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MERCHTEMcontact op met de hobbyclubverantwoordelijke. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Brussel, december 2022 

 

Zending 2023/01 (ook te vinden op www.seniorenkbcbrussel.be)   

 

Uitnodigingen 

blz.  2-3  : Woord van het bestuur 

blz.  4  : Betaalkalender 

blz.  5  : Algemene Vergadering en Nieuwjaarsfeest 26 januari 2023 

blz.  6  : Voordracht Johan Thijs 13 februari 2023  

blz.  7-8  : Voordracht Ine Van Wymersch 03 maart 2023 

blz.  9-10  : Banket 26 maart 2023 

blz.  11  : Deelnemingsformulier banket 

blz.  12-13  : Daguitstap Antwerpen 6 mei 2023 

blz.  14-16  : Fietsmidweek in het Waasland 31 juli-3 augustus 2023 

blz.  17-19  : Busreis Loire 03 tot 10 september 2023 

 

Hobbyclubnieuws 

blz.  20-23  : Hobbyclubnieuws 

 

Ledennieuws 

blz.  24-26  : Ledennieuws 

 

Verslagen 

blz.  27  : Kleinkinderendag 

blz.  28-31  : Busreis Lago Maggiore 

blz.  32  : Petanque kampioenschap 

blz.  33  : Daguitstap Luik 

blz.  34-35  : Wandelmidweek Oostduinkerke 

blz.  36-37  : Voordracht Patrick Tans 

blz.  38  : Voordracht Johan Op de Beeck 

 

  

      

De volgende zending kan je verwachten maart 2023 

 

Met onze hartelijke groeten, 

 

Namens het Bestuur  

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Woord van het bestuur 
 

 

Beste leden, 

 

 

Het jaareinde nadert met rasse schreden. Het is dan ook een geschikt moment om even terug te 

kijken op het voorbije werkjaar. Corona was nog prominent aanwezig in het begin van het jaar en 

belette ons nog om voluit onze activiteiten te ontplooien. 

 

Het banket waarop jullie talrijk aanwezig waren gaf de echte aftrap om er voor al onze activiteiten 

in te vliegen. 

 

We deden terug club- en hobbyclubactiviteiten met een steeds toenemend succes. Ook konden we 

terug onze oudere en zieke leden alsook onze jubilarissen bezoeken. Wij zitten opnieuw op ons 

gewoon niveau van functioneren. Iedereen keek er naar uit en velen genoten ervan. Ik verwijs 

hiervoor o.a. naar de fotoreportages en verslagen in deze zending en op de website. 

 

Het einde van het jaar is ook het ogenblik om vooruit te kijken. 

 

Op 26 januari hopen wij jullie in groten getale terug te mogen ontmoeten op onze jaarlijkse 

Nieuwjaarsreceptie met een optreden van Gary Hagger, voorafgegaan door de Algemene 

Vergadering. Daarna volgt het Banket op 26 maart. 

 

Wij hebben ook weer leuke activiteiten voorzien: 2 daguitstappen (Antwerpen en 

Hoogstraten/Merksplas), 2 lezingen (Ine Van Wymersch en Jef Vermassen); en ook een 

kleinkinderendag in De Gavers om de zomer af te sluiten. De hobbyclubverantwoordelijken 

werkten eveneens aan een interessant en aangenaam programma. Op al deze zaken komen wij 

verder in deze zending en later uitgebreid terug. Zij staan ook in onze kalender. 

 

Toch willen wij nog jullie speciale aandacht vragen voor een lezing door Johan Thijs op 13 

februari, in de Havenlaan. Wij hopen jullie dan talrijk te mogen verwelkomen op deze unieke 

gelegenheid. 

 

Wij vragen ook begrip omdat er voor bepaalde activiteiten maar een beperkt aantal mensen kunnen 

deelnemen en een aantal mensen uit de boot vallen. Dit heeft veelal te maken met zaken waarop wij 

geen vat hebben, bv. de beperktere beschikbaarheid van gidsen na corona. De uiteindelijke 

deelnemers worden steeds objectief bepaald. Wij zullen in de toekomst steeds proberen zoveel 

mogelijk geïnteresseerden te laten deelnemen door deze activiteiten verschillende keren te laten 

doorgaan of de afvallers de volgende keer voorrang te verlenen. Andere kringen kampen met 

hetzelfde probleem. 

 

Het is niemand ontgaan dat het leven veel duurder wordt. Zo ook de kost van onze activiteiten. Wij 

zullen ook in 2023 trachten de bijdrage van de deelnemers aan activiteiten zo laag mogelijk te 

houden. Dit kunnen wij alleen dankzij de financiële steun van KBC via het Sociaal Fonds. Onze 

vroegere werkgever verdient hiervoor onze grote dank. Veel bedrijven, zelfs grote, doen dit niet. 

 

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 
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Verder wil ik hier ook even aanhalen dat onze website in de loop van 2023 in een nieuw kleedje zal 

worden gestoken. Inderdaad, SOFO dat gesponsord wordt door Cera en KBC heeft samen met de 

kringen beslist deze bedragen aan te wenden om te investeren in communicatie en in de eerste 

plaats in de vernieuwing van veiliger websites van de kringen.  

Ook voor bestuursleden staat de tijd niet stil en spijtig genoeg bereikt Frans Vansintjan binnenkort 

de leeftijdsgrens waarop hij moet stoppen als bestuurslid. Wij willen Frans hier oprecht bedanken 

voor zijn jarenlange inzet in het bestuur en als hobbyverantwoordelijke wandelen. De wandelclub 

zal vanaf volgend jaar begeleid worden door Eddy Loyez. Ook naar hem gaat onze dank. Wij hopen 

dat zijn voorbeeld door anderen zal gevolgd worden om zich in de toekomst in te zetten voor de 

prachtige club die de Seniorenkring KBC Brussel is. Zonder de inzet van deze vrijwilligers is de 

continuïteit van onze activiteiten niet verzekerd vermits op relatief korte termijn een aantal andere 

bestuursleden ook de leeftijdsgrens bereiken. 

 

 

Het bestuur wenst jullie allen een goed eindejaar en een prachtig en vooral gezond 2023. 
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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 2023/01) 

 

ACTIVITEIT VAN TOT/MET  REFERTE 

 

Algemene Vergadering en 

Nieuwjaarsfeest 

26 januari 2023 

 

 

04/01/2023 

 

14/01/2023 

 

11 euro per persoon.  

Met vermelding: Nieuwjaarsfeest 

 

 

Voordracht Johan Thijs 

13 februari 2023  

 

 

30/01/2023 

 

03/02/2023 

 

3 euro per persoon. 

Met vermelding: Johan Thijs 

 

 

Voordracht Ine Van Wymersch 

03 maart 2023 

 

13/02/2023 

 

18/02/2023 

 

5 euro per persoon. 

Met vermelding: Ine Van 

Wymersch 

 

 

Banket 

26 maart 2023 

 

20/02/2023 

 

03/03/2023 

 

50 euro per persoon 

Met vermelding: Banket 

 

 

Daguitstap Antwerpen 

06 mei 2023 

 

13/03/2023 

 

24/03/2023 

 

70 euro per persoon 

Met vermelding: Antwerpen 

opstapplaats A(Aalst) of Z(Zellik) 

 

 

Fietsmidweek Waasland 

31 juli – 03 augustus 2023 

 

16/01/2023 

 

 

25/01/2023 

 

50 euro per persoon 

Met vermelding: Fietsmidweek 

Kamertype S of D 

 

 

Busreis Loire 

03 – 10 september 2023 

 

 

30/01/2023 

 

10/02/2023 

 

150 euro per persoon 

Met vermelding: Loire D(ubbel) 

of S(ingle). Reis- en 

annulatieverzekering oké 
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Beste leden, 

 

Graag nodigen wij jullie uit op het 

 

NIEUWJAARSFEEST voorafgegaan door de 

ALGEMENE VERGADERING 
op donderdag 26 januari 2023 

in het Cultuurcentrum Westrand Dilbeek 

Kamerijklaan 46,1700 Dilbeek  

 

Praktisch 

 

Vanaf 13.15 uur: onthaal en toegang tot zaal 

14uur: Algemene Vergadering (jaarverslag 2022, jaarplanning 2023, bestuursaangelegenheden) 

15uur: live-optreden van Garry Hagger 

 

    
 

16.15 uur: receptie, koude schotel en dessert 

18.30 uur: einde. 

 

Jullie kunnen van dit feest genieten door tussen 4 januari 2023 en 14 januari 2023 een bedrag van 

11 euro per persoon over te schrijven op rekening BE49 7340 2675 8871 met melding 

‘Nieuwjaarsfeest’.  

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

je samen zitten, kom dan ook samen en neem samen plaats (geen voorbehouden zitjes). 

