57 91 33 
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juni 2022. 

 

Daguitstap Luik 

 

Zaterdag 10 september 2022 

 

 
Op enkele kilometers van Duitsland, Nederland, Luxemburg … 2 uur van Parijs en Amsterdam, ligt 

Luik in het hart van Europa. 

 

Meer dan duizend jaar oud historisch erfgoed hand in hand met moderniteit. 

 

Het hele jaar door kan Luik worden bezocht en de bezoeker kan er zijn verleden ontdekken via de 

monumenten en straten in het historisch centrum, maar ook via de moderniserende wijken. Dankzij 

het indrukwekkende Guillemins station, een internationaal station en bestemming van verschillende 

hogesnelheidslijnen, is Luik gemakkelijk en snel te bereiken vanuit andere grote Europese steden. De 

aankomst in het station is al een toeristische attractie gezien het ongelooflijke architectonische 

hoogstandje dat het vertegenwoordigt. 

 

 

  

                                                              
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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PROGRAMMA: 

 

o 08.00 uur -Vertrek bus uit Zellik - Parking aan politiekantoor  
Brusselsesteenweg/Noorderlaan – CC Den Hoorinck (Code Z bij jouw overschrijving) 

o 07.30 uur – Vertrek bus uit Aalst - Osbroek Frans Blanckaertdreef (Code A bij jouw 

overschrijving) 

o 09.15 uur - Aankomst Luik station Guillemins + koffiepauze 

o 10.00 uur – Rondrit in Luik met gids – 1 uur + drop off St. Pauls Kathedraal – geleid 

bezoek 1 uur 

o 12.00 uur – Vertrek naar Luik station voor de lunch  

 

 

o 12.30 uur - Aperitief in Grand Café de la Gare, gevolgd door middagmaal: 

 

Garnaal kroketten 

Kalfsblanquette met groenten en natuuraardappelen 

  ofwel 

Penne met groenten 

  ofwel 

Groentenschotel met aardappelen 

 

Chocolademousse 

 

o 15.00 - 17.00uur – Geleide wandeling station Guillemins en de Art Nouveau wijk rond 

het station 

o 18.00 uur – Koffie met taart 

o 18.45 uur – Vertrek naar Zellik en Aalst 

 

 

PRAKTISCHE AFSPRAKEN: 

 

o Voor de deelnemers bedraagt de kostprijs 50 euro per persoon voor de maaltijd ‘s middags 
en de koffie/thee en taart na de activiteiten. Het bestuur doet een speciale financiële 
inspanning omwille van het jubileumjaar en neemt de kosten van de bussen, de gidsen, de 
ochtendkoffie en het aperitief ‘s middags ten laste.  

o De leden betalen zelf voor de drank aan tafel en voor de extra consumptie(s) in de 
namiddag.  
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o Inschrijven kan door overschrijving op het rekeningnummer BE49 7340 2675 8871 van onze 
Seniorenclub KBC Brussel vanaf 15 juni tot en met 24 juni 2022. 

Graag volgende mededeling bij jouw overschrijving:  

- Luik + code A (voor opstapplaats Aalst) of code Z (voor opstapplaats Zellik) 

-      +   OF code G voor een groentenschotel 

        OF code K voor het kalfsblanquette 

        OF code P voor penne met groenten  

 

AANDACHT:  

 

Respecteer a.u.b. de betaalperiode en maak gebruik van de memodatum 15 juni 2022 voor je 

betaling. Zo kan de bank jouw betaling tijdig uitvoeren want na 120 inschrijvingen moeten wij om 

organisatorische redenen noodgedwongen de boeken sluiten. 

 

 

BELANGRIJK:  

 

➢ Enkel clubleden, al dan niet vergezeld van hun partner, kunnen aan onze activiteiten 
deelnemen en dit uit hoofde van de verzekering.  

➢ Aanwezigen op de jaarlijkse algemene vergadering of nieuwe leden die aansloten na de 

algemene vergadering hebben voorrang mits de betaling werd uitgevoerd binnen de data van 

het betaalblok. De registratie gebeurt in volgorde van betaaldatum, namelijk de datum die op 

het dagafschrift staat van de rekening op naam van Seniorenclub KBC Brussel. 

 

➢ Met de betalingen die vóór 15/06/22 uitgevoerd worden, zal, in het bepalen van de 

deelnemingsvolgorde, pas TWEE dagen later rekening gehouden worden; ook voor hen die 

op de Algemene Vergadering aanwezig waren. 

 

➢ Mocht je de dag zelf, omwille van uitzonderlijke omstandigheden toch niet kunnen 
meegaan, verwittig dan in elk geval de busverantwoordelijke van je opstapplaats:  

 

o Bij vertrek uit Zellik:  

            Rita Maes - GSM 0476/61 98 73 

Marie-Jeanne Loyez - GSM 0499/540 341  

o Bij vertrek uit Aalst: 
 Wiske Coppens – GSM 0472/57 91 33 
 Jean-Paul Devillé – GSM 0494/63 83 11 
  

 

 

Heb je bijkomende vragen m.b.t. deze uitstap, dan kan je ook terecht bij Rita Maes of bij  

Marie-Jeanne Loyez. 

