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contact op met de hobbyclubverantwoordelijke. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Brussel, maart 2020 

 

Zending 2020/02(ook te vinden op www.seniorenkbcbrussel.be)   

 

Uitnodigingen 

blz.  2  : Woordje van de voorzitter  

blz.  3  : Betaalkalender 

blz.  4-5  : Daguitstap Oostende 11 mei 2020 

blz.  6  : Tennis Aalst 28 juni 2020 

blz.  7-9  : Fietsmidweek Utrecht 27 – 31 juli 2020 

blz.  10-12  : Wandelmidweek Houffalize 14 – 18 september 2020 

    

Hobbyclubnieuws 

blz.  13-16  : Hobbyclubnieuws 

 

Ledennieuws 

blz.  17-18  : Ledennieuws 

 

Verslagen 

blz.  19  : Eindejaarsfeest + AV 

 

Komende activiteiten  

Noteer nu al in jouw agenda:  Familiewandeling + BBQ Huizingen 23 juli 2020 

     Petanque kringen 30 augustus 2020 

     Daguitstap Luik 12 september 2020 

     Dinner & Dance Opwijk 10 oktober 2020 

      

     

      

De volgende zending kan je verwachten half juni 2020 

 

Met onze hartelijke groeten, 

 

Namens het Bestuur  
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Woord van de voorzitter 
 

 

Beste vrienden, collega’s, 

 

 

 

De voorbije weken hebben we stormachtige bezoeken gekregen, telkens met een mooie naam. Een 

soort bezoeken, vergezeld van heel wat nattigheid, die we liever niet hebben. 

 

De actualiteit wordt evenwel beheerst door een ‘Corona-storm’.  

Net vandaag, 1 maart, wordt gemeld dat er een tweede besmetting is in ons land. We zijn geen 

deskundigen in deze materie, maar we volgen wel het nieuws. Dit doen jullie ongetwijfeld ook. 

 

Ik verwijs naar de website van de Federale Overheid  www.infocoronavirus.be 

 

 

Kort de aanbevelingen: Wat kan je doen om een besmetting te vermijden? 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) raadt iedereen aan om regelmatig de handen te 

wassen en een gezonde afstand van één meter te houden met je medemens. Het virus kan allicht ook 

(kort) op oppervlakken, zoals bijvoorbeeld deurklinken, overleven. Probeer daarom op publieke 

plaatsen contact met je ogen, mond en neus te vermijden, want het virus kan zich via de slijmvliezen 

naar binnen werken in het lichaam. Als je moet niezen, doe dat dan in een wegwerpzakdoek of in de 

plooi van je elleboog. Gooi de zakdoek weg in een afgesloten vuilnisbak, en blijf thuis als je je 

grieperig voelt, koorts hebt of moeilijk kan ademen. 

 

Daarom graag deze aanbeveling en afspraak met jullie bij ontmoeting op onze activiteiten. De kus, de 

handdruk,… laten we even achterwege. Mekaar in de ogen kijken, met een glimlach en een ‘ok met 

jou? blijven een warm welkom. Akkoord? 

 

En inderdaad, zoals jullie kunnen lezen in deze zending, worden er heel wat mooie activiteiten van 

onze Seniorenclub KBC Brussel toegelicht. De moeite waard om het door te nemen. Tijdig 

inschrijven, respecteer de data van het betaalblok, is de boodschap. Gebruik de betaalagenda en 

vermijd aldus ‘te laat’ of ‘overboekt’. In iedere uitnodiging staat de regelgeving vermeld. Lees ook 

dit. 

 

Goede afspraken maken de beste vrienden. En vrienden zijn en willen we blijven. 

 

 

Ik wens jullie allen een mooie lente en een zonnige aanloop naar zomerse ontmoetingen. Tot weldra. 

 

 

 

Jonas 
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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 2020/01) 

 

 

  

ACTIVITEIT VAN TOT/MET  REFERTE 

 

Daguitstap Oostende 

11 mei 2020 

 

 

23/03/2020 

 

10/04/2020 

 

62 euro per persoon  

Met vermelding ‘Oostende + code 

A(voor opstapplaats Aalst) of 

code Z(voor opstapplaats Zellik) 

+ code ALT zo je geen oesters 

lust’ 

 

 

Tennisontmoeting Aalst 

28 juni 2020 

 

 

21/05/2020 

 

14/06/2020 

 

22 euro per persoon 

Met vermelding ‘xTennis + 

xPetanque of xToeschouwer’ 

 

 

Fietsmidweek Utrecht 

27-31 juli 2020 

 

Uitgesteld 

 

 

Uitgesteld 

 

 

Voorschot 150 euro per persoon 

Met vermelding ‘Fietsmidweek + 

kamertype S of D’ 

 

 

Wandelmidweek Houffalize 

14-18 september 2020 

 

20/03/2020 

 

 

 

27/03/2020 

 

 

Voorschot 200 euro per persoon 

Met vermelding ‘Houffalize + 

kamertype D of S’ 
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Daguitstap naar Oostende:  

Kennismaking met oesterkwekerij  

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

Maandag 11 mei 2020 

 

 

 

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.  