 

Wij kijken er naar uit jullie die dag talrijk te ontmoeten. 

 

 

Het Bestuur 

  

De sympathiekste stem van Vlaanderen zorgt voor 'De 

mooiste momenten' op het podium.  

 

Het publiek is het er massaal over eens: Garry Hagger 

heeft één van de meest indrukwekkende stemmen van 

Vlaanderen. De zanger staat altijd garant voor een 

goede portie ambiance met o.a.hits als 'Ik heb de hele 

nacht liggen dromen', 'Het allermooiste', 'Als de zon 

verschijnt.  

 

Hij ontving de ‘Golden Lifetime Award’, de Oscar 

voor “Het Nederlandstalige Lied”. 
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Uitnodiging lezing door 

Johan Thijs 

Voorzitter directiecomité KBC 

in Havenlaan 2 te 1080 Brussel 

op 13 februari 2023 om 11 uur 

 

KBC in de toekomst 

Johan Thijs moet niet voorgesteld worden. Wij kennen hem allemaal en weten ook dat hij een 

bevlogen spreker is. Op 13 februari hebben wij de kans om hem live aan het woord te horen.  

Johan is bereid gevonden - ondanks zijn drukke agenda - om tijd te maken voor onze Seniorenclub. 

Hij zal het kort hebben over de financiële resultaten van de KBC Groep over 2022 en dan dieper 

ingaan op andere hem nauw aan het hart liggende onderwerpen zoals de strategie van de KBC 

Groep en digitalisering. 

Deze lezing duurt ongeveer 1 tot anderhalf uur en wordt gevolgd door een drankje en een hapje. 

Inschrijven kan door storting van 3 € per persoon op rekening van Seniorenclub KBC Brussel 

BE49 7340 2675 8871 vanaf 30 januari tot en met 3 februari 2023 met de melding ‘Johan 

Thijs’.  

Als je met de wagen komt, geef dan in de mededeling ook je nummerplaat op. Er zijn echter maar 

een beperkt aantal parkeerplaatsen in de Havenlaan, dus carpoolen is aangewezen. KBC Havenlaan 

is ook gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. 

Iedereen is welkom, ook de leden die niet ingeschreven zijn in de hobbyclub beleggen. 

 Het bestuur hoopt jullie talrijk te ontmoeten op 13 februari 2023.  

  

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 
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Brussel, december 2022. 

 

Uitnodiging lezing door 

Ine Van Wymersch 

in cc Westrand – 1700 Dilbeek, Kamerijklaan 46 

op vrijdag 3 maart 2023 om 14.30 uur 

 

Een procureur, een mens. 

 

Ine Van Wymersch is een Belgische juriste en auteur. Ze is procureur des Konings van het 

Openbaar Ministerie van Halle-Vilvoorde in het gerechtelijk arrondissement Brussel. 

Ine Van Wymersch behaalde in 2003 haar licentiaat in de rechten aan de KU Leuven. Van 2003 tot 

2006 deed ze haar advocatenstage aan de balie van Brussel. In het jaar 2008-2009 nam ze deel aan 

het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage, waarna ze van 2009 tot 2011 stage liep 

op het parket van Brussel. Terwijl was ze van 2006 tot 2009 ook juridisch adviseur bij de lokale 

politie van Brussel. Bij het Openbaar Ministerie van Brussel startte ze in 2011 als jeugdmagistraat 

en was daar ook voor acht jaar woordvoerster. In 2016 werd ze woordvoerster voor de slachtoffers 

van de aanslagen in Brussel.  

In april 2019 volgde ze Thierry Freyne op als procureur des Konings van Halle-Vilvoorde. Zo werd 

ze de jongste procureur van België 

Tijdens de lezing zal ze het hebben over ‘Een procureur, een mens’. Deze lezing duurt ongeveer 1 

tot anderhalf uur. 

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Inschrijven kan door storting van 5 € per persoon op rekening van Seniorenclub KBC Brussel 

BE49 7340 2675 8871 vanaf 13 februari tot en met 18 februari 2023 met de melding ‘Ine Van 

Wymersch’.  

 

Het bestuur hoopt jullie talrijk te ontmoeten op 3 maart 2023.   
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     Brussel, december 2022 

 

 

UITNODIGING 

BANKET 
 

 
 

 

Zondag 26 maart 2023 

Salons Waerboom 

Jozef Mertensstraat 140, 1702 Groot-Bijgaarden 
 

 

Beste vrienden, 

 

De eindejaarsfeesten en -recepties staan voor de deur. 

Wij kijken echter al verder vooruit! 

 

Onze Seniorenclub is voor heel wat leden al heel lang één grote vriendenkring geworden.  

Ons jaarlijks banket in de Waerboom is hier dan ook al vele jaren het allermooiste bewijs van.  

 

 

Programma 
 

Eucharistieviering: - 11.30 uur Ter nagedachtenis van onze overleden leden in 2022.  

St. Egidiuskerk, Gemeenteplein te Groot-Bijgaarden. 

De mis wordt muzikaal opgeluisterd. 
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Banket: - 12.45 uur Deuren open (en niet vroeger) 

 - 13.00 uur Aperitief 

 - 13.30 uur Feestmaal 

 - 18.00 uur Einde 

 

 

Menu 
 

Lentesoepje 

Vlaswijting met wittewijnsaus 

Kalfsmedaillon – Groentensymphonie – Gegratineerde aardappelen 

Hazelnoot – Peer – Melkchocolade 

Koffie of thee 

 

Witte wijn: Château Lamothe de Haux 

Rode wijn: La Cour des Dames 

 

 

VERVOER: 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. 

 

DEELNAMEPRIJS: 50 € per persoon. De club draagt voor bijna evenveel bij uit de kas. 

 

INSCHRIJVING: Door overschrijving op rekening BE49 7340 2675 8871 van Seniorenclub KBC 

Brussel met vermelding ‘Banket’ vanaf 20 februari t/m 3 maart 2023. 

 

Vergeet niet - vóór 3 maart 2023 - eveneens het bijgaand deelnemingsformulier ingevuld terug te 

sturen (liefst via e-mail) naar Wiske Coppens. Stuur één formulier door per tafel. 

 

Wij verwachten jullie heel talrijk om samen tijdens de misviering onze overledenen te herdenken en 

om van ons banket weer iets leuks en gezellig te maken. 

 

Het bestuur 

 

We wijzen er graag nog even op dat er foto's worden gemaakt op vele activiteiten van de 

Seniorenclub KBC Brussel en dat we die ook op onze website publiceren. Als u dat niet wil, dan 

kan u ons dat steeds laten weten bij uw inschrijving. Als u achteraf uw foto op de website ziet staan, 

dan doen we onmiddellijk het nodige.  

  



 

 

 11 

 

 

 

 

BANKET  ZONDAG  26 MAART  2023 

 

DEELNEMINGSFORMULIER 

Zo spoedig mogelijk, maar zeker vóór 3/03/2023 terugsturen naar: Wiske Coppens 

E-mailadres:  h.vdbrand@skynet.be 

Het is ook voldoende de hieronder gevraagde gegevens met een eenvoudige mail mee te delen. 

Formulier scannen mag, maar is niet nodig.  

Telefoon:  0472 57 91 33 

Privéadres:  Enkel voor wie geen mail heeft! 

   Varing 11 bus 6, 1760 Roosdaal. 

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

Adres:   ………………………………………………........................................... 

Ik neem deel aan het jaarlijks banket van de Seniorenclub KBC Brussel 

Alleen  Vergezeld van partner  

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

1. ……………………………………………………………………………………………..... 

2. ..…………………………………………………………………………………………....... 

3. ..…………………………………………………………………………………………....... 

4. ................................................................................................................................................. 

5. ………………………………………………………………………………………………. 

6. ………………………………………………………………………………………………. 

7. ………………………………………………………………………………………………. 

8. ………………………………………………………………………………………………. 

Ronde tafels met 8 à 9 personen.   

BELANGRIJK 

Gelieve vooraf onderling met elkaar af te spreken alvorens jullie voorkeur door te geven, zo 

vermijden wij dat bepaalde personen door meerdere tafels gevraagd worden.  1 

FORMULIER DOORSTUREN PER TAFEL IS VOLDOENDE. 

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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DAGUITSTAP ANTWERPEN 

  
 

Zin in een boeiend en leerrijk dagje Antwerpen? Reserveer dan zaterdag 6/5/23 in je agenda. Dan 

kan je met de KBC-senioren Brussel meegenieten van cultureel en culinair Antwerpen. In 2021 

vierde Antwerpen haar 800-jarig bestaan. Om dit te herdenken kregen heel wat gebouwen een 

opfrissing en werd een speciale stadswandeling georganiseerd. Zeker de moeite waard om op die 

manier het historische Antwerpen beter te leren kennen. Voeg daarbij dat Antwerpen één van de 

grootste havens van Europa huisvest en je hebt voldoende stof voor een daguitstap.   