 

 

Wij verwachten jullie om er een schitterende dag van te maken.  

 

Het bestuur 
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Brussel, juni 2022 

 
Beste vrienden, 

 

Het Brussels OperetteTheater (BOT) presenteert dit jaar  

 

 

YES 
 

van Maurice Yvain, een operettepareltje van het einde van de wilde jaren twintig met een galerij 

pittoreske personages in wervelende intriges, in een fantasierijke voorstelling met onweerstaanbare 

chansons. 

 

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

zaterdag 22 oktober om 14.30 uur  en om 19.30 uur in KVS Brussel, Lakensestraat 146,  1000 

Brussel (nieuwe locatie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het verhaal 

 

 

Een operetteparel herontdekt. Met de ene voet in de opéra comique en de andere in de music hall 

brengt dit swingende operettepareltje van Maurice Yvain de années folles of roaring twenties weer 

tot leven. 

 

Dit was de gouden eeuw van de frivole beau monde, verre reizen, de opkomende cinema, de botsing 

tussen het proletariaat en het kapitalisme, de hoogtijdagen van de jazz, allemaal onderwerpen die aan 

bod kwamen in het burleske verhaal van YES! 

  

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         

 

Nuove Musiche onder leiding van Eric Lederhandler. 

Artistieke leiding: Axel Everaert. 

Regie: Lieven Baert.  
Gezongen in de originele Franse taal met 

Nederlandstalige boventiteling. 
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In een grappige intrige vol excentrieke personages wordt de erfgenaam van een pasta-imperium door 

zijn vader gedwongen te trouwen met de Chileense erfgenaam van een tandenstoker-imperium. Om 

aan dit huwelijk te ontsnappen gaat de jonge libertijn een schijnhuwelijk aan met zijn manicure. 

Liefde, bedrog, jaloezie, exotisme, klassenstrijd en gekke situaties zijn de ingrediënten van het 

libretto. 

Het werk ging in 1928 met groot succes in het Théâtre des Capucines in Parijs in première en oogt 

nog steeds even fris. Yvain componeerde het voornamelijk voor twee piano’s en voegde er later meer 

instrumenten aan toe. Zijn muziek is een wonder van vindingrijkheid en humor, en biedt een bijna 

ononderbroken recital van chansons (met mooie teksten) die soms romantisch, smachtend, luchtig, 

meeslepend en vaak jazzy zijn. 

 

Maurice Yvain (1891-1965) is ook de componist van bekende chansons zoals ‘Mon Homme’, ‘La 

Java’ en van talloze anders tophits gezongen door o.a. Mistinguett en Maurice Chevalier. 

 

Tickets 

 

Aanwezigheid op de Algemene Vergadering is van toepassing.  

 

Voordeeltarief voor leden Seniorenclub KBC Brussel: 23 euro i.p.v. 30 euro. 

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

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

 

Aanbod voor jouw kleinkinderen 

Kinderen tot 12 jaar (geboren in 2010 en nadien): GRATIS. Reservatie is wel verplicht om een plaats 

te kunnen toewijzen. 

Kinderen van 13 tot 21 jaar (geboren tussen 2001 en 2009): 10 euro. 

 

Reservatie door overschrijving van het overeenstemmende bedrag op rekening 

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

aantal tot 12 j, x aantal + 12 j’ vanaf 16 augustus tot en met 26 augustus 2022. 

 

Wij wensen iedereen ‘een fascinerende operetteparel’ om naar uit te kijken!’ 

 

 

 

Vriendelijke groeten.                     

 

Het Bestuur 
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HOBBYCLUBNIEUWS 
 

 

Forum BELEGGINGEN:   verantwoordelijke: Jean-Paul DEVILLE  

0494/63 83 11 

      jean-paul.deville@telenet.be 

 

 

 

Beste belegger, 

 

Wanneer jullie dit lezen is 2022 al halfweg. Waar 2021 in het teken stond van onlinesessies bracht 

2022 een heuglijke en deugddoende evolutie. Eindelijk nog eens een livesessie met nadien de 

mogelijkheid om mekaar uitgebreid nog eens ‘echt’ te mogen ontmoeten. Dit deed zichtbaar deugd! 

 

Naar de toekomst toe is het de bedoeling om afwisselend online en livesessies te organiseren. Voor 

wat betreft de livesessies wil ik bij deze nogmaals oproepen om zoveel als mogelijk te carpoolen of 

gebruik te maken van het openbaar vervoer. Fietsen mag natuurlijk ook altijd ….. 

 

Leden van de beleggingsclub krijgen via e-mail sowieso tijdig de uitnodiging voor zowel de live- als 

de onlinesessies. Ben je nog geen lid maar heb je interesse in beleggen? Geef dan een seintje aan 

ondergetekende en je wordt opgenomen in onze club. 

