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Brussel, september 2018 

 

Zending 2018/04 (ook te vinden op www.seniorenkbcbrussel.be)   

 

Uitnodigingen 

blz.  2  : Woordje van de voorzitter  

blz.  3  : Betaalkalender 

blz.  4  : Kinderopera Abu’Hassan 28 oktober 2018 

blz.  5  : Verjaardagsfeestje bowling 15 november 2018 

blz.  6  : Voordracht/Lezing Carl Devos 29 november 2018 

blz.  7-8  : Eindejaarsfeest  18 december 2018 

blz   9-10  : BOT ‘La Belle Hélène’ 22 december 2018 

 

Hobbyclubnieuws 

blz.  11-13  : Hobbyclubnieuws 

 

Ledennieuws 

blz.  14-15  : Ledennieuws 

 

Varia 

blz.  16  : Met Team Blue naar de maan 

 

Verslagen 

blz.  17-18  : Daguitstap Trompenburg Tuinen en Kinderdijk 

blz.  19-23  : Kroatië 

blz.  24  : Tennis-Petanque 

blz.  25  : Familiewandeling Huizingen met BBQ 

blz.  26-28  : Fietsmidweek Hoge Veluwe 

blz.  29-33  : Busreis naar Rijn en Moezel 

 

 

Komende activiteiten  

Noteer nu al in jouw agenda:  Nieuwjaar/Algemene Vergadering 29 januari 2019 

     

      

De volgende zending kan je verwachten half december 2018 

 

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
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Woordje van de voorzitter 
 

Beste vrienden, collega’s, 

Wat een warme zomer, hitterecords werden gebroken! 

In dit klimaat vlogen collega’s naar het mooie Kroatië en met de bus werden Rijn en Moezel 

bezocht. Het fietsen, een geslaagde fietsmidweek in Nederland, en het wandelen, met een super hete 

familiewandeling in Huizingen, bracht heel wat gezelligheid en vriendschap voor vele leden. 

September: terug naar school voor de kleinkinderen, maar ook het hernemen van de 

werkzaamheden. De najaarsactiviteiten en de uitnodigingen lees je in deze zending. Wij hopen 

jullie talrijk te mogen begroeten. Op het eindejaarsfeest verwelkomen we extra onze talrijke nieuwe 

leden die dit jaar aansloten bij onze Seniorenclub. 

Ook startte jouw bestuur met de planning voor 2019. Daar zal je alles over vernemen op onze 

algemene vergadering van januari 2019. 

Met tevredenheid blikken we terug op jullie deelname. Voor jullie bestuursleden betekent dit een 

blijk van waardering en vertrouwen. 

Het vraagt heel wat extra inspanningen om telkens opnieuw ‘geslaagde activiteiten’ aan te bieden. 

Bedankt. 

Een bijzondere dank ook aan Jos Aerts. 

Jos, lid van onze Seniorenclub, was gedurende 14 jaar lid van de Raad van Bestuur van het Sociaal 

Fonds KBC. Jos heeft intussen de statutaire leeftijdsgrens bereikt en heeft zijn mandaat dan ook 

neergelegd na de laatste Algemene Vergadering in juni jl.. Wij hopen Jos nog regelmatig te mogen 

ontmoeten op een van de vele activiteiten van onze Seniorenclub.  

 

Nog je aandacht voor het volgende: 

- Wens je deel te nemen aan een activiteit: geef je betaling in in ‘betaalagenda’. Het is een 

goed instrument om je geheugen te ontlasten. 

- Bezorg ons je e-mailadres. Je ontvangt dan alle info via dit kanaal. Niet enkel de zendingen 

maar ook bijv. berichten van overlijden van collega’s. 

- Bekijk regelmatig onze website www.seniorenkbcbrussel. Hier zie je heel wat 

beeldverslagen van onze activiteiten. Ook kan je je mening en suggesties bezorgen via de 

rubriek ‘Contact’. 

- Verneem je dat een collega reeds geruime tijd ziek is, overleden is, …aarzel niet ons dit te 

melden.  

Met dank. 

Wij zijn overtuigd dat we na deze mooie zomer, een prachtig najaar tegemoet gaan met onze 

Seniorenclub. 

Daarom: tot binnenkort. 

Jonas  

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         

http://www.seniorenkbcbrussel/
file:///D:/Media/Documents/KBC/Zending%20KBC/zending2015-03/seniorenkbcbrussel@gmail.com
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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 2018/04) 
 

Te betalen op rekening: BE49 7340 2675 8871 

 

Te betalen op rekening: BE62 7340 2394 4861 

ACTIVITEIT VAN TOT/MET  REFERTE 

 

Verjaardagsfeest Bowling 

15 november 2018          

 

19/10/2018 

 

05/11/2018 

 

35 euro per persoon 

Met vermelding: x bowlen, x 

supporter, x buffet 

 

  

ACTIVITEIT VAN TOT/MET  REFERTE 

 

Kinderoperette Abu’Hassan 

28 oktober 2018 

 

 

08/10/2018 

 

19/10/2018 

 

6 euro per volwassene 

2 euro per kind vanaf 4 jaar 

Met vermelding: Abu’Hassan – 

uur voorstelling (14.30 of 17.00 

uur) – x aantal volwassenen en x 

aantal kinderen  

 

 

Voordracht door Carl Devos 

29 november 2018 

 

05/11/2018 

 

 

 

19/11/2018 

 

 

5 euro per persoon 

Met vermelding: Carl Devos 

 

 

Eindejaarsfeest 

18 december 2018 

 

19/11/2018 

 

30/11/2018 

 

21 euro per persoon 

Met vermelding: Eindejaarsfeest 

 

 

BOT ‘La Belle Hélène’ 

22 december 2018 

 

 

 

15/10/2018 

 

02/11/2018 

 

20 euro per volwassene 

10 euro kinderen van 13 tot 21 

jaar; kinderen tot 12 jaar gratis 

Met vermelding: BOT x aantal 

kaarten, x aantal tot 12j, x aantal + 

12j 

 

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         

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

        website: www.seniorenkbcbrussel.be 

 

 

September 2018 

 

Vrienden, 

 

Graag nodigen wij jou uit om samen met jouw kleinkinderen bij het begin van de herfstvakantie, de 

voorstelling bij te wonen van 

 

    Abu’Hassan 

                                  van Carl Maria von Weber 

 

een muzikaal sprookje van duizend-en-één-nacht  voor kinderen vanaf 4 jaar, gepresenteerd door 

het Brussels OperetteTheater. 

 

Zondag 28 oktober 2018 om 14.30 uur en 17.00 uur 

in Gemeenschapscentrum De Kroon,  

J.B. Vandendrieschstraat 19 Sint-Agatha-Berchem. 

 

Deze voorstelling slaat een brug tussen kinderen en klassieke muziek en laat hen kennis maken met 

opera en theater, kortom een serieuze brok cultuur. 

De kinderen beleven een schitterend muzikaal sprookje, ze reizen mee naar het verre oosten en 

beleven het knotsgekke verhaal van Abu’Hassan, Fatima, Omar en de grote, machtige Kalief. 

De muziek van Carl Maria von Weber werd op maat gemaakt van de kinderen en wordt in het 

Nederlands vertolkt. 

Duur van de voorstelling: ongeveer één uur. 

 

Toegangsprijzen 

Gunstvoorwaarden voor leden Seniorenclub KBC Brussel: 

- volwassenen   6 euro i.p.v. 9 euro 

- kinderen vanaf 4 jaar 2 euro i.p.v. 3 euro 

 

Betaling 

Bedrag te storten op rekening Seniorenclub KBC Brussel 

BE49 7340 2675 8871 met melding: ‘Abu’Hassan- uur voorstelling (14.30 of 17.00 uur) - x aantal 

volwassenen en x aantal kinderen’. 

Betaalperiode van 8 tot 19 oktober 2018. 

 

Vriendelijke groeten. 

 

Het bestuur 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         

mailto:seniorenkbcbrussel@gmail.com
http://www.seniorenkbcbrussel.be/
file:///D:/Media/Documents/KBC/Zending%20KBC/zending2015-03/seniorenkbcbrussel@gmail.com
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KWIEKE BOWLING CLUB 

 

 

 

 

 

Beste Vrienden,  

 

 

Na de eerste bowlingnamiddag – intussen vijf jaar geleden - groeiden de belangstelling en het 

enthousiasme iedere maand aan. Ook nu is iedere samenkomst een feest van vrienden die samen 

genieten van een leuke, sportieve namiddag. 

 

En nu …….. om de goede traditie in stand te houden, nodigen wij jullie uit op ons 

 

VIJFDE VERJAARDAGSFEESTJE??? 

 

WIJ DOEN HET!! 

 

op donderdagnamiddag  15 november 2018 om 15.00 uur stipt 

in Bowling Stones, Steenweg op Brussel  in Wemmel (ruime parking beschikbaar). 

 

Twee spelletjes bowlen met nadien een heerlijk Breughelbuffet en dit voor 35 euro p.p. 

(buffet + drank + bowlen) 

Alle leden van de Seniorenclub zijn van harte welkom. Misschien krijgen een aantal ook de 

bowling-microbe te pakken: minder goed of zeer goed kunnen bowlen , geen probleem. 

Ook supporters zijn welkom. 

 

Schrijf het bedrag (35 euro p.p.) over op rekening BE 62 7340 2394 4861 van Seniorenclub KBC 

Brussel tussen 19 oktober en 5 november, met vermelding ‘x bowlen – x supporter – x buffet’, 

waarbij x = aantal.  