 

 Het volledige programma ziet eruit als volgt:  

 

08.00: vertrek bussen naar Antwerpen   

               Vertrekplaats Aalst: Frans Blanckaertdreef (Osbroek) 

               Vetrekplaats Zellik: Brusselsesteenweg/Noorderlaan   

09.30: ontvangst met koffie en cake op de FLANDRIA  

10.00: rondvaart haven Antwerpen met de Flandria  

11.30: ontschepen en te voet naar de Handelsbeurs (restaurant Fiera) voor een 3- 

gangenlunch.  

12.15: in het prachtige, historische kader van de vernieuwde Handelsbeurs genieten we van 

een culinair 3-gangenmenu. Fiera werkt met dagverse producten volgens de marktsituatie en 

kan dus op voorhand geen menu opgeven. Wel is er zeker mogelijkheid om te opteren voor 

een vegetarisch menu.   
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14.15: onder begeleiding van erkende stadsgidsen vangen we de stadswandeling ‘800 jaar 

Antwerpen’ aan. Deze 2 uur durende wandeling brengt ons langs de belangrijkste Antwerpse 

hotspots.  

16.15: afronden wandeling en vrije tijd voor een eigen verdere verkenning van Antwerpen 

(shoppen, terrasjes..)  

18.00: bussen vertrekken huiswaarts   

  

  

Inschrijven kan via betaling van 70 €/pp. (bijdrage kas 30 €/pp) op het rekeningnummer 

BE 49 7340 2675 8871 met vermelding ‘Antwerpen opstapplaats A (Aalst) of Z (Zellik). Enkel 

vermelden indien je een vegetarische lunch wenst i.p.v. de daglunch. De inschrijvingsperiode loopt 

van 13/3 tot uiterlijk 24/3. 

 

We wijzen er graag nog even op dat er foto’s worden gemaakt op vele activiteiten van de 

Seniorenclub KBC Brussel, en dat we die ook op onze website publiceren. Als je dat niet wil, dan 

kan je ons dat steeds laten weten bij jouw inschrijving, of ook als je jouw foto op de website ziet 

staan. Dan doen we onmiddellijk het nodige. 

 

Wij hopen jullie opnieuw talrijk te mogen begroeten. 

 

Het bestuur 
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FIETSMIDWEEK 

 

4-daags arrangement met 3 overnachtingen 

maandag 31 juli 2023 tot donderdag 3 augustus 2023 
 

 

Beste fietsvrienden, 

 

Dit jaar hebben we gekozen voor een dichtbij fietsvakantie. We trekken immers naar het Waasland, 

een mooie streek tussen Antwerpen, Gent en de Nederlandse grens. Rivieren als de Durme en de 

Schelde doorkruisen de regio. Op ontdekking in het Waasland ervaren we het contrast tussen natuur 

en industrie, drukkere steden, stillere dorpen, oude kastelen en moderne architectuur.  

 

 
 

 

 

Het Waasland kreeg ruim 700 jaar geleden een belangrijke plaats in het middeleeuwse dierenepos 

Reinaert De Vos. De streek heeft de vos in de loop der tijd in haar armen gesloten. Tijdens onze 

fietstochten zullen we diverse verwijzingen naar dit wereldberoemde verhaal tegenkomen. 

 

We verblijven in het 4-sterren Biznis hotel, Zelebaan 100, 9160 Lokeren.  

Alle kamers beschikken over eigen sanitair, doucheproducten en airco. Op de kamer vind je koffie- 

en theefaciliteiten en er staat een ijskastje. Voor de fietsen zijn er afgesloten garages voorzien. ’s 

Avonds wordt er een verfijnd 3-gangen menu opgediend in het inpandige restaurant Brouwershof, 

dat bekend staat om zijn uitstekende keuken. Bij mooi weer kunnen we buiten op het terras plaats 

nemen. Voor het hotel is er een gratis ruime parking. 
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Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Aankomst in het hotel op maandagvoormiddag, gezamenlijke broodjeslunch rond 12 uur met koffie, 

thee, fruitsap. In de namiddag vertrekken we voor onze eerste fietstocht van een 40-tal km. ’s Avonds 

wordt er een 3-gangenmenu aan tafel geserveerd. 

Op dinsdag, woensdag en donderdag vertrekken we na het ontbijt voor een fietstocht van          +/- 65 

km op basis van fietsknooppunten. 

We voorzien een optionele mogelijkheid van een aansluitende overnachting met ontbijt op donderdag 

3 augustus 2023. 

 

Kostprijs per persoon: 

Dubbelkamer (D): 470 euro        

Singlekamer (S): 573,50 euro 

Extra nacht op 3/8/2023 (optioneel) incl. ontbijt + verblijftaks kost  

57 euro p.p. op een 2p-kamer  

99 euro voor een singlekamer 

 

Inbegrepen: 

➢ 3 overnachtingen in een standaard kamer. 

➢ Verblijfsbelasting. 

➢ 3 x ontbijtbuffet. 

➢ 4 x 3-gangendiner.  

➢ 4 x lunch (de eerste dag in het hotel incl. drank, de overige dagen onderweg excl. drank). 

 

Niet inbegrepen: 

➢ Dranken bij lunch en stops onderweg en diner. 

➢ Kosten heen- en terugreis. 

 

Goed om weten: 

➢ Huisdieren zijn niet toegelaten. 

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

➢ Wij verwachten dat de deelnemers over een goede fysieke conditie beschikken om zonder 

problemen te kunnen deelnemen aan de geplande fietstochten. 

➢ Deze fietsmidweek wordt beperkt tot 30 deelnemers. 

➢ Wie zich inschrijft engageert zich om de geplogenheden en afspraken van een groepsvakantie te 

volgen. 
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➢  

 

Inschrijving: 

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

tussen 16 en 25 januari 2023 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 maximum aantal 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 2023. 

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

Indien je over een KBC-Mastercard (Goud of Platinum) beschikt en de betaling verloopt via je KBC-

rekening dan ben je verzekerd. Ook een reisbijstandsverzekering wordt aangeraden. 

 

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 

 

We wijzen er graag nog even op dat er foto's worden gemaakt op vele activiteiten van de KBC 

Seniorenclub, en dat we die ook op onze website publiceren. Als je dat niet wil, dan kan je ons dat 

steeds laten weten bij je inschrijving, of ook achteraf als je je foto op de website ziet staan, dan 

doen we onmiddellijk het nodige. 

  

mailto:teughels.nicole@hotmail.com
mailto:h.vdbrand@skynet.be
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          Brussel, december 2022 

 

UITNODIGING 

BUSREIS LOIRE 

3 T/M 10 SEPTEMBER 2023 

 
Beste vrienden, 

 

Graag nodigen wij jullie uit op onze jaarlijkse meerdaagse busreis. Deze wordt dit jaar 

georganiseerd door Violettacars en werd ons warm aanbevolen door onze collega’s uit Kring 

Antwerpen. 

Ons hotel ligt in het hartje van het ‘Parc naturel regional Loire-Anjou-Touraine’, vooral bekend 

vanwege de grote biologische diversiteit en de rijkdom 

aan cultureel erfgoed. In het gebied bevinden zich een 

groot aantal historische dorpen en steden. Wij bezoeken 

o.a. abdijen, dorpjes, parken, kastelen en wijndomeinen 

waar we hun wijnen zullen proeven. 

 

 

Programma 
 

Zondag 03/09  

 

Vertrek vanuit Affligem en Zellik. 

Heenreis met bezoek aan Chartres en middagmaal in restaurant ‘l’Ecume’ in Chartres. 

 

Maandag 04/09  

 

Bezoek aan abdij Fontevraud. 

Middagmaal in restaurant ‘Le Saut aux Loups’ (rotswoning). 

Bezoek aan champignonkwekerij en de rotswoningen (troglodieten). 

Bezoek aan schuimwijnbedrijf. 

 

Dinsdag 05/09 

  

Chateau de Serrant met middagmaal. 

Bezoek aan kasteel van Angers met de wandtapijten, voorafgegaan door korte wandeling in  

Angers. 

Bezoek aan Musée Jean Lurçat met moderne tapijten. 

 Woensdag 06/09  

 

Stadswandeling in Saumur, gevolgd door bezoek aan het kasteel.  

Middagmaal in Saumur, gevolgd door boottocht. 

Bezoek aan een wijnboer.  

 

Donderdag 07/09  

                                                                                                           
            

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
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Château de Brissac. 

Middagmaal in buurt van Cointreau. 

Bezoek aan de likeurfabriek Cointreau. 

Bezoek aan voormalige abdijkerkje van Cunault.  

 

 

Vrijdag 08/09  

 

Bezoek aan het circuit ‘24 Heures du Mans’. 

