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DILBEEKcontact op met de hobbyclubverantwoordelijke. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Juli 2021 

 
 

Zending 2021/03(ook te vinden op www.seniorenkbcbrussel.be)   

 

 

Uitnodigingen 

 

blz.  2  : Woordje van de voorzitter  

blz.  3  : Betaalkalender 

blz.  4  : Familiewandeling De Gavers 26 augustus 2021 

blz.  5-7  : Daguitstap naar Oostende 10 september 2021. 

 

Hobbyclubnieuws 

 

blz.  8-11  : Hobbyclubnieuws 

 

 

Ledennieuws 

blz.  12-13  : Ledennieuws. 

 

 

Allerlei 

blz.  14  : Herinnering winnaars tombola AV 27 januari 2020 

 

Komende activiteiten  

 

   29 oktober 2021  Voordracht Wim Distelmans 

   07 december 2021  Eindejaarsfeest 

   21/22 december 2021  BOT - Paginini – operette Franz Lehár 

   21 januari 2022  Nieuwjaarsfeest 

 

 

De volgende zending kan je verwachten half september 2021. 

 

Met onze hartelijke groeten. 

 

Namens het Bestuur. 

 

  

                                                                                                           
            

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


 

 

 2 

  

Met onze hartelijke groeten, 

 

 

 

 

 

 

Woord van de voorzitter 

 

Beste vrienden, collega’s, 

 

Dit ‘woord’ was zo goed als klaar. 

Het overlegcomité van 18 juni strooide roet in het eten, maar laten we toegeven, het waren eerder 

lekkere kruiden. Want vanaf 27 juni verandert er heel wat in de gunstige zin. Jullie lezen het zeker de 

komende dagen.  

Wij ondersteunen de boodschap van de eerste minister en hopen dat jullie die massaal volgen: 

volledige vaccinatie is de sleutel naar de vrijheid. En wie verlangt hier niet naar? 

 

Het is toch wel goed even stil te staan bij hoe het allemaal begon. 

Maart 2020, de vooravond van ons jaarlijks banket in ‘Waerboom’ en verder … 

Na vele overlegcomités, met cijfers hoe de pandemie ons in ‘ons kot’ hield, hoe ons vele maatregelen 

werden opgelegd, hoe we thans hoopvol uitkijken om familie en vrienden weer te mogen ontmoeten. 

De vaccinatiecampagne rolde in een versneld tempo uit, met dank voor de inzet van vele 

vrijwilligers, waaronder ook heel wat van onze leden. 

 

Het blijft niet te ontkennen dat de voorbije maanden heel wat zorgen en leed brachten. Sommigen 

onder ons zagen hoe familieleden leden onder de corona en moeizaam naar herstel groeiden. Maar 

we moesten ook afscheid nemen van familie, vrienden, leden van onze kring. We zijn met onze 

gedachten bij hen.  

 

Jouw bestuur heeft de voorbije maanden niet stil gezeten, integendeel. Het was vergaderen om te 

beslissen wat we niet kunnen organiseren. Maar toch was het blijven vooruitkijken naar de maand, de 

week, de dag dat we jullie terug activiteiten en momenten van blij weerzien, kunnen aanbieden. 

 

Het geduld en de waakzaamheid worden beloond. Met veel vreugde lees je in deze zending wat er de 

komende weken, maanden op het programma staat. 

We blijven dat allemaal evenwel organiseren volgens de geldende regels van het ogenblik. Maar de 

laatste richtlijnen leiden naar meer VRIJHEID. 

 

Ook de Ouderen & Zieken krijgen onze aandacht en mogen bezoek verwachten, evenals onze talrijke 

jubilarissen. 

 

Jouw bestuursleden kijken uit om jullie talrijk terug te zien. Er zal heel wat te vertellen zijn, ook over 

die duivelse pandemie. Maar de warme gezelligheid zal de zorgen laten smelten in een warme kroes 

van vreugde.  