 

NOTEER  15 NOVEMBER ZEKER IN JULLIE AGENDA 

 

 

 

Tot dan! 

 

Namens het bestuur 

Marilou 

 

 

 

  

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         

https://www.google.be/imgres?imgurl=https://static.webshopapp.com/shops/070265/files/027505975/300x250x2/bowlingshopeurope-tegeltje-i-love-bowling.jpg&imgrefurl=https://www.bowlingshopeurope.eu/nl/bowlingshopeurope-tegeltje-i-love-bowling.html&docid=V6dLNvCGAgjvHM&tbnid=L7B07CNJ-wuCHM:&vet=10ahUKEwi66dKsxqbdAhUPM-wKHS3sDCoQMwifAShhMGE..i&w=300&h=250&itg=1&hl=nl&bih=769&biw=1568&q=bowling cartoon&ved=0ahUKEwi66dKsxqbdAhUPM-wKHS3sDCoQMwifAShhMGE&iact=mrc&uact=8
https://www.google.be/imgres?imgurl=https://previews.123rf.com/images/springmelody/springmelody1803/springmelody180300047/96962115-variety-coloful-bowling-balls-activity-sport-background-.jpg&imgrefurl=https://www.123rf.com/photo_96962115_variety-coloful-bowling-balls-activity-sport-background-.html&docid=7APilWFaUiI87M&tbnid=rfVHFE_l2HF8dM:&vet=12ahUKEwjljK-JyqbdAhVN2KQKHUznDSs4ZBAzKCgwKHoECAEQKQ..i&w=1300&h=866&itg=1&hl=nl&bih=769&biw=1568&q=bowling balls&ved=2ahUKEwjljK-JyqbdAhVN2KQKHUznDSs4ZBAzKCgwKHoECAEQKQ&iact=mrc&uact=8
file:///D:/Media/Documents/KBC/Zending%20KBC/zending2015-03/seniorenkbcbrussel@gmail.com
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Voordracht door Carl Devos op donderdag 29 november 2018 – 14.30 

uur in Westrand cultuurcentrum – Dilbeek 

 

 
 

 

Het is alweer een tijd geleden dat we nog lezingen brachten voor onze leden.  

Nu de wintermaanden zich aandienen, achten wij het moment rijp om samen te komen en in de 

warme feestzaal van Westrand cc in Dilbeek een boeiende spreker aan het woord te laten. 

Je kent hem ongetwijfeld. Carl Devos is een Belgisch hoogleraar en politicoloog. Als politiek 

analist en wetstraatcommentator is Devos regelmatig te gast in (politieke) debat- en 

actuaprogramma's op de Vlaamse radio en televisie. 

Met de gemeenteraadsverkiezingen van oktober in het vooruitzicht verschuift de politieke focus 

weer even van de Wetstraat naar de Dorpsstraat.  

Maar parallel met de campagnes rond gemeenteraadsverkiezingen dienen zich ook al de federale 

verkiezingen voor volgend jaar aan.  

Een moment bij uitstek om ons oor te luisteren te leggen bij Carl Devos. 

Prof. Devos laat zijn lezing graag afhangen van de actualiteit. Zijn expertise op het vlak van de 

Belgische binnenlandse politiek laat hem toe op elke actualiteit in te spelen.  

Aanvankelijk brengt hij ons gedurende één uur een monoloog. Nadien is er nog een uur de tijd voor 

vragen en antwoorden. 

Inschrijven kan door storting van 5 euro per persoon op rekening van Seniorenclub KBC 

Brussel BE49 7340 2675 8871 vanaf 5 november tot uiterlijk 19 november 2018 met de 

melding ‘Carl Devos’. Deze prijs omvat ook 1 traktatie. 

 

Wij rekenen alvast op uw deelname.  

 

Het bestuur  

  

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaanderen
file:///D:/Media/Documents/KBC/Zending%20KBC/zending2015-03/seniorenkbcbrussel@gmail.com
mailto:seniorenkbcbrussel@gmail.com


 

 

 7 

 

 

 

 

 

Beste vrienden, 

 

 

Graag nodigen we jullie uit op het 

 

 

EINDEJAARSFEEST SENIORENCLUB KBC BRUSSEL 
Dinsdag 18 december 2018 in CC Westrand Dilbeek 

met een akoestisch optreden  

van de Vlaamse zangeres Geena Lisa 

 
 

Geena Lisa, pseudoniem van Gina Peeters is een Vlaamse presentatrice, 

omroepster, zangeres en gelegenheidsactrice. 

Als jong meisje stond Peeters al regelmatig op het podium met de Layabouts, de rockgroep van haar 

vader en oom. 

In 1992 deed ze auditie bij de The Dinky Toys, waarmee ze twee jaar lang als achtergrondzangeres 

door Vlaanderen toerde.  

 

 

Geena Lisa nam in 2008 met het liedje Wheel 

Of Time deel aan Eurosong. Hier eindigde ze 

vijfde in de tweede halve finale. 

Als actrice verscheen ze in onder meer 'Wat nu 

weer?!’, de kortfilm 'Straffe 

Koffie',' Oesje!', 'De (V)Liegende Doos' en 'Het 

Peulengaleis'. Haar grootste rol was die van 

Cathy Vanbrabant in 'Stille Waters'. 

 

 

Geena en haar muzikanten brengen de mooiste 

klassiekers en kerstliedjes die niet mogen 

ontbreken tijdens de mooiste tijd van het jaar. De warme stem van Geena, verhalen die je ontroeren 

en liedjes zullen je niet onberoerd laten.  

 

Laat je meeslepen door dit verrassend eindejaarsconcert en klink muzikaal op het nieuwe jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pseudoniem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaanderen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Presentator
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zanger
https://nl.wikipedia.org/wiki/Actrice
https://nl.wikipedia.org/wiki/Auditie
https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Dinky_Toys
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaanderen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eurosong_2008
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wat_nu_weer%3F!
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wat_nu_weer%3F!
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oesje!
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_(V)Liegende_Doos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Peulengaleis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Peulengaleis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stille_Waters
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Praktisch 
13.00 uur ontvangst en aanmelden (inkomhal van CC Westrand) 

13.30 uur deuren open 

13.45 uur  welkomstwoord 

14.00 uur optreden Geen Lisa 

15.45 uur receptie 

17.45 uur  verdeling pralines 

18.00 uur  terugkeer naar huis. 

 

 

Inschrijven 
Door storting van 21 euro per persoon op rekening van Seniorenclub KBC Brussel 

BE49 7340 2675 8871 vanaf 19 november tot uiterlijk 30 november 2018 met vermelding 

'Eindejaarsfeest'. 

 

 

CC Westrand biedt plaats aan 450 leden. De zaal mag zeker volzet zijn, zo kunnen wij genieten van 

een gezellige namiddag met vele vrienden.  

Voor het bepalen van de voorrang bij de inschrijvingen gelden de vastgelegde regels die ook terug 

te vinden zijn op onze website www.seniorenkbcbrussel.be. Bij overschrijding van de maximale 

capaciteit gelden volgende richtlijnen: 

• 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. 

 • Betaling uitgevoerd vóór het betaalblok: dan wordt de eerste dag van het betaalblok + 2 

werkdagen toegepast.  

• Betaling uitgevoerd na het betaalblok: geen voorrang. 

 

Voor jouw inschrijvingsgeld ontvang je: 

-  een schitterend, gevarieerd programma 

-  receptie met belegde broodjes en gebak 

-  pralines van de 'Sint'. 

 

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

je samen zitten, kom dan ook samen. 

 

Wij hopen velen van jullie te ontmoeten en samen te genieten van deze ontspannende namiddag. 

 

Het Bestuur  
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Brussel, september 2018 

 

 

Beste vrienden, 

 

Het Brussels OperetteTheater (BOT) presenteert dit jaar  

 

   LA BELLE HELENE  

 

van JACQUES OFFENBACH, een opera bouffe in drie bedrijven. 

 

 

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

   zaterdag 22 december om 14.30 uur  

  in het Kaaitheater, Sainctelettesquare,  Brussel. 

 

  

    

  
 

Het verhaal 
De geschiedenis is wel bekend en ze komt uit de Oudheid. In Sparta wacht koningin Helena 

ongerust en ongeduldig op de knappe herder Paris, aan wie Venus de mooiste vrouw heeft beloofd. 

Bij dit verhaal geraakt het hele zootje Griekse koningen en hun nakomelingen betrokken. Ook de 

Griekse goden en vooral Venus, godin van de liefde, bemoeien zich met de lusten en liefde van 

aardse stervelingen en halfgoden. Het gevolg is dat Helena, zelf een dochter van Zeus, haar man 

bedriegt met Paris, eigenlijk een Trojaanse koningszoon. Erg graag gezien door de rest van de 

hofhouding is die laatste wel niet. Dat alles vormt een bron voor intriges waarbij iedereen een 

overwinning wil behalen. Uiteindelijk vlucht Helena met haar minnaar, en valt het doek in deze 

operette. Niet zo in de Griekse mythe, want na de ontvoering van de mooie Helena breekt de 

Trojaanse Oorlog uit. Gelukkig probeerde Offenbach dat stukje geschiedenis niet te verklanken. 