Middagmaal ter plaatse. 

Stadsbezoek aan Cité Plantagenet du Mans.  

 

Zaterdag 09/09  

 

Cholet met mode- en textielmuseum. 

Lunch in Cholet in de buurt van het park Maulévrier en bezoek aan het park met gidsen.  

 

Zondag 10/09 

  

Korte stadswandeling in Vendôme. 

Middagmaal te Chartres en huiswaarts. 

 

Prijs 

 
Vanaf 30 deelnemers: 1.469 € p.p.  

Vanaf 40 deelnemers: 1.325 € p.p.  

Toeslag eenpersoonskamer: + 277 € 

Eventueel kleine meerprijs indien er geen 30 deelnemers zijn. 

 

Inbegrepen in onze prijs: 

• Vervoer per touristclass autocar voorzien van het nodige comfort. 

• Bekwame chauffeur en Nederlandstalige reisleider.  

• Reis op basis van vol pension vanaf de eerste dag middagmaal tot de laatste dag middagmaal.  

• Drankenforfait in het hotel 1⁄4 fles wijn, 1⁄2 liter water en 1 koffie of thee na de maaltijd.  

• Toeristentaks.  

• Inkomgelden:  

Abdij Fontevraud - champignonkwekerij en troglodieten - schuimwijndomein Bouvet Ladubay -

Château de Brissac - Bezoek Cointreau - Kerkje Cunault - kasteel Saumur - stokerij Cointreau– 

boottocht - Château de Serrat - Angers kasteel wandtapijten - Musée Jean Lurçat - Le Mans 24 

heures: circuit en museum -Textiel- en modemuseum Cholet – Inkom Parc Maulévrier met 

gidsen. 

Niet inbegrepen:  

• Andere dranken dan hierboven aangegeven en persoonlijke uitgaven. 

• Persoonlijke reisannulatie- en reisbijstandsverzekering.  

 

Hotel du Parc Saumur *** 

 

 
Rustig gelegen in een groene omgeving op 5 min. van het stadscentrum van Saumur. De kamers 

zijn voorzien van het nodige comfort, complete badkamer met douche. Verder beschikt de kamer 

over airco, gratis WIFI, telefoon en een flatscreen tv. In het restaurant bereidt men heerlijke 
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maaltijden met verse en regionale producten. ’s Morgens ontbijtbuffet en ’s avonds een 3-

gangenmenu. Even verpozen aan het buitenzwembad of aan de bar is hier ook mogelijk.  

 

 

Inschrijven 

 
• Voorschot van 150 euro p.p. op rekening van Seniorenclub KBC Brussel  

BE49 7340 2675 8871 met melding ‘Loire – D(ubbel) of S(ingle) – Reis- en 

Annulatieverzekering oké’. 

• Betaalperiode van 30/01 t/m 10/02/2023. 

• Saldo te betalen tegen 14/07/2023. Bedrag in functie van het aantal deelnemers en keuze van 

kamer (dubbel of single). 

 

Maximum 48 deelnemers! 

De volgorde bij de inschrijvingen geldt bij overboeking, voor zover we de betaling van het 

voorschot ontvangen binnen vermelde betaalperiode. 

 

Wie zich inschrijft, engageert zich om de geplogenheden en afspraken van een groepsreis te 

volgen. 

 

Wij verwachten dat de deelnemers over een goede fysieke conditie beschikken om zonder 

problemen te kunnen deelnemen aan de bezoeken en uitstappen. 

 

Deelname aan de activiteiten van onze Seniorenclub KBC Brussel geeft ons automatisch de 

toelating om foto’s, genomen tijdens deze activiteiten, te publiceren op onze website. Indien je 

hiermee niet akkoord gaat, gelieve ons hiervan telkens te verwittigen. 

 

We houden jullie verder op de hoogte van het aantal deelnemers en de betaling van het saldo.  

Wij maken er graag samen een fijne reis van. 

 

 

Het bestuur. 

  



 

 

 20 

 

 

 
 

 

 

 

HOBBYCLUBNIEUWS 
 

 

Forum BELEGGINGEN:   verantwoordelijke: Jean-Paul DEVILLE  

0494/63 83 11 

      jean-paul.deville@telenet.be 

 

 

Hobbyclub beleggen: weer heel wat lekkers voor onze leden…. 

 
Een gevarieerd programma. Topsprekers die tijd vrij maken om hun kennis te delen. Het zijn ook 

alweer de fundamenten voor het programma van de hobbyclub beleggen voor de komende 6 

maanden. Lees maar even mee: 

 

- vrijdag 20 januari: onze KBC-hoofdeconoom HANS DE WACHTER met een terugblik naar 2022 

en een vooruitblik voor 2023. Onlinesessie. 

 

- maandag 13 februari: niemand minder dan KBC CEO JOHAN THIJS zal ons toespreken in het 

auditorium van de Havenlaan. Gevolgd door een receptie. Voor alle info: zie apart item in deze 

zending 

 

- maandag 6 maart: onlinesessie met KBC strateeg PHILIPPE DELFOSSE die de KBC strategie zal 

toelichten. 

 

- maandag 17 april: onze collega LUK VAN DAEL geeft een uiteenzetting rond opties. Livesessie 

die zeer praktijkgericht is. 

 

- maandag 8 mei  ETF kenner AARON DEMEERSSEMAN (Bolero) geeft advies over beleggen 

met/in ETF’s. Onlinesessie 

 

- dinsdag 6 juni: KBC- analist TOM NOYENS (KBC Securities) geeft online woordje uitleg over 

o.a. de transportsector. 

 

De leden van onze hobbyclub krijgen voor elk event een aparte uitnodiging via e-mail. Ben jij nog 

geen lid maar heb je interesse? Laat het weten via een mail naar 

 

jean-paul.deville@telenet.be 

 

Graag tot op een van onze bijeenkomsten. 

 

Jean-Paul Deville 

Coördinator hobbyclub beleggen 

  

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         

mailto:jean-paul.deville@telenet.be
mailto:jean-paul.deville@telenet.be
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Wandelclub ‘DE DOORTRAPPERS’: verantwoordelijke: Eddy LOYEZ 

      0486 03 50 77 of   09/360 01 64 

      eddy.loyez@gmail.com 

 

 

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. 

 

1. 26 JANUARI 2023 : GEEN WANDELING – NIEUWJAARSFEEST, Westrand in Dilbeek 

 

 

2. Donderdag 23 februari 2023 

Startplaats: LONDERZEEL, Blauwenhoek 78 

Organisatie: Amedé Lombaerts en Marilou Schryvers 

Parkeren: Ter plaatse aan het Fitnesscentrum 

 

3. Donderdag 23 maart 2023 

Startplaats: MACHELEN, Brasserie ’t Hofke van Machelen, Leuvensesteenweg 29, 1830 

Machelen. 

Organisatie: Lieve Croon en Wiske Coppens 

Parkeren: ter plaatse 

 

 

 

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

 

 

 

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) 

 

 

   

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

 

  

mailto:eddy.loyez@gmail.com
mailto:dewinsempels@gmail.com
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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?  
 

Donderdag 2 maart 2023 

Vertrek: 14.00 uur 

Organisatie: Bert Verniers 

Vertrekplaats: Overmere. Juiste locatie wordt later medegedeeld. 

 

 

 

  

Alle leden van de fietsclub ‘HET ZILVEREN WIEL’ krijgen voor elke fietstocht een aparte e-mail 

van Nicole met alle praktische informatie. 

  

Nog geen lid van de fietsclub maar wel interesse, 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. 

 

 19 januari 2023 

 16 februari 2023 

 16 maart 2023 

 

 

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:teughels.nicole@hotmail.com
mailto:marie.schyvers2@telenet.be
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KUNST & CULTUUR:   verantwoordelijke: Leo VERHOEVEN 

             

      leo.verhoeven01@gmail.com 

 

 

Beste Vriendinnen en Vrienden van Kunst & Cultuur, 

 

Hieronder het programma voor de  laatste maand van dit jaar en voor de eerste maanden van 2023. 

Graag deel ik dit met u, maar voor een aantal activiteiten, nog steeds onder voorbehoud. 

Niet alle details zijn immers op dit ogenblik al gekend (beschikbaarheid zalen, en/of gidsen, data 

betaalblok, …). 

Later volgt via mail meer precieze informatie over de verschillende initiatieven. 
1)  

            12 januari “Fin de Siècle” in Paleis Schone Kunsten Brussel 

Gegidst bezoek aan deze permante tentoonstelling. 

Prijs: 15€ per persoon 

De mail met uitnodiging wordt verstuurd op 12 december 

Betaalblok: van 19 tot 26 december 

 

2) 09 februari Spullenhulp in Anderlecht  

Zuunstraat 69 (naast Ikea) 

Bezoek tussen 14:00 en 16:00 voor 2 groepen van 20 man 

In principe is de deelname aan deze activiteit kosteloos 

Toch vragen wij aan iedere deelnemers om op voorhand minstens 15 euro over te maken. 