Wij verwachten jullie: “Kom ‘safe’ uit jullie kot!”. 

 

Tot weldra. 

 

Jonas 

  

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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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 2021/03) 

 

  

ACTIVITEIT VAN TOT/MET  REFERTE 

 

Daguitstap Oostende 

10 september 2021 

 

 

26/07/2021 

 

06/08/2021 

 

55 euro per persoon  

Met vermelding ‘Oostende + code 

A(voor opstapplaats Aalst) of 

code Z(voor opstapplaats Zellik) 

+ code ALT zo je geen oesters 

lust +code TG voor tomaat 

garnaal en code VA voor 

varkenshaasje archiduc.’ 

 

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Familiewandeling DE GAVERS 

Donderdag 26 augustus 2021 

 

Beste vrienden, 

 

Het bestuur van de Seniorenclub KBC Brussel nodigt jullie van harte uit om - tesamen  met uw 

kinderen en kleinkinderen - deel te nemen aan onze  familiewandeling. 

 

Voor deze wandeling verzamelen we op parking 1.  

DE GAVERS  

Onkerzelestraat 280  

9500 Geraardsbergen 

 

VERTREK: om 14u30 stipt  

AFSTAND: keuze tussen 4 km  (rond de vijver) en 10 km 

Beide wandelingen zijn vlak en makkelijk te doen met kinderbuggy’s 

 

Het bestuur trakteert op een drankje en een pannenkoek per deelnemer! 

Bij zonnig weer kan men gezellig buiten genieten op het terras.  

Intussen kunnen de kids zich uitleven in de grote speeltuin. 

Bij regen is er voldoende plaats binnen. 

 

Wie dit wenst, kan zowel ’s middags als na de wandeling iets eten in de zelfbediening Restoga 

(uiteraard op eigen kosten). 

 

Iedereen van harte welkom.  

Voor deze wandelingen dient wel vooraf ingeschreven te worden! 

Gelieve  dus tegen ten laatste zondag 22 augustus uw deelname te bevestigen 

met keuze voor lange of korte wandeling en het aantal deelnemers. 

Bevestiging kan op onderstaand e-mailadres of onderstaand GSM-nummer. 

GSM: 0498/39.59.37 E-mail:  frans.vansintjan@telenet.be 

Het bestuur. 

 

Verantwoordelijken wandelen: 

Wiske Coppens 0472/579133 h.vdbrand@skynet.be 

Frans Vansintjan 0498/395937 frans.vansintjan@telenet.be 

  

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Daguitstap naar Oostende:  

Kennismaking met oesterkwekerij  

Bezoek aan Provinciedomein Raversijde: Atlantikwall Highlights WO I & WO II. 

Vrijdag 10 september 2021 

 

Beste collega’s, 

 

De eerste sporen van Oostende zijn te vinden in de 9e en 10e eeuw. 

De twee wereldoorlogen luidden het einde in van Oostende als belle-époquestad. De Duitsers 

plaatsten afweergeschutbatterijen langs het Fort Napoleon en in de duinen langs het duinenkerkje 

Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkerk, waarvan de toren half verwoest werd. In de eerste 

wereldoorlog was Oostende een basis voor Duitse duikboten vanuit Brugge. De Britten probeerden 

in 1918 Oostende tweemaal te blokkeren. De promenade werd zo goed als volledig verwoest in 1940-

45 door de bommenregen van de Geallieerden op de Atlantikwall, de haven en de spoorwegen. 

 

 

De opkomst van het massatoerisme en de immobiliënsector waren nog dramatischer dan de Tweede 

Wereldoorlog voor de afbraak van de belle-époquearchitectuur. Oostende groeide dankzij het 

eendagstoerisme en de toename van de mobiliteit wel uit tot een bloeiende moderne badstad met 

meer dan 70.000 inwoners, in het hoogseizoen kan dit aantal tot een veelvoud hiervan oplopen.  