Voor Offenbach zijn de homerische figuren een dankbaar voorwendsel om een onweerstaanbaar 

komische parodie op te voeren op stuntelende en decadente machthebbers, en om een bourgeois 

moraal en allerlei menselijke ondeugden over de hekel te halen.  

 

 

 

 

 

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         

Solisten: Joëlle Charlier (Helena), Lionel 

Couchard (Paris), Dick Vandaele, Victorina 

Eeckeloo, e.a. 

Het symphonisch kamerorkest Nuove Musiche 

onder leiding van Eric Lederhandler 

Regie: Lieven Baert.Gezongen in de originele 

Franse taal, met Nederlandstalsige 

boventiteling. 

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

 
We hebben vooraf een aantal ‘betere plaatsen’ gereserveerd.  

De gebruikelijke invulling ‘aanwezigheid op de Algemene Vergadering’ is van toepassing. Bij 

overtal is deelname mogelijk op andere plaatsen en indien nog beschikbaar.  

 
Voordeeltarief voor leden Seniorenclub KBC Brussel: 20 euro zonder drankbonnetje i.p.v. 29 euro. 

 

Aanbod voor jouw kleinkinderen 

Kinderen tot 12 jaar (geboren in 2006 en nadien): GRATIS. Reservatie is wel verplicht om een 

plaats te kunnen toewijzen. 

Kinderen van 13 tot 21 jaar (geboren tussen 1997 en 2005): 10 euro. 

 

Reservatie door storting van het overeenstemmend bedrag op rekening 

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

aantal tot 12 j, x aantal + 12 j’ vanaf 15 oktober tot en met 2 november 2018. 

Winnaars van een vrijkaart tijdens de Algemene Vergadering en het Banket, kunnen een 

bijkomende kaart bestellen met de melding ‘BOT-1 kaart en 1 vrijkaart’. 

 

Parkeren in KBC-parking Havenlaan 2, inrit via Opzichtersstraat, vanaf 12.15 uur. 

 

 

En de vrienden?  

Neem hiervoor vooraf contact met Jonas De Jonge: 0475 53 82 17 of mail naar 

brusselsoperettetheater@gmail.com. Kostprijs voor niet-leden: 20 euro.  

Betaling op rekening van BOT BE59 7350 4732 0426 met melding ‘SenKBC-x plaatsen’.  Het is 

mogelijk dat je niet samenzit met de vrienden, dit is afhankelijk van de resterende gereserveerde 

kaarten door de leden. 

 

La Belle Helene van Jacques Offenbach is dé Franse operette uit de 19e eeuw bij uitstek. Zo 

populair dat, in hetzelfde jaar 1864 van de première, de beroemde Franse kok Escoffier er een 

dessertje naar vernoemde. Dit meesterwerk, de operette, niet de gepocheerde peer met 

chocoladesaus, werd een overweldigend wereldwijd succes.  

Wij wensen iedereen een ‘smaakvolle’ belle Hélène. 

 

Vriendelijke groeten.                     

 

Het Bestuur 

 
  

   

mailto:brusselsoperettetheater@gmail.com
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Hobbyclubnieuws  

 

AANDACHT: Bij interesse moet je – onmiddellijk – de onderstaande data en locaties in je 

agenda noteren 

 

 

Voor 2018 werden de ledenbestanden van de diverse hobbyclubs uitgezuiverd en aangepast volgens 

de gemaakte afspraken in een vorige zending.  

Gelieve hiermee rekening te houden! 

 

 

 

Forum beleggingen: verantwoordelijke Julien HAMELRIJCKX            0474/59 95 80 

   hamjul@telenet.be 

 

Wanneer: elke 4de maandag van 13.45 uur tot 15.45 uur (niet in juli) 

 

Waar:  KBC Hoofdkantoor, Havenlaan 2, 1080 Brussel. Aanmelden aan de balie! 

 

- maandag 22 oktober:    Spreker: Stijn Plessers, analist KBC Asset Management. 

    Onderwerp:  bespreking van de aandelen i.v.m. 

    “ Internet, Artificiële Intelligentie en Elektronica “ 

- maandag 26 november: Spreker: Koen Crabbé, aandelenstrateeg 

       KBC Premium Banking. 

    Onderwerp: hoe was 2018? Verwachtingen 2019? 

- maandag 17 december: Spreker: Jan van Hove, Economist KBC Groupo. 

    Onderwerp: een actueel economisch onderwerp. 

- maandag 28 januari 2019: Spreker: Philippe Delfosse, aandelenstrateeg  

      KBC Private Banking. 

    Onderwerp: wat brachten de aandelen in 2018 en wat 

      zijn de verwachtingen voor 2019. 

 

De sprekers behandelen hun onderwerp gedurende ongeveer één uur, daarna bespreken de 

aanwezigen de opgevolgde aandelen. 

 

Beperkte parkeermogelijkheid Havenlaan: daar we maar over een beperkt aantal parkeerplaatsen 

beschikken in de Havenlaan, komt men best met het openbaar vervoer. Indien dit onmogelijk is, 

gelieve dan contact op te nemen met Julien teneinde een carpooling te organiseren.  

  

Opmerking: de leden van dit forum krijgen nog een aparte email, van Julien, met alle praktische 

informatie. Indien je nog geen lid bent van het Forum Beleggingen en indien je geen mail met 

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

dan onmiddellijk contact op met de hobbyclubverantwoordelijke!  

 

 

 

 

 

  

 

  

mailto:hamjul@telenet.be
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Wandelclub ‘De Doortrappers’: verantwoordelijke Frans VANSINTJAN   0498/39 59 37 

    frans.vansintjan@telenet.be  02/360 37 22 

Wanneer: elke 4de donderdag van de maand op diverse locaties. We starten stipt om 14.00 uur  

 voor twee afstanden (10 à 11 km en 5 à 6 km). 

 

     

- donderdag 25 oktober: Startplaats: CC De Plotter 

    Kerkstraat 4, 1742 Sint-Katherina-Lombeek 

    Organisator: Hugo Wauters 

    Parkeren: ter plaatse.   

     

- donderdag 22 november: Startplaats: Parking zwembad de Wauwer 

      Nieuwelaan 98, 1860 Meise 

    Organisator: Frans en Bernadette De Weerdt-Van De Velde 

    Parkeren: ter plaatse 

 

- donderdag 13 december: Startplaats: Café De Bascule 

   ( 2de donderdag)  Hondzochtstraat 3, 1674 Bellingen 

    Organisator: Frans Vansintjan 

    Parkeren: ter plaatse.   

 

 

 

Petanqueclub  verantwoordelijke Adriën LAMAIR  0474/33 19 78 

   adrien.lamair@telenet.be   02/269 66 76   

     

Wanneer:  elke dinsdag van het jaar vanaf 14.00 uur. 

  (er zijn voldoende binnen- en buitenpleinen beschikbaar)  

 

Waar: Petanqueclub Wemmel, Steenweg naar Brussel 113, 1780 Wemmel. 

 

 

 

Fietsclub ‘Het Zilveren Wiel’: verantwoordelijke René BAUWENS      0475/67 78 90 

     renebauwens1206@gmail.com       02/452 68 74 

 

Wanneer: elke 1ste donderdag van de maand vanaf de maand maart tot oktober. Wij starten om  

 14.00 uur (!) voor een tocht van ongeveer 40 km tegen een haalbaar tempo! 

 

Waar: 

 

- donderdag 4/10: Vertrekplaats: Kerk Steenhuffel – Sint-Niklaasstraat – 1840 Steenhuffel 

   Organisatie: Albert Jacobs en Gisèle Goossens 

   Parkeren: : Parkeergelegenheid aan de kerk  

 

- november t.e.m. februari 2019: winterstop       

  

     

 

  

mailto:frans.vansintjan@telenet.be
mailto:adrien.lamair@telenet.be
mailto:renebauwens1206@gmail.com
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De Kwieke Bowling Club: verantwoordelijke Marilou SCHRYVERS 0472/21 63 25 

    marie.schryvers2@telenet.be   052/30 69 77 

 

Wanneer:  elke 3de donderdag van de maand om 14.00 uur – 2 spelletjes/deelnemer. 

 

  

- op 18 oktober om 14.00 uur 

- op 15 november om 15.00 uur en met aansluitend het 5de verjaardagsbuffet! 

- op 20 december om 14.00 uur 

- op 17 januari 2019 om 14.00 uur 

 

Indien je wenst deel te nemen moet je vóór de 5de van de betrokken 

maand je deelname bevestigen door storting van 6 euro per persoon  

op rekeningnummer BE62 7340 2394 4861 of onderschrijf een doorlopende opdracht. 

 

Waar: Bowling Stones Wemmel, Steenweg op Brussel 397, 1780 Wemmel 

 

 

 

 

Hobbyclub Kunst en Cultuur:  verantwoordelijke Bert DEMUNTER 0475/25 27 14 

        bert.demunter@telenet.be   02/380 82 94 

 

Wanneer: een activiteit per maand op diverse data i.f.v. de mogelijkheden. 

  

Waar: 

 

- 3 en 5 oktober: tweede en derde bezoek aan La Lorraine Bakers Group in Ninove. 

  (Volgeboekt – deelnemers werden reeds aangeschreven) 

- donderdag 8 november bezoek aan het Snijders & Rockoxhuis in Antwerpen 

- donderdag 6 december: bezoek aan het Brussels Parlement 

  

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

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

dan onmiddellijk contact op met de hobbyclubverantwoordelijke! 