 

En ons programma voor de rest van 2022 oogt weer mooi: 

 

20 juni: LIVE: collega Luc Van Dael met een blik op de optiemarkten 

12 september: ONLINE: Liesbeth Van Rompay sector analist Bolero: de pharmasector 

17 oktober: LIVE: collega Luk De Koning: successieplanning 

November: nog ‘under construction’ 

5 december: LIVE: Johan Lema, CEO KBC Asset Management: Verantwoordelijk beleggen in 

onzekere tijden. 

 

Zoals jullie zien: voor elk wat wils. Ik hoop jullie dan ook talrijk te mogen begroeten bij onze 

volgende activiteiten. 

 

Tot dan! 

 

Jean-Paul Deville 

 

Opmerking: de geïnteresseerde beleggers krijgen nog een aparte e-mail van Jean-Paul met alle 

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

contact op met de hobbyclubverantwoordelijke. 

 

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         

mailto:jean-paul.deville@telenet.be
file:///D:/Media/Documents/KBC/Zending%20KBC/zending2015-03/seniorenkbcbrussel@gmail.com
mailto:seniorenkbcbrussel@gmail.com
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Wandelclub ‘DE DOORTRAPPERS’: verantwoordelijke: Frans VANSINTJAN 

      0498/39 59 37 of   02/360 37 22 

      frans.vansintjan@telenet.be 

 

 

Wanneer? Elke 4de donderdag van de maand op diverse locaties.  

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

 

De aangesloten leden van de hobbyclub “De Doortrappers” krijgen bij het begin van elke maand nog 

een herinneringsmail voor de maandelijkse wandelingen. Als je nog geen lid bent van de wandelclub 

en wel interesse hebt, neem dan contact op met de hobbyclubverantwoordelijke. 

 

Donderdag 23 juni 2022: 

• Startplaats: Sporthal van het domein Steenberg, Oudenaardsesteenweg 458, 9420 Erpe-Mere. 

➢ Organisatoren: Luc en Nicole De Meyer – De Kempeneer. 

➢ Parkeren: Ter plaatse. 

 

 

Donderdag 28 juli 2022: 

➢ Startplaats: Café “De Volle Pot” Brusselsesteenweg 277, 1785 Merchtem. 

➢ Organisator: Els Jordens. 

➢ Parkeren: Ter plaatse. 

 

 

Woensdag 17 augustus 2022: Wandeldag in Westmalle 

➢ Startplaats: Café Trappisten, Antwerpsesteenweg 487, 2390 Westmalle. 

➢ Organisator: Wiske Coppens en Frans Vansintjan. 

➢ Parkeren: Ter plaatse. 

➢ Voormiddag wandeling: Trappistenpad 7 km. 

➢ Namiddag wandelingen: Molenpad 6 km en Drieboomkensbergpad 11,4 km. 

➢ Opgelet: De wandelingen gaan door op woensdag 17 augustus en starten om 10.30 uur. 

➢ Gezien picknicken in het restaurant niet toegelaten is, trakteert de seniorenclub de deelnemers 

's middags op een boterham met trappistenkaas of kop en een Westmalle dubbel of trippel! 

➢ Gelieve wel vooraf te laten weten of je zal deelnemen aan deze wandeldag. Dit kan door een 

mailtje naar frans.vansintjan@telenet.be of een sms'je naar 0498/395937. 

 

 

Donderdag 22 september 2022: Geen wandeling 

De wandelmidweek gaat door van 19 tot 23 september in Ter Helme, Oostduinkerke 

Er zijn nog een paar plaatsen vrij! 

Geïnteresseerd, neem dan contact op met Frans Vansintjan via email frans.vansintjan@telenet.be of 

gsm 0498/395937 

 

 

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

  

mailto:frans.vansintjan@telenet.be
mailto:frans.vansintjan@telenet.be
mailto:frans.vansintjan@telenet.be
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PETANQUECLUB:    verantwoordelijke: Clement DE WIN  

      0476/45 29 78   of   02/532 50 02 

      dewinsempels@gmail.com 

 

 

Waar?  Petanqueclub Wemmel, Steenweg op Brussel 113 – 1780 Wemmel 

 

Wanneer? Elke dinsdag van het jaar vanaf 14.00 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 en Wanneer?  

 

Op donderdag 7 juli 2022 trekken we er op uit voor een dagfietstocht van +- 65 km 

 

Vertrek:  10.00 uur 

Organisatie: Mariette De Leeuw en Nicole Teughels 

Vertrekplaats: Postel 

Parkeren: parking Postel gelegen aan de N123. 

 

Na de fietstocht is er mogelijkheid tot het nuttigen van een avondmaal in een plaatselijke Brasserie 

mits voorafgaandelijke melding van deelname en menukeuze. De Seniorenclub biedt de deelnemers 

een aperitief aan en voorziet een tussenkomst van 10 euro in het diner. 

Verdere details worden in de maandelijkse fietsuitnodiging uit de doeken gedaan. 

 

 

Fietsmidweek in Nederland van 25 tot 29 juli 2022 in de omgeving van Eindhoven 

 

Organisatie: Wiske Coppens en Nicole Teughels 

Vertrek: Hotel 46 in Wintelre 

Op dinsdag, woensdag en donderdag plannen we 3 mooie fietsroutes van een 60-tal kilometers op 

basis van fietsknooppunten. Het eerste fietsknooppunt ligt precies voor het hotel.  