 

Programma:  

 

Vertrek:  

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

Hoorinck  

➢ 7.30 uur in Aalst - Osbroek Frans Blanckaertdreef  

 

+ 09.15 uur: Aankomst in Oostende: Koffie + 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. 
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Tegen 13 uur verzamelen beide groepen in restaurant Runway 2608 voor de lunch. Op het menu: 

Rustieke broodsoorten met gezouten boter, roomkaas en kruiden (als amuse) 

Rundsgebraad met truffeljus, voorjaarsgroenten met asperge, aardappeltaartje met parmezan 

2 consumpties zijn inbegrepen (pilsbier, wijn of frisdrank) 

 

Rond 15 uur vertrekt groep 2 naar de oesterkwekerij en kan groep 1 het bezoek aanvatten aan het 

Provinciedomein Raversijde. 

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 62 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 23 maart 2020 tot en met 10 april 2020 met de mededeling: 'Oostende + 

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

oesters lust’.  

 Opgepast: Respecteer a.u.b. de betaalperiode en maak gebruik van de memodatum 23 maart 

2020 voor je betaling. Zo kan de bank jouw betaling tijdig uitvoeren want na 150 

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 23 maart 2020 uitgevoerd worden, zal, in het bepalen van de 

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

op de Algemene Vergadering aanwezig waren.  

 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 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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Brussel, maart 2020 

 

 

                             

 

 

TENNISONTMOETING 

     zondag 28 juni 2020 van 10 uur tot 17.30 uur 

          voor leden en partners van alle Kringen Senioren 

 

Praktische gegevens 

 

* Locatie: KBC Terlinden, Gentsesteenweg 336, 9300 Aalst met ruime parking, inrit uitsluitend via 

Gentsesteenweg.  

 

Tennis 

Er wordt altijd dubbel gespeeld: dubbel heren, dubbel dames of dubbel gemengd. Iedere wedstrijd duurt 

max. 1 uur, inbegrepen opwarmen en vegen van het terrein. Van elke ingeschrevene wordt verwacht dat 

hij minstens twee wedstrijden speelt. 

* Alle deelnemers worden verdeeld in twee ploegen: evenwicht tussen aantal mannen en vrouwen en 

spelniveau (voor zover gekend).  

 

Het programmaschema wordt tegen 21 juni aan alle ingeschrevenen bezorgd. 

* Bij slecht weer vindt dit tornooi indoor plaats in een nabijgelegen tennisclub. 

 

Petanque 

Dit jaar kunnen enkel de partners van tennisspelers die dag petanque spelen. Onderlinge spelverdeling. 

Op 30 augustus organiseren we een petanque ontmoeting. Uitnodiging hiervoor volgt. 

 

Scenario 

* 09.30 uur    : samenkomst, welkomstkoffie en briefing 

* 10.00 uur    : organisatie en begin van de wedstrijden 

* Middag     : belegde broodjes 

* In de namiddag    : een gebakje, ... of ijsje 

* 18.00 uur    : aperitief, warme/koude schotel, 1 drankje en gezellig napraten. 

 

Dranken in de loop van de dag zijn beschikbaar aan zeer democratische prijzen. 

 

Kostprijs: 22,00 euro per deelnemer, over te schrijven op rekening BE49 7340 2675 8871 van 

Seniorenclub KBC Brussel met als melding ‘xTennis + x -petanque’ of x-toeschouwer’. 

Betaalperiode van 21 mei tot 14 juni.  

 

Deze ontmoeting gaat niet door indien er op 15 juni minder dan 18 tennisspelers ingeschreven zijn. 

 

Wij hopen jullie talrijk te mogen begroeten. 

 

 

Het organisatiecomité: Seniorenclub KBC Brussel   
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Beste fietsvrienden,  

 

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

zal plaatsvinden. Ons oog is namelijk gevallen op de verkenning van het Nationaal Park de Utrechtse 

Heuvelrug. Na de Hoge Veluwe en de Biesbosch is dit het bekendste Park onder de Nederlanders. De 

meest voorkomende associaties bij dit Nationaal Park zijn natuur, bos, vele imposante kastelen, mooi 

en rustig. 