Tegen de millenniumwende besloot het stadsbestuur van Oostende om van de elitaire bijnaam 

"Koningin der badsteden" af te stappen en zich te profileren als "Stad aan zee". Men wilde daarmee 

vooral aangeven dat Oostende aan de Belgische kust één van de enige "echte" steden zou zijn. 

Toeristisch en marketinggewijs was deze titel ook moderner dan de oubollig geworden 

koninginnennaam, hoewel deze naam een begrip is geworden en nog vaak wordt gebruikt. 

De lucht- en spoorhaven hebben de plaats van de zeehaven ingenomen op vlak van internationale 

verbindingen.  

 

 

  

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Programma:  

 

Vertrek:  

➢ 7.30 uur in Zellik - Parking aan politiekantoor Brusselsesteenweg/Noorderlaan – CC Den 

Hoorinck  

➢ 7.45 uur in Aalst - Osbroek Frans Blanckaertdreef  

 

+ 09.15 uur: Aankomst in Oostende Taverne Walrave: Koffie + boterkoek  / sanitair.  

 

10 uur: de groep wordt opgedeeld in 2.  

Groep 1 verplaatst zich met de bus naar de oesterkwekerij. Daar is een rondleiding voorzien 

van 1,5 uur incl. een degustatie van 2 oesters met een glaasje witte wijn (voor diegenen die 

geen oesters lusten, is er een hapje met vis. 

Groep 2 brengt een bezoek aan het Provinciedomein Raversijde en wordt ca 2 uur gegidst 

door de Atlantikwall Highlights WO I & WO II. Dit gebeurt in groepjes van max. 20 

personen + gids. Om het kwartier vertrekt er een groep: 10.30 uur, 10.45 uur en 11 uur. 

 

 

 
 

 

 

Tegen 13 uur verzamelen beide groepen in het restaurant van Taverne Walrave.  

 

Menu: 

Cava met hapje 

 

Keuze uit tomaat garnaal met frietjes of varkenshaasje archiduc 

 

Ijsdessert van de chef 

 

2 drankjes naar keuze (wijn of bieren van het vat bestaande uit pils, Leffe blond - bruin, walrave of 

kriek). 
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Rond 14.30 uur vertrekt groep 2 naar de oesterkwekerij en kan groep 1 vanaf 14.15 uur het bezoek 

aanvatten aan het Provinciedomein Raversijde.  

Dit gebeurt opnieuw in groepjes van max. 20 personen + gids. Om het kwartier vertrekt er een groep: 

14.15 uur, 14.30 uur en 14.45 uur. 

 

Daarna keert iedereen terug naar Taverne Walrave in het provinciedomein om er rond 18 uur te 

genieten van een broodjesmaaltijd met koffie of thee.  

 

Rond 19 uur vatten we de terugreis aan naar Aalst en Zellik. 

 

 

Praktische afspraken:  

➢ De kostprijs bedraagt 55 euro per persoon en omvat het busvervoer, de gidsen, de toegangen 

en de maaltijden inclusief drank zoals vermeld in het programma.  

➢ Inschrijven kan door overschrijving op het rekeningnummer BE49 7340 2675 8871 van onze 

Seniorenclub vanaf 26 juli 2021 tot en met 6 augustus 2021 met de mededeling: 'Oostende + 

code A (voor opstapplaats Aalst) of code Z voor opstapplaats Zellik’’ + code ALT zo je geen 

oesters lust’ + code TG voor tomaat garnaal en code VA voor varkenshaasje archiduc. 

➢ Opgepast: Respecteer a.u.b. de betaalperiode en maak gebruik van de memodatum 26 juli 

2021 voor je betaling. Zo kan de bank jouw betaling tijdig uitvoeren want na 120 

inschrijvingen moeten wij om organisatorische redenen noodgedwongen de boeken sluiten. 

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 26 juli 2021 uitgevoerd worden, zal, in het bepalen van de 

deelnemingsvolgorde, pas TWEE dagen later (28/7) rekening gehouden worden; ook voor 

hen die op de Algemene Vergadering aanwezig waren.  