 

mailto:dewinsempels@gmail.com
mailto:teughels.nicole@hotmail.com
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Op vrijdag staat er nog een cultureel bezoek aan de vroegere indrukwekkende Philips-site op de 

agenda. Tegenwoordig is Strijp S een dynamische stadswijk waar wonen, werken en cultuur 

samengaan. 

De inschrijvingen werden reeds per 4 februari afgesloten. De fietsmidweek is volzet. 

 

 

  

Op donderdag 4 augustus 2022 wordt er geen fietstocht georganiseerd omwille van de 

Fietsmidweek eind juli. 

 

  

Donderdag 1 september 2022 - Duvelroute 

Vertrek: 14.00 uur 

Organisatie: Nicole Teughels 

Vertrekplaats: Bistro The Boathouse, Beenhouwerstraat 24, 2830 Willebroek (Heindonk) 

Parkeren: ruime gratis parking aan de nabijgelegen Watersportbaan Hazewinkel. 

 

  

Donderdag 6 oktober 2022 – moet nog uitgewerkt worden. 

 

 

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, 2 spelletjes/deelnemer. 

 

Donderdag 16 juni 2022 – 14.00 uur 

 

Donderdag 21 juli 2022 – geen bowling (Nationale Feestdag) 

 

Donderdag 18 augustus 2022 – 14.00 uur, aanvangsuur kan wijzigen. Openingsuur ‘Bowling 

Stones’ tijdens verlofperiode nog niet gekend. 

 

Opmerking: de geïnteresseerde spelers krijgen nog een aparte e-mail van Marilou met alle 

praktische informatie. Indien je nog geen lid bent van de bowlingclub en wel interesse hebt, neem 

dan contact op met de hobbyclubverantwoordelijke. 

 

 

 

mailto:marie.schyvers2@telenet.be
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KUNST & CULTUUR:   verantwoordelijke: Leo VERHOEVEN 

             

      leo.verhoeven01@gmail.com 

 

 

Beste Vrienden, 

 

 

Laat mij beginnen met iedereen te danken die in de voorbije weken heeft gereageerd op mijn 

oproep tot suggesties voor activiteiten K&C; alsook degenen die deelgenomen hebben aan de 

voorbije activiteiten van K&C. 

Talrijke praktische en originele tips kwamen tot bij mij. 

Beloofd, ik ga deze ernstig bekijken en voorleggen aan het Bestuur. 

Ik probeer een aantal ideeën in de nabije toekomst uit werken. 

 

Het programma voor de 2de helft van 2022 neemt intussen vaste vorm aan. 

Graag deel ik dit met jullie, maar onder voorbehoud. 

Niet alle details zijn vandaag al gekend (exacte datum, beschikbaarheid zalen en/of van de 

gidsen, …). 

 

Later meer precieze informatie over de verschillende initiatieven. 

 

Maar ik laat jou niet langer in het ongewisse; zie hieronder wat ik in gedachten heb:  

 

1) Art Nouveaunamiddag op woensdag 7 september in Sint-Gillis en Elsene 

(onder voorbehoud, want nog in uitwerking) 

Museumbezoek + stadswandeling + bezoek aan markt Kastelijnsplein. 

 

Deze activiteit is op woensdag gepland omdat enkel dan de markt gehouden wordt. 

 

Medewerking van de uitstekende gids Machteld de Schrijver (Culturama vzw)  

Beperkt tot 30 - 40 deelnemers (= max. capaciteit van het museum) 

Geleid bezoek Horta museum Amerikastraat (75 min).  

Start om 12.00 uur (eigenaardig start uur, maar wij hebben het museum voor ons alleen, 

geleid groepsbezoek kan niet op ander uur) 

Drankje in nabijgelegen café 

Geleide wandeling langsheen beroemde Art Nouveau gebouwen in de wijk (1,5 uur) 

Vrije wandeling op de hippe markt (mogelijk tot 19.00 uur) 

 

In het geval er voldoende belangstelling is om een tweede bezoek te organiseren voor 30 à 40 

personen zullen wij dit overwegen voor het voorjaar 2023. 

 
2) 13 Oktober (15u00): Kaas- en wijnnamiddag in Kasteel La Motte (Dilbeek) 

Onder leiding van kaasaffineur Van Tricht en wijnexpert Willy Goorden worden 

achtereenvolgens 5 kazen + passende 5 wijnen besproken en geproefd. 

 

Locatie: het prestigieuze Kasteel La Motte, Feestzaal: capaciteit 60 man.  

  

mailto:leo.verhoeven01@gmail.com
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3) 24 November: Mijn- en museumbezoek in de streek van “La Cité Ardente” 

Vervoer met bus  

09.30 uur: begeleid bezoek van de steenkoolmijn van Blegny (2 uur) 
12.00 uur: transfert met onze bus naar de aanlegsteiger van Visé (op 8 km).  

12.30 uur: inscheping op de boot "Le Pays de Liège". Boottocht Visé-Liège met maaltijd aan 

boord. 