Het inschrijvingsgeld zal integraal worden overgemaakt aan “Spullenhulp”. 

 
Verder op de planning: 

* 09 maart vrijmetselaars 

* 27 april KMSKA: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 
 

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

van Leo met alle praktische informatie. 

  

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

hobbyclubverantwoordelijke.  

  

mailto:leo.verhoeven01@gmail.com
https://kmska.be/nl
https://kmska.be/nl
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Ledennieuws 

 
 

Sinds begin dit jaar verwelkomen wij volgende nieuwe leden: 
 

 

Leen D’hondt 

Lena Van Laethem 

Mat Galle 

Walter Nuyts 

Régine Raes 

Philippe Delbeke 

William Brants 

Solange Verbelen 

Lut Meert 

Marleen Van Acoleyen 

Marleen Walravens 

Bruno Verbeke 

Pascal De Smet 

Didier Vandenkerckhove 

Magda Somers 

Romain Laermans 

Dirk Vindevoghel 

Josiane Crabbe 

Michel Willems 

Carine De Coster 

Matthias Lambrecht 

Carine Van Nooten 

Ingrid Marievoet 

Maria De Feyter 

Denise Willems 

Jan De Gelaen 

Bea Dereymaeker 

Hilda Luypaert 

Koenraad De Ridder 

Marc Van Kerrebroeck 

Helena Vanfraechem 

Marie-Cécile Noel 

 

 

 

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). 

 

 
13.11.21 Jean Lamotte, echtg. Germain Pasteels (KBC) 
26.02.22 François Le Fevere de Ten Hove (KBC), echtg Chantal Verbelen 
09.04.22 Camiel Daelman, echtg. Diane De Koker (KBC) 
02.06.22 Roberte Lowette, wed. Emmanuel Wertelaers (KBC) 
09.06.22 Maurice Borloo, echtg. Marie-Christine Van de Velde (KBC) 
15.06.22 Herman de Coorde, echtg. Esther Van Hoorebeke (KBC) 
17.06.22 René Struyf (KBC), echtg. Brigitte Schmidt 
10.07.22 Sabine Janssens, wed. Piet Goossens (KBC) 
27.07.22 Maria-Louisa (Wiske) De Smedt, wed. Frans Cooreman (KBC) 
29.07.22 José Vandercruyssen  (KBC), wed. Joost Hanssens 

29.07.22 Wilfried Van Vreckom (KBC), echtg. Renée Nevens 
30.07.22 Yvonne Praet, wed. Marcel De Mesmaeker (KBC) 
07.08.22 Gustaaf Verbeken (KBC), wed. Marie-Louise Troch 
08.08.22 Gaston Vandenplas (KBC), wed. Marie Gillis 
10.08.22 Jeanne Melaerts wed. Marcel Roch (KBC) 
15.08.22 Firmin Maes (KBC), wed. Maria Verhoeven 

30.08.22 Agnes De Gendt (KBC), echtg. Jaak Duwe 

02.09.22 Johnny De Smet, echtg. Jeannine De Cremer (KBC) 

05.09.22 André De Schryder (KBC), echtg. Laura Nobels 

14.09.22 Robert De Lange (KBC), echtg. Yvonne Van den Steen 

24.09.22 Marie-Louise Ferla (KBC), echtg. Staf Van Cauwenberg (KBC) 

24.10.22 Marcelle Huygh, wed. Alfons Vandenborre (KBC) 

29.10.22 Marcel Molemans (KBC), echtg. Gabrielle Vanden Steen 

08.11.22 Gaston Van de Ponseele (KBC), echtg. Greet De Wael 

09.11.22 Jeanne De Pauw (KBC), echtg. Leo Van den Bossche 

11.11.22 Maria Guilmet, echtg. Theo Boelaert (KBC) 

13.11.22 Christiane Varlez (KBC) 

24.11.22 Jan Hendrik Van Roy (KBC), levensgezel Thérèse Trullemans 

30.11.22 Robert Hanssens (KBC) 

 
 

 

 

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

 
14/01/1958 Victor DEMOL & Irène OSCE 

 

 

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

 

 
06/01/1973 Magda SCHAMP & Gaston GORTEMAN 

23/01/1973 Paul GILLISJANS & Juliette DE KEERSMAECKER 

26/01/1973 Liliane DE GREEF & Eddy ROTTIERS 

26/01/1973 Ludo CHEVALIER & Danie VAN HAEVERBEECK 

27/01/1973 Emmy VAN LIERDE & Franc ESSELENS 

10/03/1973 Christianne VAN DER EECKEN & Herman SCHELFHOUT  
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Verslag Kleinkinderendag augustus 2022 
 

 

Ook dit jaar werden oma’s en opa’s samen met hun oogappels verwacht in het provinciaal domein 

de ‘Gavers’ Geraardsbergen. 

We mochten 52 kinderen en 57 volwassenen verwelkomen, een succes! 

De tafels waren mooi gedekt , alles werd in orde gebracht voor het grote kinderfeest. 

 

 

Het werd een leuke namiddag voor onze kleinkinderen: lekkere pannenkoeken, een ijsje, een 

drankje, clown CREEZY met hondjes en zwaardbalonnen, het springkasteel, de grote speeltuin en 

prachtig weer! 

 

 

Iedereen was laaiend enthousiast of zoals Nellie en Felix op de terugweg riepen 

                                         

 

 

GEWELDIG! 

 

 

Tot volgend jaar! 

Het bestuur. 

 

. 
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  Verslag Meerdaagse Busreis 

Lago Maggiore 

31/08 t/m 7/09/2022 
 
 

 

 

Dag 1 - woensdag 31 augustus 
 

 

Vandaag begint onze reis naar het mooie Lago Maggiore! 

We vertrekken met een luxe bus van de firma Baus op de parking in Affligem om 6 uur en om 6.20 

uur in Zellik.  

Net voor de Luxemburgse grens wordt bestuurder Joeri afgelost door Marc die onze chauffeur zal 

zijn gedurende de ganse reis.  

We houden een eerste stop in Luxemburg om 9 uur en een lunchstop om 12.30 uur in de buurt van 

Colmar. Achter het restaurant kunnen we ooievaars spotten met op de achtergrond het kasteel van 

Haut Koëningsbourg. Dan is het niet ver meer tot de Zwitserse grens.  

Hier gaat het mobiele netwerk uit om dure roamingkosten te vermijden.  

Voorbij de douane rijden we via diverse tunnels onder de stad Bazel. Deze werden 7 jaar geleden 

aangelegd om de stad te ontlasten van het drukke doorgaand verkeer.  

Na nog een laatste tussenstop rijden we langs de oevers van het prachtige Vierwoudstrekenmeer 

naar ons hotel. We komen aan tegen 16.30 uur onder een bewolkte hemel. Het Seeblick Höhenhotel 

in Emmetten is mooi gelegen boven op een berg, met zicht op het meer. Het is gezellig ingericht, de 

kamers zijn niet groot maar netjes. We hebben nog tijd voor een kleine wandeling of om wat te 

rusten alvorens tegen 18.30 uur te genieten van een lekker diner. 

 

 

Dag 2 – donderdag 1 september 
 

 

We ontwaken in de mist, maar genieten vanaf 7 uur van een uitgebreid ontbijtbuffet. Om 8.15 uur 

vertrekken we richting Locarno en rijden langs pittoreske dorpjes aan de oevers van het 

Vierwoudstrekenmeer. We rijden door de 16,942 km lange Gottard-tunnel in 12 minuten en komen 

eruit onder een stralend blauwe hemel. Groene berghellingen, riviertjes en watervallen wisselen af 

met de ontelbare tunnels.  

Om 10.30 uur worden we door onze gids, Marzia, opgewacht aan het station van Locarno. Na een 

korte wandeling en een uurtje vrije tijd in het centrum, lunchen we in restaurant Dell’ Angelo: 

gebraad met boontjes en frietjes en als dessert een ijsje. 

Dan gaat het verder met de bus en rijden we langs de ruïnes en de toren van de oude burcht naar het 

Maggiadal voor een wandeling in het dorpje Cevio met een mooie kerk, gewijd aan de heilige 

Juliana. We vervolgen verder langs de oevers van het Lago Maggiore naar Stresa in het Centivale 

dal.  

Om 18 uur komen we aan in ‘Grand Hotel Bristol’ in Stresa waar we 5 keer zullen overnachten. 