➢ Belangrijk: Enkel clubleden, al dan niet vergezeld van hun partner, kunnen aan onze 

activiteiten deelnemen en dit uit hoofde van de verzekering. Aangezien er zowel in de 

oesterkwekerij als in Raversijde moet gestapt worden, is aangepast schoeisel een 

aanbeveling.  

➢ Mocht je de dag zelf, omwille van uitzonderlijke omstandigheden toch niet zou kunnen 

meegaan, verwittig dan in elk geval de busverantwoordelijke van je opstapplaats: 

o Bij vertrek uit Zellik:  

▪ Marie-Jeanne Loyez - GSM 0499/540 341 

▪ Adrien Lamair - GSM 0474/331 978 

o Bij vertrek uit Aalst:  

▪ Wiske Coppens – GSM 0472/579 133 

▪ Chris François – GSM 0485/432 472 

 

Heb je bijkomende vragen m.b.t. deze uitstap, dan kan je ook terecht bij voormelde personen. Wij 

verwachten jullie om er een schitterende dag van te maken.  

 

Het bestuur 
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HOBBYCLUBNIEUWS 
 

 

Forum BELEGGINGEN:   verantwoordelijke: Jean-Paul DEVILLE  

0494/63 83 11 

      jean-paul.deville@telenet.be 

 

 

 

Maandag 06 september 2021: 

➢ Spreker: Bart Daenekindt, KBC Fund Manager Equities. 

➢ Onderwerp: SMALL AND MIDCAPS. 

Maandag 04 oktober 2021:  

➢ Spreker: Alex Martens, KBC Fund Manager & sectoranalyst industries. 

➢ Onderwerp: de GREENDEAL. 

Maandag 08 november 2021: 

➢ Spreker: Bart Goemaere, hoofdredacteur van Beurstips. 

➢ Onderwerp: BELEGGEN NA CORONA. 

Maandag 06 december 2021:  

➢ Spreker: Philippe Delfosse, KBC strateeg. 

➢ Onderwerp: TERUGBLIK OP 2021 EN VOORUITBLIK 2022. 

* 

*     * 

 

Opmerking: de leden van dit forum krijgen nog een aparte e-mail van Jean-Paul met alle praktische 

informatie. Als je nog geen lid bent van het Forum Beleggingen en indien je geen e-mail met 

uitnodiging tot de vergadering ontvangt en wel interesse hebt voor de bovenstaande agenda, neem 

dan contact met de hobbyclubverantwoordelijke. Al deze sessies gebeuren virtueel. 

 

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

 

 

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. 

 

 

Donderdag 22 juli 2021: 

➢ Startplaats:  parking 'Het Bos'. Deze parking is gelegen naast het eetcafé 'De Groene 

Wandeling', Kasteelstraat 189, 9255 Buggenhout. 

➢ Organisatoren: Jordens Els en Douay Yvette. 

➢ Parkeren: op de parking 'Het Bos'. 

 

 

mailto:jean-paul.deville@telenet.be
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Donderdag 26 augusts 2021: Familiewandeling  

➢ Startplaats: Parking “De Gavers” Onkerzelestraat 280, 9500 Geraardsbergen. 

➢ Organisatoren: Coppens Wiske en Vansintjan Frans. 

➢ Parkeren: Ter plaatse op de parking “De Gavers”. 

 

Van maandag 20 tot vrijdag 24 september 2021: Wandelmidweek in Houffalize. 

 

Donderdag 28 oktober 2021: 

➢ Startplaats: Kerk van Steenokkerzeel Wijckmansstraat 5, 1820 Steenokkerzeel. 

➢ Organisatoren: Vanderschommen Gerrit en Van Der Sype Gerda. 

➢ Parkeren: In de omgeving. 

 
 

Opmerking: de geïnteresseerde wandelaars krijgen nog een aparte e-mail van Frans met alle 

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

contact op met de hobbyclubverantwoordelijke. 