14.30 uur: aankomst in Luik aan de passerelle «la Belle Liégeoise» 

Gegidst bezoek aan de permanente collectie van het museum “La Boverie” 

 

 
4) December: Sint-Romboutskathedraal Mechelen 

Nog in uitwerking. 

Er wordt geprobeerd om ons bezoek te laten aansluiten op de kerstmarkt. 

 

Alle leden van de hobbyclub ‘Kunst en Cultuur’ ontvangen voor elke activiteit een aparte e-mail van 

Leo met daarin alle praktische informatie. Kijk misschien ook regelmatig de ‘spam’ mailbox na. 

  

Nog geen lid van de hobbyclub ‘Kunst en Cultuur’ maar wel interesse? Neem dan contact op met de 

hobbyclubverantwoordelijke. 
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Ledennieuws 

 
 

Sinds begin dit jaar verwelkomen wij volgende nieuwe leden: 
 

 

Leen D’hondt 

Lena Van Laethem 

Mat Galle 

Walter Nuyts 

William Brants 

Philippe Delbeke 

Solange Verbelen 

Lut Meert 

Marleen Van Acoleyen 

Bruno Verbeke 

Pascal De Smet 

Didier Vandenkerckhove 

Magda Somers 

 

 

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). 

 

05.03 Jenny De Paepe (KBC), echtg. Pierre Van Laethem 

07.03 Arthur Coppens (KBC), wed. Jeanne De Moey 

07.03 Denise Van Ruyskensvelde (KBC), echtg. Florent De Sadeleer 

13.03 Jan Boon (KBC), wed. Lily Mertens 

17.03 Nestor Vanhove (KBC), wed. Ghislaine Deneve 

19.03 Henri Vande Gucht, echtg. Helen De Koster (KBC) 

01.04Jacqueline Luyckfasseel (KBC), echtg. Emiel Michiels 

04.04 Iwein De Brauwer (KBC) 

06.04 Marcel Minnen (KBC), echtg. Suzanne Helsemans 

12.04 Jef Verhavert (KBC), echtg. Leona Moyson 

23.04 Josane Vermeren, echtg. Edgar Van der Bracht (KBC) 

29.04 Etienne Asscherickx (KBC) echtg. Gilberte Van den Eynde 

05.05 Paul Ronsijn (KBC), echtg. Lieve Van Laeren 

27.05 Pierre Thielemans (KBC), echtg. Christiane Cleppe 

 

 

Namens de seniorenclub werd aan de families onze deelneming overgemaakt.  
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Onze leden die de komende maanden hun 65ste huwelijksverjaardag vieren: 

 
06/08/1957 Marcel MOLEMANS & Gabriëlle VAN DEN STEEN 

17/08/1957 Magdalena PEETERS & Pierre CUMPS 

21/09/1957 Pierre DE BACKER & Julia DE BUEL 

 

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

 
07/07/1962 Nicole LIEVENS & Robert DE VRIESE 

08/08/1962 Fernand NEIRINCKX & Laurette DEBAR 

11/08/1962 Emiel DE BROUWER & Godelieve VAN STEENDAM 

14/08/1962 Etienne DEPOORTER & Madeleine WAGEMAN 

21/08/1962 Jeanne DE PAUW & Siegfried VAN DEN BOSSCHE 

22/09/1962 Monique VAN ZANDBERGEN & Leon VAN LENT 

 

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

 
03/06/1972 Marie-Louise NEUHARD & Ghislain VAN AKEN 

03/06/1972 Yvette WERA & Marcel RONSMANS 

09/06/1972 Alfred (Freddy) DE CUYPER & Liliane BOOGAERTS 

10/06/1972 Frans MOYSON & Diane VAN ROY 

17/06/1972 Rita MALFROIDT & Christiaan VAN CAUTER 

29/06/1972 Luc JACOBS & Rita HEYVAERT 

01/07/1972 Etienne DELANCKER & Michelle KAYAERT 

07/07/1972 Freddy MAES & Martine SAEYS 

08/07/1972 Mathilde PIESSENS & André SCHELLEMANS 

10/07/1972 Nicole ADAMS & Frans CLUDTS 

11/07/1972 Jeannette VAN HUMBEECK & Fons WILLEMS 

12/07/1972 Georgette NOPPE & Hugo LONDERS 

12/07/1972 Sonia DURANT & Willem VANDERSCHUEREN 

20/07/1972 Nicole VANDERHASSELT & Remy VAN LIER 

27/07/1972 Erik DE CORDIER & Marthe MERTENS 

28/07/1972 Fernand DOTREMONT & Annie CRUYPLANT 

28/07/1972 Jeannine DE CREMER & Johnny DE SMET 

04/08/1972 Godelieve DIEPENDAELE & Jean VANDER BIEST 

05/08/1972 Hugo DEVILLE & Hilde WILSON 

05/08/1972 Viviane DANAU & Bruno VANDER STRICHT 

11/08/1972 Germaine PASTEELS & Jean LAMOTTE 

11/08/1972 Johnny VAN DEN ABEELE & Mia VAN EYCKEN 

12/08/1972 Jean-Paul VERMEIR & Jacqueline VLASSELAER 

12/08/1972 Sonia HARNIE & Leo NIEUWBORG 

18/08/1972 Els PERMENTIER & André BOULPAEP 

18/08/1972 Omer NEEFS & Emma DE RAES 

19/08/1972 Heinrich STOFFELS & Christiane GILLAERTS 

26/08/1972 Augusta EVENS & André TIELS 

26/08/1972 Hugo LANGBEEN & Maria ADRIAEN 

26/08/1972 Michel WILLEMS & Lena VAN DEN ELSEN 
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01/09/1972 Françine LEFEVRE & Eddy BOURGEOS 