We zullen ook de ruimere omgeving met de Loosdrechtse Plassen en de regio rond het Eemmeer 

verkennen. 

 

 

Fietsmidweek van maandag 27 juli tot vrijdag 31 juli 2020 vanuit De Bilt – Utrecht 

 

 

We logeren in het Van Der Valk Hotel De Bilt in De Bilt. Het hotel beschikt over comfortabele 

hotelkamers, een restaurant, bar met buitenterras, overdekt zwembad, gratis parking. Er wordt een zaal 

ter beschikking gesteld waar alle fietsen samen kunnen geplaatst worden en waar e-bikes opgeladen 

kunnen worden. Het hotel ligt aan de rand van een bosrijk gebied, centraal gelegen om de Utrechtse 

Heuvelrug met de fiets te verkennen. 

 

 
 

VAN DER VALK HOTEL DE BILT – UTRECHT 

De Holle Bilt 1, 3732 HM De Bilt, Nederland 

www.biltschehoek.com/vandervalk.com 

  

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         



 

 

 8 

 

 

 

Naar jaarlijkse gewoonte omvat het programma een 5-daags arrangement met 4 overnachtingen, van 

maandag 27 juli tot vrijdag 31 juli. Aankomst in het hotel op maandagnamiddag rond 16 uur om te 

eindigen op vrijdagmiddag na de lunch. 

 

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

plannen 3 prachtige fietsroutes van 65 á 70 km op basis van fietsknooppunten met een koffiestop na 

15-20 km, een lunch rond 12 uur in een horecazaak onderweg en halfweg de middag nog een drankstop.  

 

Op vrijdag rijden we met de wagen naar het kasteel de Haar in Haarzuilens voor een rondleiding met 

gids. Dit kasteel is het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland (www.kasteeldehaar.nl). 

Nadien keren we terug naar het hotel, waar we ter afsluiting van onze fietsmidweek nog een lunch 

zullen gebruiken.  

 

 

 

 
 

 

 

Het gedetailleerd programma zal op de voorvergadering worden toegelicht.  

 

Kostprijs per persoon: 

Singlekamer (S): 630 euro 

Dubbelkamer (D): 495 euro 

 

Inbegrepen: 

 4 overnachtingen in een comfortkamer op basis van volpension. 

 Vrijdagactiviteit en lunchbuffet in het hotel. 

Niet inbegrepen: 

 Dranken bij lunch, diner en tijdens de stops onderweg. 

 Parking bij kasteel de Haar (6 euro per wagen). 

 Kosten heen- en terugreis. 
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Goed om weten: 

 Huisdieren zijn niet toegelaten. 

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

 

Inschrijvingen: 

 

Voor deelname aan deze fietsmidweek vragen wij je een voorschot van 150 euro per deelnemende 

persoon te storten tussen uitgesteld 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 jouw inschrijving. 

De deelnemers aan de AV krijgen voorrang op andere inschrijvingen, voor zover de betaling op een 

correcte manier werd uitgevoerd. Bij overschrijding van het maximum aantal deelnemers, wordt een 

wachtlijst aangelegd volgens rangorde van inschrijving. 

 

De uitnodiging voor de voorvergadering en de betaling van het saldo ontvangen jullie in de loop van 

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

annulatieverzekering. Zo je over een KBC-Mastercard beschikt en de betaling verloopt via je KBC-

rekening dan ben je verzekerd. 

 

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

 

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

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

 

 

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

 

Met sportieve groeten, 

 

 

Het bestuur 
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Wandelmidweek 

 

Van maandag 14 september tot vrijdag 18 september 2020 

Wandelen in de Ardennen 
 

 

De Ardennen liggen in het zuiden van Wallonië en zijn de "groene long" van België. De bossen, 

wouden, natuurreservaten en rivieren vormen bevoorrechte plaatsen voor liefhebbers van ecologie, 

natuur, fauna en flora. Voor wie houdt van sportieve activiteiten in de natuur, bieden de Ardennen 

heel wat mogelijkheden. 

De diepe valleien, de uitgestrekte landbouwplateaus, de dichte bossen en de 1300 km bewegwijzerde 

wandelpaden maken van de streek rond Houffalize een waar paradijs voor wandelaars. 

Houffalize zelf heeft meer dan 370 km van deze bewegwijzerde wandelpaden en de streek staat 

garant voor vele uren genieten van het Ardense natuurschoon. 

Houffalize is een stad in de provincie Luxemburg die aan de Ourthe ligt en telt ongeveer 5000 

inwoners. 