 

 

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

 

 

PETANQUECLUB:    verantwoordelijke: Adriën LAMAIR  

      0474/33 19 78   of   02/269 66 76 

      adrien.lamair@telenet.be 

 

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

 

Wanneer? Elke dinsdag van het jaar vanaf 14 uur.  

(er zijn voldoende binnen- en buitenpleinen beschikbaar) 

 

 

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

 

 

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 1 juli 2021: Pamel – Erembodegem - Ninove 

                           Vertrekplaats: ’t Sportvlot, Brusselstraat 29, Pamel. 

                           Organisatie: Wiske Coppens en Nicole Teughels 

                           Parkeren: aan het vertrekpunt. 

  

mailto:adrien.lamair@telenet.be
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                           Donderdag 5 augustus 2021 

                           Vertrekplaats: Opwijk 

                           Organisatie: Wiske Coppens en Nicole Teughels 

                           Parkeren: aan het vertrekpunt. 

 

                           Donderdag 2 september 2021 

                           Vertrekplaats: Steenokkerzeel 

                           Organisatie: Lieve Croon en Wiske Coppens 

                           Parkeren: aan het vertrekpunt. 

 

                           Donderdag 7 oktober 2021: 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 15 juli 2021 – 14 uur  

 

Donderdag 19 augustus 2021 – 14 uur 

 

Donderdag 16 september 2021 – 14 uur 

 

 

 

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

  

mailto:marie.schyvers2@telenet.be
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KUNST & CULTUUR:   verantwoordelijke: Bert DEMUNTER 

      0475/ 25 27 14   of   02/ 380 82 94 

      bert.demunter@telenet.be 

 

 

Waar en Wanneer? Eén activiteit per maand op diverse data i.f.v. de mogelijkheden.  

 

 

Vrijdag 03 september 2021: Bezoek aan de stad Dendermonde. 

 

 

Vrijdag 01 oktober 2021: Achter de schermen van de steeds veranderende site 

 van Tour & Taxis, Brussel. 

 

 

 

 

Opmerking: de K&C leden krijgen nog een aparte e-mail van Bert met alle praktische informatie. 

Als je nog geen lid bent van K&C en wel interesse hebt voor bovenstaande activiteiten, neem dan 

contact op met de hobbyclubverantwoordelijke. 

 

 

  

mailto:bert.demunter@telenet.be
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Ledennieuws 

 
Sinds begin dit jaar verwelkomen wij volgende nieuwe leden: 

 

 

Jan Van Dooren 

Hilde Busseniers 

Josiane Teys 

Hilde De Wolf 

Greta Stockman 

Ann Van Essche 

Philippe Wynen 

Daniël Vranken 

Erwin Buelens 

Etienne Van Roy 

Greet Hertens 

Patrick Windels 

Luc Desmedt 

Leontine De Backer 

 

 

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). 

 

23.02.2021 Louisa Verhulst (KBC) wed. Robert Christiaens (KBC) 

11.03.2021 Luc Sergooris (KBC) echtg. Paula Jans 

17.03.2021 Luc Sileghem (KBC) echtg. Greta Maes (KBC) 

21.03.2021 Lea De Peet (KBC) wed. Julien Esselens 

25.03.2021 Louis Jacobs(KBC) echtg. Marie-Jeanne Goeman 

04.04.2021 Marie-Jeanne Goeman wed. Louis Jacobs (KBC) 

30.04.2021 Raymond De Mesmaeker (KBC) echtg. Clementine De Bruyn 

14.05.2021 Jan Beken (KBC) wed.. Maria Herzeel 

16.05.2021 Jan Teirlinck (KBC) echtg. Monique Carnewal  

19.05.2021 Yvonne De Rick (KBC) wed. Hubert De Pauw 

29.05.2021 Simone Pauwels wed. Lode Van den Broeck (KBC) 

30.05.2021 Frieda Wauters wed. Jan Mosselmans (KBC) 

 

 

Namens de seniorenclub werd aan de families onze deelneming overgemaakt. 
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Onze leden die de komende maanden hun 70ste huwelijksverjaardag vieren: 

 

14/07/1951 Marcel JANSSENS & Alice FROIDBISE 
 

 

 

Onze leden die de komende maanden hun 65ste huwelijksverjaardag vieren: 

 

28/07/1956 Gilbert PIERAERTS &  Françoise DECKX. 
 