 

 

  

mailto:marie.schryvers2@telenet.be
mailto:bert.demunter@telenet.be
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Ledennieuws 

 
Sinds begin dit jaar verwelkomen wij volgende nieuwe leden: 

 

SAERENS Joris 

LEENAERT Eric 

DEHERTOG Gilbert 

JACOBS Albert 

COOREMAN Lea 

VAN STEERTEGEM Annie 

COX Luc 

VAN DEN EYNDEN Eddy 

DE KOCK Pieter Jan 

MOONEN Maurice 

VAN DOOREN Greta 

ADRIAENSENS Ludo 

DE RIDDER Maria 

BOOGAERTS Patrick 

ASSELMAN Jos 

STOFFELS Heinrich  

BOSMANS Jean-Pierre  

VERMEIR Jean-Paul 

MEGANCK Lieve   

VAN DER SPEETEN Bea  

HUYBRECHT Ludwig   

DE KOSTER Helen  

LEFLOT Guido  

ROELANDT Chris(tiane)   

VAN DE MOORTEL Lieve  

MATTHEUS Simonne  

HEREMANS Herwig 

VERCAMMEN Paula 

VAN ROMPAEY Nicole  

CUYPERS Guido 

VAN CUTSEM Vic 

VERPEET Frans 

LUYCKFASSEEL Etienne 

ELSHOUT Marc 

ELSHOUT Edouard 

STRUYF René 

D'HAVELOOSE Johan 

SCHANDEVYL Agnes 

DE REU Marc 

VANDERSTRAETEN Rita 

SIENAERT Rita 

 

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). 

09.04 Jos Geeraerts, (KBC) wed. Elza Bosselaers 

20.04 Roger (Louis) Sergooris, (KBC) wed. Josine Segers 

05.05 Maria Moens, wed. Marcel Deneijs (KBC) 

07.05 Mia Van Den Eeckhout, wed. Pierre Van Der Vurst (KBC) 

02.06 Alphonsina Sergooris, wed. Henri Segers (KBC) 

03.06 Blanche Berckmans, wed. Raymond Hofmans (KBC) 

13.06 Henriette Wauters, wed. Marcel Van Obbergen (KBC) 

18.06 Louis De Leeuw (KBC). echtg. Bertha Van Mulder 

21.06 Denis De Wit (KBC), wed. Seraphine Thielemens 

25.06 Jeanine Emmerechts, echtg Werner Gauderis (KBC) 

08.07 Joannes-Baptist Stockmans (KBC) 

14.07 Lode Van Laeken, (KBC) echtg. van Magda De Neef 

19.07 Victor Vander Perre, (KBC) echtg. van Marie-Jeanne Arijs 

27.07 Simone Cremers, echtg. André Swings (KBC) 

27.07 Lieve Dreesen, echtg. Jan De Vis (KBC 

27.07 Maria Verduystert (KBC) wed. Jules Vandendriesche 

13.08 August Ilsbrouck (KBC) wed. Marie-Josée Vanderstraete 

28.08 Georges Longin (KBC) wed. Elisabeth Vandendriessche 

 

Namens de seniorenclub werd aan de families onze deelneming overgemaakt 

 

 

 

Onze leden die de komende maanden hun 65ste huwelijksverjaardag vieren 

 

31/10/1953 Alfons VAN HAECHT & Jenny BAERT 
07/11/1953 Willy OTTOY & Vitalia MAES 
 

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

 
15/11/1958 Alfons DE VULDER & Annie MERTENS 
28/11/1958 Gustaaf VAN NUFFEL & Nelly BOURDEAUD'HUY 
 

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

15/10/1968 Willy DOBBELAERE & Christiane DE VROE 
05/11/1968 Antoine D'HONDT & Françine POLLET 
09/11/1968 Frans SCHOTS & Marie-Jeannne GILLYNS 
21/12/1968 Nicole VANDE MOORTELE & Roland VAN MAELE 
 
Proficiat voor zovele jaren huwelijksgeluk. 

Zij mogen een bezoek verwachten van één van onze bestuursleden (na telefonische afspraak). 
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Met TEAM BLUE naar de maan! 
 

Team Blue? (Trefpunt 03-2018) 

‘KBC gaat met blauw aan de slag in alle KBC-gebouwen wereldwijd. 

Met Team Blue wil KBC meer van hetzelfde maar anders. We willen 

onze klanten verrassen met nieuwe creatieve oplossingen nog sneller 

dan vandaag, zo vertelt Johan Thijs. Iedereen met dezelfde kleur, Pearl, 

maar toch lokaal verbonden: KBC, CSOB, KIH, UBB, CBC,… en 

iedereen met één ding gemeen: de kleur van blauw.’ 

 

Als gewezen werknemers van KBC worden we ook wel eens ‘de ambassadeurs van KBC 

genoemd’.  Ook wij zijn ‘I am Blue’. Verschillende leden dragen reeds een t-shirt of polo van Team 

Blue. 

 

Senioren KBC Brussel neemt deel aan Challenge 4! 

Het is maar 384.000 km tot de maan. 

‘Het doel van Challenge 4 is geld inzamelen voor het goede door een sportieve activiteit te 

organiseren of eraan deel te nemen.’ 

 

Neem deel aan volgende activiteiten van Seniorenclub KBC Brussel en verzamel kilometers 

voor deze uitdaging; 

- maandag 24 tot vrijdag 28 september 

  Wandelmidweek in Lanaken. Inschrijvingen afgesloten. 

- donderdag 4 oktober: fietstocht. 

  Vertrekplaats: Kerk Steenhuffel 

  Vertrek om 14 uur – 40 km. 

- donderdag 25 oktober: wandeltocht 

  Vertrekplaats: CC De Ploter, Kerkstraat 4, Sint-Katharina-Lombeek 

  Vertrek om 14 uur – 5 of 10 km 

 

Deze activiteiten leverden reeds heel wat kilometers op: 

- donderdag 6 september: fietstocht  

  Vertrekplaats: Sporthal Leest-Dorpstraat 67, 2811 Leest. 

  Vertrek om 14 uur – 40 km. 

- donderdag 13 september: wandeltocht  

  Vertrekplaats: Sint-Martinuskerk Kerksken, Kerkskendorp 1  

  Vertrek om 14 uur – 5 of 10 km 

 

Hoeveel kilometers verzamelen wij ? Neem massaal deel. Hoe meer hoe gezelliger. 

 

Meer info zie: https://www.teamblueconnects.com/nl 

 

 

 

  

https://www.teamblueconnects.com/nl
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Verslag daguitstap naar Trompenburg Tuinen en Kinderdijk 

 
 

Voor dinsdag 8 mei werd er zonnig en droog weer voorspeld. Ideaal weer voor onze daguitstap 

want de beide activiteiten hadden buiten plaats. Met 3 volle bussen trokken we naar Nederland. 

Eerst moesten we nog wel even de traditionele Belgische files op de E40 en de snelweg in de 

omgeving van Antwerpen trotseren maar eens deze gepasseerd ging het vrij vlot. 

 

35Tegen 10.00 uur werden we aan de 

Trompenburg Tuinen verwacht en stonden er 8 

gidsen ons op te wachten om ons kennis te laten 

maken met een prachtige tuin midden in de stad 

van Rotterdam. Deze tuin 

is een verzameling van 

veelal exotische bomen, 

struiken en planten. 

Vooral de zakdoekboom 

had bij alle groepen veel 

succes. Gedurende iets 

meer dan een uur werden 

we in de tuin rondgeleid 

langs rustige paadjes met beekjes, vijvers en bruggetjes ondertussen 

voorzien van de nodige uitleg over al wat we tegenkwamen. 

 

 

 

Rond 12.00 uur was het tijd om terug op de bus te 

stappen richting Kinderdijk waar we eerst in het 

restaurant ‘De Klok’ ons middagmaal gingen nemen. 

Daar werden we verwelkomd met accordeonmuziek 

door de eigenaar, gekleed in typisch Hollandse outfit. 

Het was een hele bedoening om iedereen tijdig te 

bedienen maar tegen 14.30 uur was iedereen toch 

klaar om naar 

de molens van 

Kinderdijk te 

gaan. 

 

 

Op de parking van de bussen stonden onze gidsen ons al op 

te wachten. Elke bus had een gids en we hadden allen 

eenzelfde programma, maar in verschillende volgorde zodat 

voor zulke grote groep toch alles vlotjes kon verlopen. Er 

werd uitleg gegeven over het systeem van waterbeheersing, 

er werd een film getoond over Kinderdijk, we hebben 2 

soorten molens bezocht en dan werd er ook een korte tocht 

met een boot gemaakt. Het werd toch vlot 18.00 uur 

vooraleer we het hele programma hadden afgewerkt. 
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Velen onder ons waren wel blij dat ze terug op 

de bus konden stappen want het was een zware 

dag geweest, niet alleen omwille van het 

afgewerkte programma maar de hitte bracht 

ook wel de nodige vermoeidheid met zich mee.  

We reden terug naar ‘De Klok’ en daar werd 

dan nog een broodjesmaaltijd aangeboden. 

Gezonde buitenlucht doet eten en dat merkten 

we ook want iedereen bediende zich gretig van 

het aangeboden assortiment koeken en broodjes 

met gevarieerd beleg. 

 

Maar alvorens op de bus te stappen richting 

Zellik of Aalst gingen de meesten toch nog even buiten op het terras zitten met een verfrissend 

pintje om zo rustig hun dag af te sluiten. 