 

Als uitvalsbasis voor deze wandelmidweek hebben wij gekozen voor het bekende Vayamundo hotel, 

de nr.1 vakantieclub in de Belgische Ardennen. 

“Vayamundo” betekent letterlijk: “Ga en ontdek de wereld.” 

Vayamundo Houffalize 

 Ol Fosse d'Outh 1 

6660 Houffalize 

www.vayamundo.be 

 

Arrangement: 

• 4 overnachtingen in een hotelkamer. 

• 4 maal een uitgebreid ontbijtbuffet met brood, sandwiches, broodjes, croissants, charcuterie en 

een eierbereiding. 

• 4 lunches in het buffetrestaurant: soep + 1 warm gerecht in zelfbediening + salad bar + drank à 

volonté. 

• 4 diners in het buffetrestaurant: soep + saladebuffet + keuze tussen 2 warme hoofdgerechten in 

zelfbediening + dessertenbuffet + drank à volonté. 

• Gratis gebruik van het zwembad. 

• Overal gratis WIFI. 

• Vrijdag voormiddag bezoek aan de brouwerij van Achouffe. 

• Lunch op vrijdagmiddag in La Petite Fontaine in Achouffe in buffetstijl met verschillende soorten 

brood, charcuterie en kaas + soep of koffie à volonté. 

 

Korte inhoud van het programma: 

 

Maandag 14 september 2020. 

Wij verwachten de ingeschreven deelnemers rond 12 uur. 

13 uur: lunchbuffet. 

15 uur: stadswandeling. 

18.30 uur: aperitief aangeboden door de seniorenclub. 

19 uur: dinerbuffet. 

Nadien vrije avond. 
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Dinsdag 15 september 2020. 

Vanaf 7 uur ontbijtbuffet. 

9.30 uur: vertrek van de ochtendwandeling: 5 km. 

12.30 uur: lunchbuffet. 

14 uur: vertrek van de namiddagwandelingen, keuze uit 5 km of 10 km. 

19 uur: dinerbuffet. 

Vrije avond. 

 

Woensdag 16 september 2020. 

Vanaf 7 uur ontbijtbuffet. 

9.30 uur: vertrek van de ochtendwandeling: 5 km. 

12.30 uur: lunchbuffet. 

14 uur: vertrek van de namiddagwandelingen, keuze uit 5 km of 10 km. 

19 uur: dinerbuffet. 

Vrije avond. 

 

Donderdag 17 september 2020. 

Vanaf 7 uur ontbijtbuffet. 

9.30 uur: vertrek van de ochtendwandeling: 5 km. 

12.30 uur: lunchbuffet. 

14 uur: vertrek van de namiddagwandelingen, keuze uit 5 km of 10 km. 

18.30 uur: aperitief aangeboden door de seniorenclub. 

19 uur: dinerbuffet. 

Vrije avond. 

 

Vrijdag 18 september 2020. 

Vanaf 7 uur ontbijtbuffet. 

9 uur: check out. 

9.30 uur: vertrek met de wagens naar Achouffe. 

10 uur: bezoek aan de brouwerij. 

12 uur: lunchbuffet. 

14 uur: terug naar huis! 

 

 

Kostprijs per persoon: dubbelkamer = 405 euro. 

Geen single toeslag maar er zijn wel maximaal 5 singlekamers beschikbaar! 

 

Deze prijs omvat: 

4 overnachtingen in volpension. 

Ontbijt - lunch en diner in buffetvorm. 

Volledige hotelservice: dagelijkse beddenopmaak, badlinnen en eindschoonmaak. 

Gemeentetaks, BTW en diensten. 

Gratis parking voor de wagens. 

Bezoek aan de brouwerij van Achouffe. 
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Annuleringsverzekering is absoluut verplicht. 

Dit is in orde indien je over een KBC-Mastercard beschikt en betaling uitvoert via je KBC-rekening. 

 

Goed om weten: 

Kamers zijn beschikbaar op maandag 14-09-2020 vanaf 15 uur en dienen terug vrijgemaakt te 

worden op vrijdag 18-09-2020 tegen 9 uur. 

Huisdieren zijn niet toegelaten. 

Stevige wandelschoenen of laarzen en passende wandelkledij zijn zeker nodig. (+ eventueel 

wandelstokken). 

De deelnemers komen met eigen wagen. 

Het aangeboden wandelprogramma is op maat van elke deelnemer. 

 

Inschrijvingen: 

 

Indien je wenst deel te nemen aan deze midweek vragen wij je een voorschot te betalen van 200 euro 

per deelnemende persoon tussen 20 en 27 maart 2020 op rekeningnummer van de Seniorenclub KBC 

Brussel BE49 7340 2675 8871 met vermelding ‘Houffalize + kamertype D of S. 