 

 

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

 

20/07/1961 Etienne OTTOY & Joske DE BRUYN. 

22/07/1961 Raymond APRIL & Marie-Louise MEURIS. 

26/07/1961 Willy VAN DAELE & Jenny BEELEN. 

27/07/1961 William CORTEBEECK & Maria VAN PRAET. 

29/07/1961 Jozef VAN ROYEN & Nicolle DE CORTE; 

 

 

 

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

 

09/07/1971 Hubert BRISAERT & Josée DESAEGHER. 

14/07/1971 Marie-Christine VAN DE VELDE & Maurice BORLOO. 

30/07/1971 Freddy DE BEULE & Agnes SAEYS. 

31/07/1971 Clement DE WIN & Marie SEMPELS. 

07/08/1971 Cecile BATTEAU & Bernard HUYSMAN. 

07/08/1971 Simonne DE RIJCK & Maurice VANAUDENHAEGEN. 

07/08/1971 Marie-Thérèse ROELANDT & Jan HENKENS. 

07/08/1971 Alfons BLONDEEL & Betty DE SAEDELEER. 

21/08/1971 Marcel BAUTERS & Annie BROEKAERT. 

24/08/1971 Jozef TROCH & Nelly VERBEKEN. 

04/09/1971 Annie DEJAEGHER & Willy VAN VERRE. 

04/09/1971 Paul VERNAILLEN & Rita LAMBRECHT. 

04/09/1971 Gerda REYGAERT & Herman TEMMERMAN. 

10/09/1971 Jos APPELMANS & Annie ANNAERT. 

10/09/1971 Nadine DE WINTER & François DE LANDTSHEER. 

11/09/1971 Franciscus SCHOUKENS & Rita DEVROEDE. 

11/09/1971 Hugo STANDAERT & Anne-Marie BUYSE. 

18/09/1971 An VIERENDEELS & Pascal MEYSKENS. 

18/09/1971 Pierre THIELEMANS & Chris CLEPPE. 

18/09/1971 Melania RENDERS & Roger VAN ROMPAEY. 

  



 

 

 14 

Winnaars tombola AV 27 januari 2020 

Door de coronapandemie  was het onmogelijke om de waardebon te gebruiken voor een 

clubactiviteit. 

Maar niet verloren, de waardebon blijft geldig en dit voor volgende komende activiteiten; 

10 september 2021 Daguitstap Oostende 

7 december 2021 Eindejaarsfeest 

21 of 22 december Paginiti – operette Franz Lehár in Kaaitheater 

21 januari 2022 Nieuwjaarsfeest 

20 maart 2022 Banket Waerboom 

 

Hoe inbrengen? 

Bij jouw overschrijving van het volledige bedrag vermeld je het nummer van deze waardebon in de 

mededelingszone. Nadien stort Seniorenclub KBC Brussel het bedrag van 20 euro terug. 

 

Lot 

num. 

Waardebon 

 20 euro 

2020/.. 

Gewonnen door (naam lid) 

623 01 Ghyssens Lieve 

616 02 De Henau Herman 

388 03 Morre Georges 

501 04 Termote Antoon 

340 05 De Win Clement 

X(435) 06 Geschonken aan Monique Groessens 

468 07 Boelaert Theo 

390 08 Cortebeeck Willy 

525 09 Poppe Chris 

371 10 Verbeurgt Marie-Christine 

381 11 Bardyn Annemie 

535 12 Desmyter Bernard 

339 13 Vinck Norbert 

488 14 De Koster Helen 

363 15 Moonen Maurice 

 

 

 

 