Om 19.15 uur verzamelen we in de bar voor een lekker glaasje prosecco, aangeboden door het 

bestuur van de Seniorenclub en dan is het tijd voor het diner. We hebben elke dag de keuze tussen 

soep of pasta, vis of vlees met groenteschotel en telkens een lekker dessertje. 
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Dag 3 – vrijdag 2 september 
 

 

De voorbije nacht heeft het flink geregend en er hangen nog wat wolken.  

Om 9 uur krijgen we onze ‘oortjes’ zodat de ganse groep de gids goed kan verstaan. Dan wandelen 

we naar onze privéboot, ‘La Pirata’, die ons naar 3 Borromeïsche eilanden brengt. De familie 

Borromeo is een van de rijkste families van Italië en eigenaar van deze eilanden, aandeelhouder in 

de 4 grootste banken van Italië enzovoort, enzovoort… 

Eerst bezoeken we ‘Giardini Botanici dell’ Isola Madre’. Het eiland is één pracht van exotische 

planten en bloemen. Er leven fazanten en witte pauwen in vrijheid. Ze zijn helemaal niet schuw en 

laten zich gemakkelijk van dichtbij fotograferen. 

Voor de lunch varen we naar ‘Isola dei Pescatori’, het visserseiland. In restaurant d’ Italia, met zicht 

over het meer, eten we een lekker visje, met als dessert appelcake. We slenteren nog wat rond langs 

het strand en in de smalle winkelstraatjes. 

De parel ‘Isola Bella’ bezoeken we als laatste. Op dit eiland bevindt zich het paleis van de familie 

Borromeo met de prachtige tuinen, aangelegd op 10 terrassen, één bloemen- en plantenpracht. Deze 

worden 4-maal per jaar her aangeplant, zodat er steeds bloeiende bloemen in de tuin staan. 

Om 17 uur zijn we terug in het hotel en hebben dus ruim de tijd voor een wandeling en een 

aperitiefje op een terras alvorens te gaan dineren.  

 

 

Dag 4 – zaterdag 3 september 
 

 

Het wordt een bewolkte dag, maar er vallen gelukkig slechts enkele regendruppels. 

Om 8.45 uur vertrekken we naar het Val Vigezzo. 

Eerst langs Baveno, sedert 1750 bekend om de granietgroeven en marmer. Vanaf Feriolo rijden we 

door Val Ossola, gevormd door de Toce rivier en door Val Vigezzo, één van de zij-dalen gevormd 

door 7 andere bergrivieren.  

We bezoeken het bedevaartsoord van ‘La Madonna del Sangue’ in het dorpje Re, dat slechts enkele 

honderden inwoners telt, maar een grote kathedraal heeft. Deze is gewijd aan de Maagd Maria en 

werd gebouwd waar in 1494 een wonder plaatsvond: een klein fresco van de ‘Nursing Madonna’ 

werd geraakt door een steen en begon te bloeden. Het fresco en een relikwie met het bloed worden 

er bewaard.  

Na het bezoek en wat vrije tijd in het dorpje, rijden we naar Santa Maria Maggiore waar dit 

weekend een internationale ontmoeting van schoorsteenvegers plaatsvindt. Bij het standbeeld van 

een overleden schoorsteenvegertje van 14 jaar oud, die omkwam in een schoorsteen, komen ze 

samen voor een herdenking.   

Het is een hele drukte in het anders zo rustige dorpje met honderden schoorsteenvegers uit gans de 

wereld in traditionele klederdracht. De bazen dragen hoge hoeden, de werknemers hun zwarte 

werkkledij. Heel gezellig en ze laten zich graag met ons fotograferen. We ontmoeten ook veertien 

Belgische schoorsteenvegers die jaarlijks het feest bijwonen.  

We genieten in Santa Maria Maggiore van een lekker lunchmenu van de schoorsteenvegers: 

charcuterie en ingemaakte groenten, polenta, typische kaas, Torte al pani, wijn en digestief.  

 

Om 15 uur stappen we richting het stationnetje voor een rit met het ‘Centovalli-treintje’ door bergen 

en bossen naar Domodossola, waar de bus ons opwacht om terug te keren naar ons hotel. 

Om 23 uur horen we plots harde knallen! Gelukkig geen onweer, maar prachtig vuurwerk aan het 

meer vlak voor ons hotel. 
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Dag 5 – zondag 4 september 
 

Om 9 uur start van een zonnige dag voor ons bezoek aan Milaan. 

We rijden langs de zuidwestelijke oever van het meer en zien de ene na de andere prachtige grote 

villa, in de vorige eeuw gebouwd door rijke families. Nu zijn velen verbouwd tot appartementen en 

o.a. Sarkozy en Berlusconi hebben er een buitenverblijf. In een volgend dorpje liggen magnifieke 

jachten. 

Aan het Lago Maggiore is er zo goed als geen wind, behalve in vier dorpen waar we nu doorrijden. 

Hier viert het watertoerisme hoogtij: zeilen, surfen… 

In Milaan maken we een panoramische rondrit langs het Cimitero Monumentale di Milano, Castello 

Sforzesco en vele prachtige gebouwen. 

Voor de middag zet de bus ons af op het Piazza delle Scala en wandelen we door de Passage Victor 

Emanuel II naar de Piazza del Duomo met de Kathedraal van Milaan. Hier krijgen we eerst de 

nodige informatie zodat we in de namiddag vrij kunnen wandelen. Maar eerst genieten we in de 

nabijgelegen pizzeria Dogana van de lunch, een Giro-pizza: diverse pizza’s om te delen, drankje en 

dessert inclusief.  

Daarna is er tijd voor een bezoek aan de Kathedraal of de Scala, om te slenteren langs de straatjes of 

te shoppen. Op de hoogste verdieping van het Rinascente, een groot winkelcentrum met 

luxeartikelen, is er vanaf het café mooi uitzicht op de zijgevel van de kathedraal en het plein. Er is 

een massa volk in het centrum van Milaan, maar volgens Marzia, onze gids, is het vrij kalm! 

Om 16 uur komt de bus ons ophalen op het Piazza del Scala, dus wandelen we tijdig terug door de 

Passage Victor Emanuel II om de mooie vitrines te bekijken. Op de Piazza is het gezellig uitrusten 

op de vele banken in de schaduw van de bomen, tot de bus er is die ons terugbrengt naar het hotel. 

En zoals elke avond na het diner, is het nog wat nagenieten en keuvelen in de bar. 

 

Dag 6 – maandag 5 september 

 
Onze laatste dag aan het Lago Maggiore.  

Het is een bewolkte lucht maar het wordt al snel zonnig voor ons bezoek aan het Ortameer. 

In Omenga, een industriestadje, bekend van de fabrieken Lagostina en Alessi, verlaten we de oevers 

van het Lago.  

Met de lijnboot varen we naar Orta San Giulio. Langs de oevers liggen er kleine dorpjes, waarvan 

er verschillende niet bereikbaar zijn met de auto.  

Het stadje en het meer zijn omgeven door hoge bergen. Prachtig! 

De huizen zien er langs buiten gewoontjes uit, maar hebben vaak mooie binnentuinen. We hebben 

hier vrije tijd en slenteren door de gezellige straatjes en kunnen een bezoek brengen aan een van 

deze tuinen. 

Enkele Senioren gaan ook de berg op naar de kerk, of wandelen nog hoger naar de twintig 

verschillende kapellen met 376 levensgrote beelden en fresco’s, gewijd aan het leven van Sint 

Franciscus van Assisi. Uniek!  

We worden vergast op een lichte lunch van pasta met pesto of een tonijnslaatje en een ijsje als 

dessert. 

Nadien varen we terug en is er nog voldoende vrije tijd voor een wandeling in Stresa, een 

zwempartijtje of lekker rusten in de prachtige tuin van het hotel. 

Om 18 uur spreken we af aan de receptie en wandelen we samen naar een bar aan de overkant, met 

zicht op het meer, voor een drankje aangeboden door het bestuur. 

Voor Marzia, onze fantastische plaatselijke gids, is het spijtig genoeg afscheid nemen. We 

bedanken haar hartelijk en schenken haar een welverdiende fooi. We babbelen nog wat na en tegen 

19 uur wandelen we terug naar ons hotel voor het diner. 
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Dag 7 – dinsdag 6 september 
 

Vandaag staan we iets vroeger klaar om de terugweg aan te vangen.  

Tegen 8.15 uur verzamelen we met onze valiezen aan de bus. 

Via de Italiaanse en Zwitserse snelwegen rijden we, door een prachtig bebost en groen 

berglandschap, naar Bazel voor een wandeling met gids door de Alt Stadt. We bezoeken de 

binnenplaats van het Raadhuis en bewonderen de opvallende architectuur en rijkelijk versierde rode 

gevel en torens. Aan de achterzijde hebben we vanop het terras een weids uitzicht op de Rijn.   

We hebben nog de tijd om zelf verder op verkenning te gaan of langs de winkelstraat te slenteren. 