 

 

 

 

Iets over 19.00 uur vertrokken de bussen huiswaarts en 

werden we veilig en wel door onze chauffeurs afgezet 

daar waar we ’s morgens vertrokken waren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur 
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Verslag 8-daagse reis naar Kroatië in juni 2018 

We gingen een week op verkenning in de streek van Dubrovnik en Dalmatië.  

De naam Kroatië in het Kroatisch is Hrvatska. 

Dag 1: Om 8 uur landing in Cilipi nabij Dubrovnik. Buiten worden we opgewacht door onze gids 

voor vandaag, Branko, en onze chauffeur Zlobodan. 

Na ongeveer 14 km bereiken we Dubrovnik. Tijd 

voor een verfrissing, restaurant met prachtig zicht op 

zee.  De oude stad ligt op een schiereiland aan de 

voet van een kalksteengebergte. De stadsmuur is tot 

6 m dik en 25 m hoog en loopt om het hele 

stadscentrum heen, zo’n 2 km lang. De oude 

stadskern is volledig autovrij en dit historische 

centrum is nog volledig bewoond.  

Er zijn twee toegangspoorten: de Pilepoort is de 

westelijke toegang en de Plocepoort de oostelijke. 

Wij beginnen ons bezoek aan de Pilepoort, hier 

tegenover staat de monumentale grote Onofrio-

fontein uit 1444, die vormt het einde van een 12 km 

lange waterleiding. Na het beklimmen van vele steile 

trappen komen we boven op de vestingmuren en 

hebben we een prachtig zicht op de stadskern en 

omgeving.  

We bezoeken het Convent St.Claire (hier was het 

eerste opvangcentrum ter wereld voor verlaten 

kinderen), de Maria-Hemelvaartkathedraal met zijn ronde koepel, het Dominicanenklooster dat nu 

een kunstgalerij is, het Franciskanenklooster (nu museum met mooie iconen, schilderijen, BIB met 

30.000 verschillende boeken, apotheek van 1370), het museum van de zeevaart, de St. John’s 

vesting, welke de grootste vesting is van de stad uit de 16de eeuw. 

Binnen de stadsmuren zijn er 25 kerken. Het aantal kerken heeft niets te maken met het geloof maar 

met de status van de stad. 

Na de lunch wandelen we langs de hoofdstraat (placa-stradum) waar alle zijstraten en steegjes op 

aansluiten. 

We bezoeken het Sponza-paleis dat nu de 

memorialkamer is van de oorlog 1991-1995, 

vroeger was dit een opslagruimte voor 

goederen en tolkamer. 

De aristocraten woonden vroeger op de Placa-

stradum, de smalle steegjes waren voor hen te 

min. De woningen dateren van 1667, na de 

aardbeving.  

We zien ook nog het Huis van de rector, 

volledig opgetrokken uit pure witte kalksteen, 

het standbeeld van Michaëli Prazatto, de 

bovenste verdieping van het huis was enkel 

voor hem. 

We verzamelen buiten aan de Pilepoort waar 

de bus ons opwacht en ons brengt naar ons hotel Grand Park, in het stadsdeel Babin Kuk, een 

toeristisch deel van de stad waar het ’s avonds genieten is op de vele terrasjes in de baai.  
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Op dag 2 maken we kennis met onze gids Dinka, die 

ons tot op het einde van de reis vergezelt. 

We rijden naar Montenegro (MNO) dat sinds 2006 

onafhankelijk is van Servië. Alle ID worden aan de 

grens grondig gecontroleerd. 

Onderweg zien we veel velden, olijfbomen en 

cypressen. Het eerste stadje Igalo is een kuuroord voor 

reumapatiënten. Tito kwam hier om zich te ontspannen. 

In de Tivotskibaai liggen veel oester- en mosselbanken. 

Verder via Herceg-Novi naar Kotor. 

We bezoeken de oude stad dat zijn middeleeuwse 

karakter heeft weten te behouden. De driehoekige 

stadskern en 260 m hoge berg Sv Ivan worden omgeven 

door een muur van 5 km lang en 3 tot 5 m dik. Op de 

top zien we de vesting. 

Onze wandeling vertrekt aan de Zeepoort en we zien: 

de Trypon Kathedraal uit de 12de eeuw, het stadhuis,  

de Mariakerk, Paleizen van de families Bescuca en 

Pima. 

Na de lunch vertrekken we naar Tivat waar de 

overzetboot ons terug naar Herceg-Novi brengt (een 

besparing voor ons van veel reistijd). Verder tot Cavtat, een oud stadje 20 km ten zuiden van 

Dubrovnik met mooie wandelpromenade. Hier nemen we de boot die ons terugbrengt naar 

Dubrovnik. Zo zien we de mooie kustlijn en de oude stad van op het water. 

Dag 3: Vertrek om 8.00 uur voor een lange busdag. 

Uitzonderlijk in de EU zijn er in Kroatië twee grensovergangen om van de regio Dubrovnik naar de 

regio Dalmatië te gaan. Hiertussen ligt een stukje Bosnië-Herzegovina en hier betaalt men in 

Bosnische Mark (KM). Dus moeten we hier al tweemaal de grens over.We stoppen in Neum. Dit 

stadje wordt bewoond door Kroaten en niet door Bosniërs. We rijden richting Metkovic en 

aangezien de grensovergang daar gesloten is, nemen we de overgang in Prud. Hier worden alle ID-

kaarten gecontroleerd door de Bosniërs.Na dit oponthoud kunnen we koers zetten naar 

Mostar.Onderweg zien we een dal met veel fruit- en groententeelt, citrusvruchten en veel 

tabaksvelden. De velden worden bevloeid 

door water van de Neretva-rivier.  

We houden halt in het Ottomaans dorpje 

Pocitelj met Minarette, school, burcht, 

klokkentoren en plaatselijke fruitboeren, bij 

wie de meesten zich tegoed doen aan 

kersen of ander fruit. 

Aangekomen in Mostar wandelen we naar 

de beroemde Stari Most uit de 16de eeuw 

met heel gladde, moeilijk begaanbare 

stenen. Dit staat sinds 2005 op de lijst van 

Unesco Werelderfgoed en is heel 

toeristisch met vele winkeltjes en 

restaurantjes. 

Om 16.30 uur vertrekken we naar de 

grensovergang Vinjani Donji (zelfde 

scenario als vanmorgen) om terug Kroatië binnen te komen. 

Daarna volgt een rechtstreekse rit naar Seget Donji, een dorpje ten westen van Trogir. Hier 

overnachten we 4 maal in het mooie designhotel Ola. Iedereen heeft een prachtig zeezicht van op 

zijn terras. 
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Dag 4: we rijden via Trogir naar Split. Men noemt dit "de weg van de 7 kastelen" en zien opnieuw 

een erg vruchtbare streek. 

Split is de tweede grootste stad van Kroatië en economisch gezien de belangrijkste stad van 

Dalmatië. Van hieruit vertrekken 

veel boten naar de verschillende 

eilanden. 

Er zijn twee stadspoorten: Porta 

Aurea (gouden poort) en Porta 

Aenea (bronzen poort). Deze poort 

leidde vroeger direct naar de 

kelderruimten die dienst deden als 

opslagruimte. Vanaf hier loopt een 

gang dwars door de 

kelderverdieping naar het 

peristilium, een grote binnenplaats 

die is omgeven door zuilengalerijen. 

We bezoeken het Diocletianuspaleis, 

de St. Dominuskathedraal met 

mausoleum, de Jupitertempel, (met 

rijk versierd portaal is dit de laatste 

overgebleven tempel), het standbeeld van Marko Marulic. 

Het nieuwe stadsgedeelte is een beetje Venetiaans met een oeverpromenade met palmbomen en 

terrasjes. 

Na de lunch rijden we naar Omis, zo'n 25 km Z-O-waarts aan de monding van de Cetinarivier.We 

maken een rondgang in het stadje en hebben een zicht op de ruïnes van de vesting van Omis. We 

vertrekken met twee bootjes 

om de Cetinakloof te 

verkennen. 

Nadien gaan we terug naar 

Trogir via de prachtige 

bergroute. 

 

 

 

 

's Avonds biedt Marcel, die jarig is, ons een aperitief aan. Hij 

ontvangt van het bestuur een fles met een streekdrankje. Bedankt 

Marcel. 
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Op dag 5 gaan we naar het Nationaal Park KRKA. De rivier Krka ontspringt in Bosnië en vormt de 

grens tussen noord- en midden 

Dalmatië. Zij slingert zich over een 

afstand van 75 km naar de 

Adriatische zee. Het is een 

Karstgebied en er zijn veel grotten. 

In Skradin nemen we de boot naar 

het NP tot even voor de 

indrukwekkende Skradinski buk 

waterval. Over een lengte van 400 

m stort hij naar beneden over 17 

cascades die zo'n 100 m breed zijn 

en waarbij een hoogteverschil van 

45 m moet overbrugd worden. 

Na de fotoshoot beginnen wij aan 

onze ong. 4 km lange wandeling 

(meestal op houten paden) met 

vele trappen langs meren en kleine 

watervallen, het Marasovicameer en het Supukovomeer. 

Aan ons eindpunt zien we de watermolens uit de 19de 

eeuw die nu een culturele en historische waarde hebben. 

De chauffeur verwelkomt ons hier en we rijden naar 

Zadar voor de lunch. 