01/09/1972 Liliane COUVREUR & Guido VAN PAESSCHEN 

02/09/1972 Christianne VERMASSEN & Hector LELIE 

02/09/1972 Dirk HAEGEMAN & Annie PETIT 

02/09/1972 Lieve SUIJS & Marnix SWAUWAERT 

02/09/1972 Michel DE VOS & Micheline BOUCHEZ 

08/09/1972 Michel HOLLEVOET & Hilda VANWAELEM 

08/09/1972 Roger VAN HOUTEM & Rita PENNE 

09/09/1972 Linda PIJCK & Eddy VAN BEMTEN 

15/09/1972 Christiane DESMET & Joseph PAESMANS 

15/09/1972 Johnny SULS & Magda DE CLERCK 

16/09/1972 Marie-Louise BOSCHMANS & Robert VAN STEENWINCKEL 

16/09/1972 Martin CEYSSENS & Marie-Rose JACOBS 

23/09/1972 Jan VAN MEDEGAEL & Maria DE WIT 
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Verslag van het jubileumbanket van 20 maart 2022 
 

 

 

 

 

Eindelijk na twee jaar wachten, was het dan zover. Het was niet gewoon ons banket dat we mochten 

organiseren maar wel ‘een jubileumbanket’. Onze kring bestaat dit jaar 60 jaar en dat moest speciaal 

gevierd worden. Hoe deden we dat? Natuurlijk met een feestmenu, uitnodiging van bestuursleden van 

de andere kringen en afsluiten met een geschenk. De inschrijvingen en samenstellingen van de tafels 

kwamen wel wat trager op gang dan de 

voorgaande jaren. Doch het uiteindelijk aantal 

deelnemers lag toch ruim binnen onze 

verwachtingen. 

 

 

Naar jaarlijkse gewoonte werd de feestmaaltijd 

voorafgegaan door een misviering. Hierin werden 

onze overledenen van de laatste 3 jaren herdacht. 

Het was een mooie serene plechtigheid die door 

de medewerking van verschillende mensen 

mogelijk werd en waarvoor de familieleden zeer dankbaar waren. 

 

 

Van diegenen die niet naar deze misviering gingen stonden velen reeds ruim op tijd aan de deur van 

De Waerboom te wachten totdat de deuren opengingen. Om de massa een beetje te spreiden werden 

de deelnemers, een kwartiertje vroeger dan aangekondigd, binnengelaten in de zaal. Bij het 

binnenkomen kregen zij naar gewoonte een lijst met vermelding van de namen van de deelnemers 

met hun tafelnummer. Zo konden oude en nieuwe leden gemakkelijk op zoek gaan naar collega’s en 

vrienden. 

 

 

 

 

Zoals het nu al enkele jaren de gewoonte is 

werd het aperitief aan tafel bediend. Daarna 

konden we genieten van de verschillende 

lekkere gerechten mooi gepresenteerd op de 

borden. Zoals wij het van de mensen van De 

Waerboom gewoon zijn, werden wij zowel qua 

eten als qua drank op een perfecte wijze 

bediend.   
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Tussendoor werden er speeches gegeven door Jonas De Jonge, onze 

voorzitter, Luc Boesmans, Ondervoorzitter van het Sociaal Fonds en 

Achille Cuypers, voorzitter van kring Leuven, in naam van de andere 

Kringen. Tijdens die speeches was er soms wel wat veel geroezemoes 

van onze leden, maar dit had waarschijnlijk te maken met het feit dat 

de mensen mekaar al zo lang niet meer gezien hadden en dat ze veel 

moesten bijpraten over wat er de voorbije twee jaar zoal gebeurd is.  

 

 

 

 

 

Na het dessert en de koffie werd het tijd om afscheid te 

nemen. Enkele van onze bestuursleden begaven zich naar de 

vestiaire waar ook een tafel opgesteld stond met onze 

geschenkdoos. Nadat de genodigden hun jas hadden 

aangetrokken, kregen zij een lekkere fles schuimwijn mee 

naar huis. Deze parels kunnen bij gelegenheid nog eens 

herinneren aan de gezellige jubileumnamiddag. 

 

 

 

Dank aan allen die erbij waren en van deze dag een echte feestdag maakten. 