Maar als het lichtjes begint te regenen, kiezen de meesten toch een droog plekje voor een drankje, 

alvorens terug te keren naar de bus. 

Na een korte rit komen we aan bij het Mercure Mulhouse Hotel, waar we vergast worden op een 

rijkelijk diner. 

Rik geeft ons nog een korte samenvatting van de voorgaande dagen en bedankt de Seniorenclub 

voor de mooie en goed georganiseerde reis. 

In de bar genieten we nog een poosje na. 

 

Dag 8 – woensdag 7 september 
 

De koffers worden voor de laatste keer ingeladen en de bus vertrekt richting België. 

Even voor Brussel bedanken we onze chauffeur, Marc, tevens onze goede en zorgzame begeleider. 

Hij krijgt eveneens een dikke dankjewel, vergezeld van een gulle fooi. 

Wiske richt ook een dankwoordje aan alle deelnemers voor het vlekkeloos verloop van de voorbije 

week. We hopen elkaar nog vaak terug te zien op de volgende reizen en activiteiten. 

Om 17 uur nemen we afscheid van de mensen die in Zellik afstappen en 20 minuten later nemen de 

andere deelnemers afscheid van elkaar in Affligem.  

We keren zeer tevreden terug! 

 

Einde van een geweldige reis! 

 

 

PS Bekijk zeker ook de foto’s op de site. 
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VERSLAG PETANQUEKAMPIOENSCHAP KBC 

SENIOREN BRUSSEL 

9 SEPTEMBER  2022 
 

 

 

Naar jaarlijkse gewoonte was er nu ook weer ons petanquekampioenschap. 

 

10 heren en 8 dames namen deel aan de competitie, er waren ook 4 supporters. 

 

Omdat de weersvoorspelling niet al te goed was, werd er binnen gespeeld, wat een goede beslissing 

bleek want al gauw begon het te regenen. 

 

Iedereen was op tijd aanwezig zodat er, zoals afgesproken, om 10 uur kon gestart worden.  

 

Er werden twee matchen gespeeld in de voormiddag.  

 

Om 12 uur werd ons een glaasje Cava als aperitief aangeboden, gevolgd door een lekkere warme 

maaltijd: varkenswangen met champignonsaus en gebakken aardappeltjes. 

 

Om 14 uur ging het kampioenschap verder met nog één match. 

 

Daarna werd het klassement opgemaakt en de halve finales en finales gespeeld. 

 

De halve finales waren gelijk opgaand en spannend: 

Bij de dames: 

Monique tegen Gilberte 13 - 11  

Danielle tegen Arlette 10 - 13  

   

Bij de heren: 

Patrick tegen Paul VS   13 – 4  

Leo tegen Amedée    13 – 6 

 

Wat als finale gaf: 

Bij de dames: Monique tegen Arlette 9 – 13   

Bij de heren: Patrick tegen Leo   4 - 13 

 

Als afsluiting waren er voor iedereen nog 3 broodjes, apart ingepakt, waarna de kampioenen werden 

gevierd. 

 

Proficiat aan Arlette en Leo! 

 

Een speciale dank aan Jean-Pierre voor zijn logistieke steun en aan Rosette en Maurice voor het 

openhouden van de bar en zoveel meer. 
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Verslag daguitstap Luik 10 september 2022 
 

 

De weersvoorspellingen waren niet al te gunstig maar vol goede moed en goed op tijd zijn we met 2 

bussen, één vertrek Aalst en één vertrek Zellik, naar Luik gereden. 

 

Gezien het een weekenddag was verliep het verkeer vlot en kwamen we goed op tijd aan in Luik. 

Daar werden we in het restaurant van het station verwelkomd met een tas koffie of thee. 

 

Tegen 10.00 uur kwamen er 2 gidsen toe die samen met ons een busrit door Luik deden en die ons 

zo een goed beeld konden geven wat er in deze, toch wel belangrijke stad in onze geschiedenis, 

allemaal te bezichtigen is. 

 

Daarna werd de St. Paulus kathedraal bezocht. De 

deelnemers van elke bus werden in 2 groepen 

verdeeld en elke groep kreeg een rondleiding met de 

kundige uitleg van een gids. 

 

Spijtig genoeg werden deze rondleidingen 

vroegtijdig afgebroken doordat onze buschauffeurs in 

de problemen kwamen met de lokale politie. 

Blijkbaar mochten zij hun bus niet parkeren op de 

plaats waar zij ons afgezet hadden. 

 

Zo kwamen we dan goed op tijd terug aan in het 

restaurant van het station om te lunchen. Eerst 

werd ons een aperitief aangeboden door het 

bestuur van de kring en daarna werden de 

verschillende schotels opgediend. Het eten was 

superlekker en verzorgd.  

 

In de namiddag was een bezoek aan het station en aan 

de Art Nouveau wijk rond het station 

gepland. En ja, wij moesten naar 

buiten en daar was dan die 

aangekondigde regen. Maar onze 

gidsen hadden dat goed opgelost 

zodat tijdens de hevige plensbui 

iedereen droog de nodige rondleiding 

en uitleg kon krijgen en zodra het 

ophield met regenen gingen we de 

prachtige gebouwen in de omgeving 

van het station bezichtigen. 

 

Hierna namen de gidsen afscheid van 

de verschillende groepen en trokken de meeste deelnemers terug richting restaurant van het station, 

enkelen gingen liever eerst elders eens een glaasje drinken. 

 

Om de dag af te sluiten was er voor ieder nog een stukje taart en een tas koffie of thee en daarna 

staken we het stationsplein over richting onze autobussen om dan na een geslaagde dag weer 

huiswaarts te keren. 
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Verslag wandelmidweek aan de Belgische kust van 

maandag 19 tot vrijdag 23 september 2022 

 
 

Als uitvalsbasis voor deze wandelmidweek hadden wij gekozen voor het duindomein Ter Helme op 

de grens tussen Oostduinkerke en Nieuwpoort, op amper 700 m van de zee. 

 

Nadat iedereen, de maandagnamiddag, zijn kamer betrokken had werd er om 16.30 uur gestart met 

het wandelprogramma. 

Voor de eerste namiddag was dit een makkelijke inloopwandeling langs de zeedijk tot aan de 

IJzermonding om daarna via de winkelstraat van Nieuwpoort Bad terug te keren naar het hotel, 

waar er nadien aan de deelnemers een aperitief aangeboden werd door de seniorenclub. 

 

De volgende ochtend, dinsdag, na een uitgebreid ontbijtbuffet, werd er dan begonnen met het 

serieuze werk. 

Een stevige wandeling van ongeveer 2.30 uur via het duinenpad door het natuurgebied Ter Yde en 

via het GR pad door het natuurgebied van de Plaatsduinen, om dan via het Hannecartbos terug te 

keren naar Ter Helme. 

De namiddag wandelingen, zowel de korte (5 km) als de lange (10 km) gingen door in het 

natuurreservaat De Westhoek, het oudste natuurreservaat van de kust, dat grenst aan Frankrijk. Het 

centrale deel van dit gebied wordt de Sahara genoemd omdat het een open zandvlakte is waar het 

zand vrij kan stuiven. 

We zijn gestart aan het bezoekerscentrum Duinpanne, op de grens tussen Adinkerke en De Panne en 

zijn door het Calmeynbos naar de Sahara gewandeld, om nadien via een andere weg door het bos 

terug te keren naar de Duinpanne. 

 

Woensdagvoormiddag werd er gewandeld, en door het zand geploeterd, in de natuurgebieden van 

Ter Yde, de Zeebermduinen en de Spelleplekke. Dit is het kerngebied van één van de grootste 

duinencomplexen van onze kust. 

De korte namiddagwandeling ging via het natuurgebied Groenendijk, de jachthavenwijk en de 

promenade langs de IJzermonding. Vanaf de uitkijktoren konden we de zeehondjes spotten die op 

de andere oever lagen te zonnen. 

De Langere wandeling ging via het Zouavenpad, door de polders tot in Nieuwpoort stad om dan 

ook via de jachthavenwijk en het natuurgebied van Groenendijk terug te keren naar Ter Helme. 

 

Donderdagvoormiddag ging het, onder een stralende zon, door het Prins Mauritspark tot aan de 

IJzermonding, vanwaar we verder door wandelden tot op de kop van het linker staketsel. 

Terugkeren gebeurde via het verharde strand, want het was eb, tot Groenendijk, en vandaar terug 

naar het hotel. 

De namiddagwandelingen vertrokken aan het Cultuurcentrum De Witte Burg in Oostduinkerke en 

gingen via een wandelpad achter de 21 m hoge stuifduin, Witte Burg genoemd, door naar het 

natuurgebied De Doornpanne. 

De korte wandeling maakte een lus in dit waterwinningsgebied om nadien via verharde wegen terug 

te keren naar De Witte Burg. 