Wij gaan de oude stad binnen langs de zeepoort en 

bezoeken de St. Donatiuskerk uit de 9de eeuw. Het 27 m 

hoge ronde bouwwerk ziet er eenvoudig maar 

monumentaal uit. Naast de ronde kerk staat de 

klokkentoren, een 15 m hoge marmeren zuil. 

De St. Anastasiadom is de grootste in Dalmatië, mooie 

façade met drie portalen. Aan beide kanten van het 

portaal houden afbeeldingen van de apostelen de wacht. 

Aan het waterfront nemen we een kijkje aan "de groet 

aan de zon". Dit is een grote cirkel waarin zonnepanelen 

verwerkt zijn die overdag energie opslaan en ze 's 

avonds afgeven in verschillende kleuren en met muziek. 

Naast de zonnegroet maken we kennis met het 

"zeeorgel", trappen naar zee die muziek 

maken door het water dat ertegen klotst. 

Op dag 6 brengen we een bezoek aan 

Sibenik, de stad die gesticht is door de 

Kroaten. Zij is de oudste Slavische stad 

aan de Adriatische kust. Langs een parkje, 

waar een stukje van de oude vestingmuur 

nog te zien is, bereiken we de oude stad. 

De stadspoort is vernield en er is nu een 

blauwe buizenconstructie neergezet. 

We bezoeken de St. Jacobskathedraal, 

gebouwd tussen 1431 en 1536. Hij is 
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gebouwd in kalksteen en marmer afkomstig van 

het eiland Brac; de stenen passen perfect in 

elkaar, er is geen cement gebruikt en er is 

nauwelijks hout verwerkt binnen in de 

kathedraal. Het plafond van de ondergrondse 

doopkapel is een beeldhouwkundig 

meesterwerk. 

Nadien bezoeken we nog Trogir met z'n 

kathedraal, stadhuis (dat nu een museum 

herbergt) en het fort aan de haven. Na nog wat 

kuieren in de steegjes en de havenpromenade 

rijden we via de kustweg met prachtige 

vergezichten terug naar ons hotel.  

 

Dag 7: We vertrekken om 9 uur met pak en zak. Eerste stop is Makarska, een langgerekte havenstad 

met mooie havenpromenade en palmbomen. Vrije tijd om te wandelen, te shoppen,  

Rond 11.30 uur: vertrek. 

Sanitaire stop in Neum 

(Bosnië) na eerst weer de 

grensovergangen te 

passeren. Rond de klok 

van 16.00 uur: aankomst 

in ons laatste hotel 

Sheraton. Voor we de 

bus verlaten bedankt 

Dominique onze gids 

Dinka voor de 

deskundige uitleg en 

vriendelijkheid. 

's Avonds wordt er nog 

een aperitief aangeboden 

door het bestuur en wordt 

de groep bedankt voor de 

stiptheid en vriendschap. 

We genieten van het 

diner. Kroatië speelt en 

wint zijn eerste 

wereldbekerwedstrijd wat veel ambiance meebrengt in de buurt. 

Dag 8: Om 6.30 uur staan we met onze valiezen klaar voor onze laatste autocarrit in Kroatië. 

Onze chauffeur Zlobodan brengt ons naar de luchthaven van Cilipi voor onze terugvlucht naar 

België. 

Maar eerst zijn er nog lovende dankwoorden voor de chauffeur en Jean-Louis. 

Ons vliegtuig vertrekt stipt op tijd zodat we ook op het afgesproken uur toekomen in Zaventem. 

We nemen afscheid van iedereen.  

Het was een fijne vriendengroep. 

Het was een heel mooie, leerrijke reis die we ons nog lang zullen herinneren.   
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Aalst, 1 juli 2018 

Tennis – petanque 
 

Begin van de vakantie voor iedereen. 

De zomermaanden zijn in volle glorie van start gegaan. 

Zonovergoten, bijna windstil met hoge temperaturen. 

Deze schitterende weersvoorspellingen waren meer dan hoopvol, maar toch werd de bevolking 

gevraagd om geen zware inspanningen te leveren, in de schaduw te blijven en vanaf het middaguur 

liefst in huis te vertoeven. 

Onze senioren zijn een ras apart want deze waarschuwingen bleken enkel van toepassing voor het 

andere deel van de bevolking. Zelfs de aanmaning om veel te ‘drinken’ werd ruim geïnterpreteerd.  

 

De spreekwoorden: ‘rust roest’ en ‘al doende 

leert men’ indachtig , kwamen er 44 petanque-

spelers en 24 tennissers opdagen om er een 

sportieve zondag van te maken. 

Niettegenstaande de inspanningen van het 

organisatiecomité om vlug een eerste 

wedstrijdschema op te maken werd er al 

ongeduldig gewacht om echt van start te kunnen 

gaan. 

Na de eerste spelrondes werden de clichés reeds 

bovengehaald: de tennissers hadden last van te 

veel wind en de zon in hun ogen, de 

petanquespelers moesten zich aanpassen aan de te 

smalle banen en de ongelijke ondergrond. 

Met enige voorzichtigheid werden de dranken besteld om deze bij de pistolets - de ene met hesp en 

de andere met kaas of américain - te drinken. 

Na deze korte onderbreking volgden de wedstrijden elkaar op: de KBC senioren waren naar Aalst 

gekomen om te spelen en niet om op een stoel te zitten onder de tenten of een boom. 

Veel drinken bij warm weer werd ervaren als een gouden raad, ieder naar eigen vermogen en dorst. 

De vriendenkring van Aalst zorgde, zoals gewoonlijk, voor een vlotte bediening zodat het voorziene 

tijdsschema kon aangehouden worden. 

Aperitief en koude schotel werden met goesting 

gedronken en met veel smaak verorberd. 

Een topdag voor de Seniorenclub Brussel en de 

andere vertegenwoordigde kringen als Gent en 

Antwerpen. 

Gezien het stijgend aantal deelnemers voor de 

petanque wordt de KBC accommodatie in Aalst, 

best geschikt voor de tennisontmoeting, 

misschien wel te krap.  

Bijkomende tafels en stoelen, tenten en een 

mobiele sanitaire blok lijken voor een volgende 

organisatie een noodzaak. Of toch uitkijken naar 

een andere locatie? 

Het bestuur zal na een grondige evaluatie en overleg met de Vriendenkring en de andere kringen de 

knoop doorhakken, vermoed ik. 

Iedereen tevreden naar huis na een geslaagde en warme sportdag! 

 

 

Namens de aanwezige bestuursleden, Hubert.  
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FAMILIEWANDELDAG  26 JULI 2018 
 

Het was één van de vele warme, hete zomerdagen 

van 2018: een zomer die geschiedenis schreef. 

Ook die dag meer dan 30 graden: wandelweer? 

Wie komt, wie … het werd afwachten. 

De wandeling van 10 km werd geschrapt, deze van 

5 km iets ingekort en de 2 km werd niet enkel door 

de kleinkinderen afgestapt. 

 

Zoals gebruikelijk werd verzameld op het terras van 

de brasserie kasteel Huizingen. Ruim 100 

wandelaars meldden zich aan. 

Rond 14.15 uur vertrokken de wandelaars voor de 4 

km. De start voor de 2 km begon met een treinritje en maakte zo de klim naar boven in het domein. 

 

Uiteraard was het uur van aankomst veel vroeger dan 

vorige jaren en vanaf 16 uur werd graag gebruik 

gemaakt van de beschikbare terrassen met de brede 

zonneschermen en een verfrissend drankje was meer 

dan welkom. Niemand klaagde dat de wandeling reeds 

voorbij was. 

 

Na verloop van tijd kwamen ook nog ingeschreven 

leden aan, die de wandeldag naar eigen scenario 

invulden: terras en barbecue. 

 

Om 18 uur werd verzameling geblazen voor de barbecue. Met 130, waaronder 11 kleinkinderen en 

met slechts een 10-tal afwezigen, werd aangeschoven aan de mooi gedekte tafels onder de 

zonneparasols op het terras. De frisse aperitief werd met smaak gedronken. 

 

Onvoorziene, onverwachte donkere wolken kleurden de hemel in de verte, maar zorgden toch voor 

enkele stevige druppels gevolgd door een korte plensbui. Voldoende om de gedekte tafels nat te 

maken. Iedereen vond een schuilplek. 

 

Niet getreurd. In zeer korte tijd werden nieuwe tafels gedekt in diverse plaatsen van het kasteel en 

snel kon ook het terras terug in gebruik genomen 

worden. Iedereen aan tafel en klaar voor het 

uitnodigend buffet. De aangepaste wijnen hierbij 

zorgden voor stilaan stemverheffende gezellige 

gesprekken. 

 

Met nog een lekker ijsje en een tas koffie als afsluiter 

werd het stilaan 21 uur en vertrokken de eersten 

huiswaarts. 

Tevreden van de dag en de ontmoeting met de 

vrienden. Weer een mooie Seniorendag. 

 

Tot de volgende keer. 

 

Het bestuur  
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Fietsmidweek Hoge Veluwe van 30 juli tot en met 3 augustus 2018 
 

 

De weersvooruitzichten waren zeer gunstig, waarschijnlijk een van dè redenen waarom de meesten 

meer dan ruim op voorhand aanwezig waren in het hotel voor onze jaarlijkse fietsmidweek. 