 

Het Bestuur. 
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Voordracht door Prof. Hendrik VOS op vrijdag 22 april 2022 

 

                 EUROPESE UNIE ‘Van crisis naar crisis’ 

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

 

 

Vrijdag 22 april kwamen we naar onze vertrouwde feestzaal in de Westrand voor onze eerste 

voordracht van dit jaar. Hendrik Vos, professor Europese politiek aan de UGent, bracht ons een 

uiteenzetting over de Europese Unie: ‘van crisis naar crisis’. 

 

De Europese politiek is niet evident, hij is zelfs ingewikkeld. 

De laatste jaren krijgen we vooral slecht nieuws te verwerken: de monetaire crisis, de 

vluchtelingencrisis, de Covid-19 pandemie en nu de oorlog in Oekraïne. 

 

De Europese Unie is 70 jaar geleden ontstaan uit de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de 

EGKS, een samenwerking van zes lidstaten. Later traden meer en meer landen toe, zodat de Europese 

Unie nu bestaat uit 27 lidstaten. 

Na WO II bestond Europa uit vele aparte staatjes waar chaos heerste. De pioniers streefden naar één 

markt waar regels en wetten dezelfde zijn.  

Denken we maar aan de jaren 60 toen het niet mogelijk was boter te kopen in Nederland zonder 

aangifte aan de douane. Tot 2016 was er in ons land slechts één bedrijf dat de post mocht verdelen. 

Eén Europese markt betekent dat de regels en wetten door iedereen moeten opgevolgd worden die in 

de EU een economische activiteit uitoefenen. 

 

 

In een halve eeuw zijn we naar een Europese integratie gegaan: 

- naar een Europese Unie zonder grenzen: geen controle meer van personen(in de 

Schengenzone), kapitaal, goederen en diensten  

- we hebben één markt en vele wetten om alles te regelen 

- we hebben één munt, de euro 

Dit is economisch zeer interessant en er is ook een grote consensus om deze eenheid te bereiken. 

Enkele voorbeelden, in alle lidstaten 

- vind je dezelfde waarschuwing op de sigarettenpakjes 

- moeten de ruitenwissers van een tractor hetzelfde aantal keren op en neer gaan 

- zijn legbatterijen verboden 

- is het speelgoedje in het Kinder Surprise Ei van dezelfde makelij. Deze reglementering is er 

gekomen omdat er in Zweden een baby gestikt was bij het inslikken van het speelgoedje. Er is 

dagen en maanden over gediscussieerd totdat er een consensus bereikt werd over de vorm, de 

afmetingen, de veiligheid enz. 

De Europese Unie streeft naar één markt en wil gelijke regels voor iedereen. Ze houdt zich bezig met 

grote problemen, maar ook met kleine, in onze ogen soms onnozelheden.  

De laatste 25 jaar zijn er heel veel wetten en regels bijgekomen. Alle Europese wetten samen beslaan 

nu reeds 100.000 bladzijden! 

 

 

De Europese Unie is geworden wat ze nu is: één markt, de meest gereguleerde markt ter wereld en 

ondanks de vele kritiek, toch succesvol. In de Europese Unie leven 450 miljoen mensen samen, in 

vrede, ze genieten van een uitgebreide sociale bescherming die nergens anders bestaat. We betalen er 

wel een prijs voor: 
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- de lidstaten moeten aan soevereiniteit inboeten 

- kunnen zelf niet alle beslissingen nemen 

- moeten tot comprissen komen. 

 

Beslissingen moeten genomen worden met unanimiteit, wat quasi onmogelijk is met 27 landen. 

Over alles verschilt men van mening, zowel bij kleine als bij grote problemen.  Het duurt soms lang 

eer men tot een consensus komt. 

 

 

De landen willen over bepaalde zaken toch ZELF beslissen. We zien dat er geen gezamenlijk beleid 

is over:  

- begroting, lonen, belastingen 

- gezondheidszorg 

- vluchtelingenproblematiek 

- buitenland 

 

De Europese Unie neemt geen standpunt in naar buitenlands beleid, bv. bij de moord op de 

Saoedische journalist in het consulaat in Turkije, een paar jaar geleden. 

 

 

Eén ding is duidelijk: WE RAKEN ELKAAR. Er is samenhang. Maar zijn ook crisissen. 

 

 

Hoe wordt een crisis aangepakt? 

 

We stellen vast dat wat in één lidstaat gebeurt, gevolgen heeft voor de andere landen: 

- een budgetontsporing kan impact hebben op de andere landen 

- als men belastingontduiking toelaat, betekent dit minder inkomsten in de andere landen 

- wie vluchtelingen toelaat of weigert, beïnvloedt het beleid van de anderen. 

Een gezamenlijk beleid is moeilijk want de belangen lopen niet gelijk met als gevolg: veel ruzie en 

discussie. 

Sommige landen WILLEN niet samenwerken, soms MOETEN ze toch. Er heersen zeer 

uiteenlopende meningen tussen de lidstaten, ook bij experten en economen. 

Voor de aanpak van een crisis is geen draaiboek, de Europese Unie zoekt naar compromissen. De 

lidstaten hebben angst voor de chaos, ze beseffen dat de uitdagingen niet meer land per land kunnen 

aangepakt worden. De crisis MOET opgelost worden, we moeten samenwerken, we moeten water bij 

de wijn doen. Dit besef is de lijm tussen de lidstaten. 