De langere wandeling bracht de deelnemers onder meer naar de Hoge Blekker. Deze duin is de 

blikvanger van onze kust. Met zijn 33 m is hij de hoogste duin van de kuststreek. De wandelaars 

kregen een prachtig zicht over de duinen en het achterliggende polderlandschap. 

Nadien ging het via De Doornpanne terug naar de Witte Burg. 

 

Vrijdag dienden de kamers tegen 11 uur vrijgemaakt te worden. 
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Maar om 10 uur stonden er al heel wat van onze senioren klaar om de afsluitende wandeling door 

de Simliduinen, aan de overkant van de baan recht tegenover Ter Helme, aan te vangen. 

Deze duinen vormen een onderdeel van een grootschalig natuurherstelproject in de IJzervlakte en 

zijn beschermd, zowel door het Vlaams duindecreet als door verschillende Europese richtlijnen. 

Voor diegenen die de zeehondjes nog niet gezien hadden werd er nog even doorgewandeld tot aan 

de havengeul om nadien via het park van het zorgcentrum Ter Duinen terug te keren naar Ter Helme 

voor het afscheidsaperitief, aangeboden door de seniorenclub. 

 

Na een laatste lunch met soep, wok scampi-kip met Mekong rijst en Crème brûlée keerde iedereen 

tevreden huiswaarts. 

 

We kunnen terugblikken op een midweek met: 

Prachtig weer. 

Mooie, maar soms wel wat vermoeiende wandelingen door het zand en de polders. 

Lekkere maaltijden, zowel ontbijt, middagmaal als avondmaal. 

Ruime kamers. 

Vriendelijke en vlotte bediening in Ter Helme. 

Gezellige avonden. 

 

Foto's van deze wandelvakantie zijn te bekijken op onze website www.seniorenkbcbrussel.be 

 

 

Wiske en Frans 

  

http://www.seniorenkbcbrussel.be/
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Verslag van de voordracht  

 

‘KBC, klaar voor de toekomst’ door Patrick Tans, 

algemeen directeur Retail 
 

 
 

 

Ook al was het nog een zonnige oktoberdag, toch kwamen bijna 100 leden naar cc Westrand op 18 

oktober om te horen hoe KBC er zal uitzien naar de toekomst toe. 

Eerst werd teruggeblikt op hoe KBC-Groep uit de financiële crisis is gekomen, welke inspanningen 

dit gevergd heeft en hoe de Groep uit het dal is geraakt door aangepaste strategieën waardoor de 

Groep de leading bank in België is geworden en een belangrijke speler in Europa. 

De wereld verandert echter snel en grote spelers zoals Google en Amazon vallen het traditionele 

businessmodel van de banken aan en zijn een bedreiging voor de toekomstige winst. Ook de 

concurrentie staat niet stil en bedreigt de positie van KBC. Hoe wapent KBC -Groep zich hiertegen? 

Hoe stelt het zijn toekomst veilig? Welke strategie werd ontwikkeld om deze uitdagingen aan te 

gaan? 

Er wordt vandaag meer en meer gewerkt op data; digitaliteit is een prioriteit maar toch met een 

menselijke touch en er wordt meer ingezet op operationele efficiëntie. 

Er wordt gewerkt op 4 vlakken: 

1. Altijd en overal bereikbaar zijn. We hebben Kate (de zoekmachine) die al aardig wat 

antwoorden biedt op vragen van klanten. Bedoeling is om op termijn tussen de 70 en 80% 

van onze vragen te beantwoorden via dit medium. Komt er geen antwoord dat wordt er 

overgeschakeld naar KBC Live, een afstandskantoor (5 in totaal) met 600 medewerkers. 

KBC Live beantwoordt vandaag al 84% van de vragen. Het is geen call center maar een 

afstandskantoor dat bereikbaar is tussen 8 uur en 22 uur ook tijdens het weekend. Dan zijn 

er de kantoren voor onze meer dan 3 miljoen klanten. 60% komt nooit naar het kantoor, 30% 

heel zelden en 10% komt nog vaak in het kantoor. Het aantal kantoren is dan ook de 

voorbije 5 jaar teruggezakt van 524 naar 312. De sluitingen gingen door daar waar er nog 

amper klanten kwamen. In de beleving van de klanten is het vaak zo dat wij alleen maar 

kantoren sluiten maar dat is het zeker niet en diezelfde evolutie ziet men in alle grootbanken. 

De digitaliteit neemt toe. Vandaag bankiert 95% van de jongeren tot 26 jaar digitaal; in de 

leeftijdsgroep daarboven tot 65 jaar is er ook al 74% op 6 jaar geëvolueerd naar digitaal 

bankieren en zelfs bij de leeftijdsgroep tot 80 jaar is er al 44% digitaal bankieren. Bij 

sluitingen zullen klanten ook niet in de steek worden gelaten. Zij die minder mobiel zijn of 

niet digitaal kunnen bankieren zullen voortaan terecht kunnen bij de KBC Belmobiel. 



 

 

 37 

Persoonlijk en pro-actief. Het is niet genoeg om een goede service te bieden. Op basis van data zal 

er een gepersonaliseerd aanbod komen. Kate geeft inzichten (= ook pro-activiteit). Kate zal ook 

werken voor medewerkers bij hun taken en opdrachten. 

2. Instant en zonder fricties. Bedoeling is dat alles direct, snel en zonder problemen zonder 

weinig gedoe verloopt en om processen goed en beter te maken. 

3. Met Human touch. Hoe kunnen we het verschil maken? Meer zuurstof voor de human 

touch. Dit is een nieuw programma dat de bedoeling heeft om alle kantoren te hervormen. 

Digitaal doen we het goed en horen we bij de top met onze digitale toepassing Mobile. Maar 

‘the more digital we become, the more human we must be’ en dat is een opdracht voor alle 

medewerkers. We willen dus meer tijd steken in het uitdiepen van klanten. De 

instapdrempels voor Private banking worden verlaagd van 1 miljoen naar 250.000 euro. 

Grotere KMO’s zullen bediend worden door Corporate banking. In de PALO-kantoren 

zullen geen relatiebeheerders meer zijn maar experten. In retail zullen standaardproducten 

aangeboden worden met sturing op snelheid en vriendelijkheid. Of met andere woorden ‘we 

willen terug de bank zijn zoals voorheen vanaf 1 januari 2023.  

Dus we zullen inzetten op persoonlijk contact, toegankelijkheid, competentie, betrouwbaarheid, 

innovatie en duurzaamheid. 
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Verslag van de voordracht  

 

 

‘De Belgische Revolutie’ door meesterverteller  

Johan Op de Beeck 

 
 

 

 

Vrijdagnamiddag 18 november – een druilerige novemberdag – was het ideale moment om onze 

geschiedenis op te frissen en bij te schaven. 

Met meer dan 100 deelnemers werden we in de feestzaal van cc Westrand verwend door 

meesterverteller Johan Op de Beeck. 

Gedurende ruim anderhalf uur kon hij het publiek boeien en muisstil houden, een bewijs dat we 

toch graag goed geïnformeerd worden over onze geschiedenis. Het thema: 

Het verlies van België: de Belgische Revolutie van 1830 en de scheiding van België en Nederland 

in hedendaags perspectief. 

Na de val van Napoleon ontstaat in 1815 het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Willem I 

bestuurt als een ouderwetse alleenheerser. Zijn taal- en godsdienstpolitiek ontstemt de katholieke 

bevolking van het Zuiden. Maar ook de jonge liberale generatie van advocaten en journalisten 

verzet zich. Ze eist meer democratie en vrijheid. Hun kopman is Louis De Potter, een republikein. 

Aanvankelijk laat niets vermoeden dat het koninkrijk in gevaar is. Tot augustus 1830. 

Een onverklaarbare opstand met brandstichting en oproer in Brussel brengt een onstuitbare spiraal 

van geweld op gang. Een maand later valt het Nederlandse leger aan en … wordt verslagen. De 

Potter grijpt de macht. Zal België een republiek worden naar Frans voorbeeld? De grote 

mogendheden kunnen dit niet laten gebeuren. Amper een maand na het uitroepen van de 

onafhankelijkheid is de Belgische Revolutie in groot gevaar. Antwerpen wordt gebombardeerd. De 

ene coup volgt op de andere. De revolutionairen bestrijden niet alleen Willem I maar ook elkaar. 

Gedreven door heel verschillende politieke visies op de toekomstige natie, leveren ze een gevecht 

op leven en dood. Hoe uiteindelijk een nieuw land, maar geen republiek ontstaat, werd ons uit de 

doeken gedaan. 

Bij een drankje na de lezing werd er nog gezellig nagepraat, werden nieuwe contacten gelegd en 

waren er ontmoetingen die onze leden verbinden. 

 