 

 

Toch kregen wij bij aankomst in het hotel van René het slechte nieuws te horen dat Anita onderweg 

een auto-ongeluk gehad heeft en er niet zou kunnen bij zijn. Sommigen onder ons hebben met haar 

eens gebeld want ze was toch, vooral emotioneel, diep aangeslagen. Gelukkig had zij geen 

lichamelijk letsel maar de materiële schade was wel aanzienlijk. 

 

 

Toen iedereen de sleutel van zijn kamer in 

ontvangst had genomen, de fietsen gestald en 

de koffers uitgeladen, namen sommigen al 

eens een kijkje op en rond het domein van 

het hotel. Anderen gingen reeds een 

aperitiefje nemen maar tegen 19.00 uur was 

iedereen aanwezig in het restaurant waar ons 

de nodige tafels toegewezen werden voor de 

rest van ons verblijf. Het eten was in 

buffetvorm en we zagen dat iedereen genoot 

van het lekkere, gevarieerde eten dat werd 

aangeboden. 

 

 

Starten deden we iedere dag aan knooppunt 43. Onze eerste voormiddag reden we voornamelijk in 

de bossen en waaide er een fris briesje wat voor aangenaam fietsweer zorgde. Gezien de warmte 

trachtten we toch ongeveer elke 10 km eens eventjes te stoppen om wat te drinken. Na ongeveer 32 

km zat onze voormiddag erop en konden we bij ‘De Zwarte Boer’ gaan lunchen om terug op 

krachten te komen voor de namiddagtocht. Dit was wel nodig want in het tweede deel van onze 

dagtocht, in de nabijheid van Radio Kootwijk, stond ons wel een stevige klim te wachten. Maar 

dapper als wij waren is iedereen goed boven gekomen en konden wij verder richting hotel. Na het 

stallen van de fietsen gingen 

sommigen eerst iets drinken op 

het terras van het hotel, of hun 

bonnetje voor het gebakje 

verzilveren. Anderen gingen 

liever onmiddellijk naar de kamer 

om even te rusten en een goede 

douche te nemen.  

’s Avonds op het afgesproken uur 

stond iedereen klaar in het 

restaurant om voor het buffet aan 

te schuiven en te genieten van het 

lekkere eten.  
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Onze tweede fietsdag ging iets speciaals worden. Het werd een ‘actieve culturele fietsdag’. 

Aangezien we in de stad Apeldoorn moesten fietsen werd besloten in 2 groepen te vertrekken 

om zo de gevaarlijke oversteekplaatsen zo snel 

mogelijk over te fietsen. We fietsten dus vanaf 

knooppunt 43 richting Apeldoorn en reden zo 

langs de buitenwijken van de stad richting 

‘Paleis het Loo’.  Hier hadden wij gedurende 2 

uur de tijd om het koetshuis en de tuinen van het 

paleis te bezoeken. Ook vanaf het dak hadden 

we een mooi uitzicht op de tuinen. Het paleis is 

in renovatie en zal pas in 2021 volledig klaar 

zijn maar volgens de foto’s meer dan de moeite 

waard om dan nog eens een bezoekje te 

brengen. 

 

Na het bezoek reden we een 2-tal kilometer 

verder naar Hotel Bilderberg ‘de Keizerskroon’ 

waar we de lunch namen. Hier werd ons per 

tafel een plank met een variatie van belegde 

broodjes opgediend. 

 

Na het middagmaal nog eventjes door het drukke 

Apeldoorn fietsen om daarna terug op rustige 

wegen te komen en onze tocht verder te zetten. In 

tegenstelling tot de vorige dag was de rit van 

vandaag nagenoeg volledig vlak. We fietsten ook 

rond het meer van Bussloo en zijn daar eventjes 

gestopt om een groepsfoto te nemen. Onderweg 

nog een namiddagdrinkstop en dan zo verder 

richting hotel. Vandaag was het een iets kortere 

rit maar daar hoorden wij niemand over klagen. 

En zoals de vorige dag vulde elkeen zijn vrije tijd 

in zoals hij of zij het verkoos. 

 

Dag drie van onze fietsmidweek was zoals aangekondigd niet alleen de mooiste maar toch ook de 

moeilijkste rit. We mochten wel starten met een 

lange afdaling maar al voor we aan onze locatie 

voor het middagmaal kwamen moesten we 

enkele korte maar stevige kuitenbijters 

overwinnen. We hebben ook een heel eind door 

de Veluwse heide gefietst maar door de hitte en 

de droogte was het geen paarsgekleurde heide, 

maar eerder een bruin-zwart geblakerd 

landschap. 

Ons middagmaal was voor vandaag gereserveerd 

in ‘Paviljoen De Posbank’, een speciaal gebouw 

gelegen in de Veluwse heide. De meesten onder 

ons namen eens het paadje naar boven om daar 

te genieten van het prachtige panorama over de 

heide. 

 



 

 

 28 

Na het middagmaal startten we weer met een fikse afdaling maar daarna …. zweten en zwoegen om 

die venijnige heuveltjes te beklimmen. Maar we zijn er geraakt en er wachtte ons een beloning. We 

mochten gaan aanschuiven bij ‘Ijs van Coo’ het beste ijs van Nederland. En dat het smaakte, 

iedereen die er ééntje kocht, zal dat beamen. Toch ook nog even verderop de dorst gelest en dan nog 

de laatste 10 km van onze fietsmidweek richting hotel. 

Nadat we een laatste maal onze fietsen in het schuurtje stalden, ging iedereen richting kamer om 

zich te verfrissen en zich een beetje op 

te maken voor ons Diner à la carte. 

Vooraf werd een aperitief aangeboden 

door het bestuur en werd René 

bedankt voor de organisatie van deze 

fietsmidweek maar tegelijkertijd ook 

voor het vele werk dat hij gedurende 

zijn periode van 

‘hobbyclubverantwoordelijke fietsen’ 

heeft geleverd. Wij maakten dan ook 

van de gelegenheid gebruik om zijn 

wegkapiteins die ons helpen bij 

technische problemen en vooral in 

België dan, ons veilig over alle 

kruispunten loodsen, te bedanken. 

Zowel René als Jan, Leon en Jan 

werd een fles wijn aangeboden. 

 

Vrijdag, laatste dag van ons verblijf in de Veluwe. Het is nu al enige jaren de gewoonte om aan die 

laatste dag nog een speciale 

invulling te geven. Dit jaar 

brachten wij een bezoek aan 

het museum Kröller-Müller 

dat gelegen is in het Nationaal 

Park de Hoge Veluwe. Tegen 

10.00 uur werden we daar 

opgewacht door 2 gidsen die 

ons eerst rondleidden door de 

beeldentuin en daarna binnen 

in het museum zelf. Na de 

rondleiding met deskundige 

uitleg werd de fietsmidweek 

afgesloten met een 

middagmaal in het 

museumrestaurant. 

 

 

Rond 14.00 uur werd het dan stilaan tijd om van iedereen afscheid te nemen en huiswaarts te keren. 

Wij hebben een pracht van een fietsmidweek beleefd. 

 

Het Bestuur.  
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Busreis naar Rijn en Moezel van 15 t.e.m. 19 augustus 2018 

 

Woensdag 15 augustus 

Om 6.16 uur, inclusief onze medereizigers die in Affligem vertrokken, reden we met onze mooie 

BAUS-bus in Zellik reeds richting Ring. Guido, onze gids en Marc, onze chauffeur, waren onze 

begeleiders voor deze reis. 

Rustig verkeer, een ontbijtstop maar de reis begon echt met het bezoek aan de 

Benedictijnenabdij 

Maria Laach, gelegen 

in de Eifel en gebouwd 

in Stauffische stijl. De 

abdij werd in 1093 

gesticht en in 1112 

werd het klooster 

overgedragen aan de 

abdij van Affligem om 

het te bewonen. Een 

goed bewaard en 

toegankelijk geheel. De 

abdijkerk, een mooi 

romaans bouwwerk met 

6 torens, was bezet door 

de misviering n.a.v. 

O.L.V. Hemelvaart. Een aantal medereizigers kon toch binnen een kijkje nemen. 

Buiten was o.a. de kloosterbloemisterij en de kunstsmederij toegankelijk en konden de 

kunstsmederij en keramisch handwerk bewonderd worden. 

Voor het eerst werden hier de ‘oortjes’ getest. Sommige deelnemers gaven de voorkeur om dichtbij 

de gids te blijven en aldus de informatie op te pikken. Ieder zijn keuze.    

 

Onze reis werd verdergezet richting Andernach, gelegen in 

het gebied Rijnland Palts aan de linkeroever van de Rijn. 

Na het middagmaal brachten we een bezoek aan deze 

tweeduizend jaar oude stad via de ‘Rheintor’, een 

dubbelpoortconstructie in tufsteen, in de volksmond ook ‘de 

Bakkersjongens’ genoemd. Deze twee jongens beschermden 

listig de bezetting van de stad. 

Verder ging de rondleiding langs de Ronde Toren, de 

kathedraal van Maria en een goed bewaarde stadsmuur, die 

bestand bleef tegen de kanonkogels (nog originele te bekijken) 

uit de Dertigjarige Oorlog. 

Bij het verderzetten van onze reis hadden we twee ‘zieken’ in 

de groep We spraken af om voor hen de dokter te laten komen 

in ons hotel. 

We verbleven de ganse reis in hotel Mercure in Koblenz. 

De kamers werden toegewezen en met de hulp van de 

bereidwillige onthaalbedienden werd medische hulp 

opgeroepen. Beide collega’s werden naar een lokaal ziekenhuis 

gebracht voor verder onderzoek. 