 

De gevolgen van een crisis: 

Europa wint aan macht… 

- Begrotingen moeten voorgelegd worden 

- Banken staan onder toezicht 

- Er is het Coronaherstelfonds 

- Stilaan komt er een gezamenlijke grensbewaking en asielbeleid 

- Er wordt nagedacht over samenwerking op vlak van Defensie. Elk land apart heeft een klein 

budget en investeert dus in het goedkoopste materieel. Uiteindelijk komt dat duur uit, terwijl 

een operationele samenwerking onmogelijk is. 

  



 

 

 26 

 

 

De lidstaten worden zich wel bewust van de uitdagingen waarop ze moeten samenwerken. De 

geschiedenis stottert soms, maar gaat niet blind achteruit. 

De uitdagingen zullen opgelost worden met structuren van de 21e eeuw en niet met deze van de 19e 

eeuw. 

 

Andere landen zijn vragende partij om eveneens tot de Europese Unie toe te treden.  

 

De Europese Unie gaat van crisis naar crisis, maar er heerst rust, vrijheid, welvaart. 

 

Na de boeiende uiteenzetting door prof. H. Vos werden een aantal vragen gesteld en werd o.m. nog 

ingezoomd op de oorlog in Oekraïne, de Brexit en de problematiek van het klimaat. 

 

 

We kunnen terugblikken op een boeiende, leerrijke en gezellige namiddag. 
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Daguitstap naar Brugge op 17 mei 2022 
 

 

 

De weergoden waren ons gunstig gezind: een stralende zon, al van bij het vertrek van de bussen uit 

Zellik en Aalst. Zonder enige opstopping of file onderweg kwamen de 90 deelnemers iets voor 9:30 

uur aan in Brugge. Een korte wandeling – meteen een eerste kennismaking met de mooie stad – 

bracht ons naar wat voor de rest van de dag het meetingpoint zou zijn: ‘Brouwerij De Halve Maan’ in 

hartje Brugge. 

 

Veel tijd om te genieten van de koffie en/of thee hadden wij niet, want om half elf startten de 

activiteiten. De vrienden die vertrokken waren uit Aalst gingen onder leiding van 3 lokale gidsen een 

wandeling maken doorheen het oude stadscentrum. Het thema was: ‘de godshuizen’.  

 

De collega’s die ’s ochtend vertrokken waren uit Zellik kregen intussen een gesmaakte rondleiding 

‘achter de coulissen’ van het concertgebouw. 

 

Rond de middag kwamen beide groepen terug samen in De Halve Maan en was het tijd voor het 

aperitief – gevolgd door het middagmaal. Uit de reacties die achteraf werden genoteerd, kan worden 

opgemaakt dat de menu’s door iedereen letterlijk en figuurlijk werden gesmaakt. 

 

Nadat de innerlijke mens was versterkt, was het tijd om het namiddagprogramma aan te vatten 

waarbij de groepen werden gewisseld: De Aalstenaars ontdekten het Concertgebouw en de 

Zelliknaren konden gaan bidden voor het zielenheil van wie hun dierbaar is. 

 

Natuurlijk was er nadien tijd voor een vrij moment; een kans voor sommigen om het bier van De 

Halve Maan te vergelijken met wat andere herbergen te bieden hadden. 

 

Om 17.30 uur was het opnieuw verzamelen geblazen in De Halve Maan voor een lichte 

broodjesmaaltijd met koffie en/of thee. 

 

Om 18.30 uur werd er opnieuw opgestapt op de bussen richting Brussel. 

 

Dat de dag een succes kan genoemd worden is mede te danken aan de chauffeurs die snel en veilig 

iedereen vervoerden naar de bestemming en terug, aan de uitstekende keuken & bediening van de 

ploeg van De Halve Maan en aan de zeer professionele aanpak van de 6 gidsen. 
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49ste TOERISTISCHE WANDELZOEKTOCHT.  
  

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

Niklaas. De inrichters hebben een route uitgestippeld door de hoofdstad van het Waasland langs het 

befaamde marktplein en de mooie parken en monumenten. Uiteraard passeren we ook gezellige 

terrasjes en winkelstraten.  

Alle personeelsleden en gepensioneerden van KBC Bank en Verzekering (en van de 

dochterondernemingen) kunnen, samen met hun gezinsleden, deelnemen op één of meer dagen naar 

keuze van 1 mei tot 11 september 2022.   

Inschrijven kan om praktische redenen enkel per e-mail, met vermelding van het gewenste aantal 

deelnemingsformulieren, aan wyns.jos@skynet.be .   

Per formulier wordt een bijdrage gevraagd van 10 EUR, over te schrijven op rekening IBAN BE95 

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

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

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

zaterdag 1 oktober 2022 in zaal Withof in de Withof straat in Heist-op-den-Berg. Voor bijkomende 

info mag je steeds contact opnemen met Jos Wyns, tel. 015 24 93 04 of Karel Van de Gender, tel. 

014 72 51 90.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                   