Rond 21.30 uur, nog net op tijd voor het avondeten, waren 

allen terug in het hotel. De ene was er bovenop en had zin in 

een goed glas wijn. De tweede zou volgende dag, met de hulp van VAB-reisbijstand, terugkeren 

naar huis voor verder onderzoek en behandeling. Wij wensen hem een goed en spoedig herstel.  
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Donderdag 16 augustus  

We startten met de verkenning van Koblenz. 

Het bezoek begon dichtbij ons hotel aan de ‘Deutsches Eck’ (de samenvloeiing van de Moezel en 

de Rijn) waar tevens het monumentale ruiterstandbeeld van keizer Willem I te bewonderen was. De 

geschiedenis van Koblenz van meer dan 

2000 jaren, gaat terug naar de 

Romeinse tijd: oude vestingmuren, 

burchttorens, kastelen en 

patriciërswoningen. Langs nauwe 

straten, romantische stegen, mooie 

pleinen met fonteinen, wandelden we 

en bezochten er de Jezuïtenkerk, Sint-

Kastorkerk,…om in de omgeving van 

het Josef Görresplein ons middagmaal 

te gebruiken. 

 

Om 14 uur scheepten we in voor een 

boottocht op de Rijn, van Koblenz naar Boppard. Velen genoten van het zonnige bovendek, anderen 

verkozen het binnendek. Voor iedereen was het genieten van de twee uur durende vaart: een mooi 

panorama met o.a. de schilderachtige wijnvelden, vele burchten,… 

Na een kort bezoek aan Boppard en een terrasje, reden we terug naar ons hotel in Koblenz voor het 

avondeten. 

 

Vrijdag 17 augustus 

De reis ging langs de Moezel naar Burg Eltz, voor heel wat deelnemers een onbekende. Voor een 

bezoek aan deze burcht, niet op de top van de berg gelegen, daalden we ongeveer 900 meter hetzij 

met het busje hetzij te voet.  

Een bezoek met lokale gids gedurende 

ongeveer een uur, was zeker de moeite 

waard. 

Deze burcht is sinds 1150 door graven 

bewoond. Iedere generatie liet zijn eigen 

vleugel aanbouwen rond het oudste 

gedeelte, de romaanse wachttoren. Een 

ingewikkelde burcht om te bezoeken: de 

wapenzaal, de Rübenachter benedenzaal en 

slaapkamer, de keurvorstenkamer, de 

ridderzaal, talrijke Vlaamse en Brusselse 

wandtapijten…de keuken, de schatkamer. 

Dit romantisch kasteel is sinds meer dan 

850 jaar in het bezit is van de familie 

Eltz en is nog steeds bewoond. Zij 

deden er 500 jaar over om de burcht af 

te werken. Een zeer comfortabele 

burcht want van de 80 kamers werden 

er 40 verwarmd door een open haard. 

We konden ook nog enkele van de 20 

originele toiletten bekijken. Een andere 

burcht telt er hooguit een vijftal. 

De terugweg naar de bus kon ook langs 

een pittige wandelweg van ca 1400 m 

door het bos. Een geslaagd bezoek.  
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Het middagmaal werd genomen in Cochem. 

Dit is een uitgesproken toeristenstadje. We bezochten niet de Reichsburg, die hoog boven de stad 

reeds van ver te zien is. We wandelden evenwel naar het gezellige marktplein: het belangrijkste 

middelpunt van Cochem met de mooie fontein en omgeven door fraaie vakwerkhuizen, waaraan het 

18de eeuws raadhuis grenst. De ‘alte Thorschanke, oude poortherberg, geldt als het belangrijkste 

vakwerkhuis. Hier bevindt zich ook de in 

1950 nieuwgebouwde St. Martinkerk, waar 

nog een paar bewaarde kunstschatten van 

de voormalige kerk bewaard zijn. 

Langs de middeleeuwse stadsvestiging 

wandelden we naar de oever van de 

Moezel. Sommigen meenden de 

jeugdherberg te herkennen waar ze ooit 

verbleven. Er was dan nog vrije tijd om dit 

te verkennen, een bezoek te brengen aan de 

mosterdmolen of te genieten van een 

terrasje met een glaasje wijn. 

En dan terug richting Koblenz langs de boorden van de Moezel. 

 

Bij het avondeten bood het bestuur het eerste drankje aan. Gezondheid. 

 

Zaterdag 18 augustus 

Om de verkeersdrukte te vermijden vertrokken we iets vroeger naar Wiesbaden. 

Bij het voorbij rijden aan de Lorelei, werd het bekende droevig verhaal in de bus zacht 

meegezongen: schippers die misleid werden door de schoonheid van de jonkvrouw met gouden 

haren boven op de rots. 

Wiesbaden is bekend om haar luxe en 

weelde, dé chique badplaats aan de Rijn. 

Het Kurhaus is een juweeltje, waar ook 

heel wat geld kan verspeeld of 

gewonnen worden. 

We wandelden naar de marktplaats en de 

kerk. Een ware overrompeling door de 

wijnfeesten. We vroegen ons af hoe het 

trouwend koppeltje in de kerk was 

geraakt? Via de winkelstraten zochten 

heel wat vrienden een terras om het 

middagmaal te gebruiken.  

 

Na de middag reden we naar het 

wijndorpje Rüdesheim.   

Eerst hielden we halt aan het 

Asbach Uralt bezoekerscentrum. 

Met een filmpje vernamen we 

meer over deze drank, maar met de 

degustatie, aangeboden door het 

bestuur, leerden we ook de smaak 

kennen van deze drank. 
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In Rüdesheim werden we eveneens opgezwolgen door een 

feestende mensenzee op het marktplein. De gekende 

Drosselgasse, amper 144 meter lang, liet weinig of geen plaatsje 

vrij voor het drinken van een wijntje in een van de talrijke 

tavernes. De talrijke met hout omrande huizen, overwoekerd met 

wijnstokken verdwenen in de drukte.  

Eerder een ontgoochelend bezoek aan de ‘vrolijkste straat in de 

wereld’. 

 

Voor het avondeten verzamelden we voor een wel gesmaakte 

drink, met dank aan het bestuur. 

Deze avond werden de valiezen gevuld, voor de terugreis van 

morgen. 

 

Zondag 19 augustus 

Rekeningen betaald, valiezen ingeladen en we vertrokken 

richting Trier. 

Deze oude stad werd in 306 de hoofdstad van het Romeinse Rijk 

en was de verblijfplaats van Keizer Constantijn. In 314 verhuisde hij evenwel naar Byzantium. Op 

het einde van de vierde eeuw kende Trier zijn laatste bloeiperiode. 

 

De ‘Porta Nigra’ of ‘zwarte poort’ was origineel heldergeel, maar door de vervuiling werd ze zwart. 

Het is met 30 meter 

hoog en 36 meter 

breed, de hoogste 

poort uit het 

Romeinse tijdperk. 

We dienden toch wat 

geduld te hebben tot 

we met het treintje de 

‘Römer Express’, een 

rondritje maakten 

langsheen de 

belangrijkste 

bezienswaardigheden 

van Trier. 

Na het middagmaal 

wandelden we naar 

De Markt en namen er een kijkje op het ‘Driekoningenhuis’. Deze woning werd gebouwd rond 

1200 en toen waren de eerste twee verdiepingen zonder openingen. De beste manier om overvallers 

buiten te houden. De voordeur zat dus op de tweede verdieping en deze was te bereiken met een 

ladder die kon worden opgetrokken. 

Onbewust van dit prachtig gebouw hebben heel wat medereizigers er op het terras het middagmaal 

genomen. 

Via de ‘Hauptmarkt’, met de ‘Petrusbrunnen ‘(oude fontein uit de 16e eeuw), bereikten we de Dom 

en de ‘Liebfrauenkirche’.  

De Dom, uit de 4de eeuw, werd herhaaldelijk verbouwd. De huidige kerk dateert van rond het jaar 

1000, opgebouwd in romaanse stijl.  

Aan de ingangsdeur ligt een deel van een granieten zuil die in 1614 opgegraven werd bij de 

funderingswerken aan het prachtige Allerheiligenaltaar. 

In de kapel ‘Heilige Rock’, met prachtig portaal uit de 17de eeuw, ligt een gewaad van Christus. Een 

gewaad zonder naden, maar over de echtheid is er heel wat twijfel!? 
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Naast de Dom ligt de 

gothische ‘Liebfrauenkirche’, 

gebouwd op de fundamenten 

van een deel van de eerste 

Dom, en daterend van de 13de 

eeuw. 

Met nog een bezoek aan de 

Protestantse kerk, werd de 

wandeling beëindigd.  

Met nog een drankje op een 

zonnig terras, werd dit bezoek 

afgesloten. 

Van nabij de Porta Nigra 

vertrokken we met de bus naar 

huis. 

Op de terugweg werd onze gids Guido nog bedankt voor zijn ‘rustige, kalm aan’ begeleiding de 

voorbije dagen, alsook Marc, de chauffeur, die ons veilig naar de diverse bestemmingen reed en ons 

meestal bracht heel kort bij de bezoekplaatsen. 

Iets na 20 uur bereikten we Zellik en met nog enkele medereizigers reed de bus naar Affligem. 

 

Het werd een zonnige en goed te genieten reis. Bedankt voor het aangenaam gezelschap. Tot 

binnenkort. 

 

Het bestuur 

 