 

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. 

  

Wij hebben een optie genomen op 25 kamers, bij overtal wordt een wachtlijst aangelegd volgens 

rangorde van inschrijvingen. 

Wie niet mee kan omwille van overboeking, ontvangt een bericht. 

 

De uitnodiging voor de voorvergadering en de betaling van het saldo van de inschrijvingsprijs 

ontvangen jullie in de loop van de maand augustus 2020. 

 

Voor bijkomende inlichtingen kan je steeds terecht bij de verantwoordelijken van deze activiteit: 

 

Frans Vansintjan 0498 39 59 37 - frans.vansintjan@telenet.be 

 

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

 

 

Wij wachten met spanning op jullie inschrijvingen en hopen met een mooie groep wandelaars te 

kunnen starten. 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Het bestuur 
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HOBBYCLUBNIEUWS 
 

 

Forum BELEGGINGEN: verantwoordelijke: Julien HAMELRIJCKX  

0474/59 95 80 

    hamjul@telenet.be 

 

Waar?  KBC Hoofdkantoor, Havenlaan 2 – 1080 Brussel. Aanmelden aan het onthaal! 

 

Wanneer? Elke 4de maandag van 13.45 uur tot 15.45 uur (niet in juli en augustus) 

 

Maandag 27 april 2020:  

 Spreker: Dirk Thiels van KBC Asset Management 

 Onderwerp: Strategie binnen de KBC Group de volgende maanden 

 

Maandag 25 mei 2020:  

 Spreker: Yannick Schampaert van Bolero en Dirk Thiels van KBC Asset Management 

 Onderwerp: Matti, de eerste slimme beleggingsassistent 

  

Maandag 22 juni 2020:  

 Spreker: Philippe Delfosse, aandelenstrateeg KBC Private Banking 

 Onderwerp: Evaluatie eerste halfjaar 2020 en wat voor het tweede halfjaar. 

* 

*     * 

De sprekers behandelen hun onderwerp gedurende ongeveer één uur. Daarna bespreken de 

aanwezigen de opgevolgde aandelen. 

 

Beperkte parkeergelegenheid in de 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 e-mail van Julien 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. 

 

 

--------------------- 
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Wandelclub ‘DE DOORTRAPPERS’: verantwoordelijke: Frans VANSINTJAN 

      0498/39 59 37 of   02/360 37 22 

      frans.vansintjan@telenet.be 

 

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

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

 

Donderdag 23 april 2020:  

 Startplaats: De Kring, Stevens – De Waelplein, 1502 Lembeek (Halle) 

 Organisator: Lories Jacqueline, Lories Sonia, Desmet Christiane 

 Parkeren: op het Claesplein (voor de kerk) het Stevens – De Waelplein (achter de kerk) en in 

de Gasthuisstraat (aan het kasteel). 

 

Donderdag 28 mei 2020:  

 Startplaats: Taverne De Kroon, Krepelstraat 109 – 9400 Denderwindeke (Ninove) 

 Organisator: Ludovic Adriaenssens 

 Parkeren: Ter plaatse, inrit net voorbij de taverne. 

 

Donderdag 25 juni 2020:  

 Startplaats: zal later medegedeeld worden. 

 Organisator: Norbert Van Schuerbeeck. 

 Parkeren:  

 
 

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) 

   

 

--------------------- 
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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 april 2020  

Vertrekplaats: Domein Roosendael, Lange Zandstraat, 2860 Sint-Katelijne-Waver 

Organisatie:  Nicole Teughels 

Parkeren:  ruime gratis parking in Domein Roosendael 

 

 

- Donderdag 7 mei 2020  

Vertrekplaats: De Nachtegaal, Veldstraat 124, 1880 Kapelle-op-den-Bos 

Organisatie:  Vik Heyvaert en Van Buggenhout Françine 

Parkeren:  aan het vertrekpunt 

 

 

- Donderdag 4 juni 2020  

Vertrekplaats: Aalst, juiste locatie nog te bepalen 

Organisatie:  Wiske Coppens en Nicole Teughels 

Parkeren:  aan het vertrekpunt 

 

 

 

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, in de maand juli om 19 uur en in 

augustus geen activiteit – 2 spelletjes/deelnemer. 

 

Donderdag 16 april 2020 – 14 uur  met kleinkinderen! 

Donderdag 14 mei 2020 – 14 uur 

Donderdag 18 juni 2020 – 14 uur  

 

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



 

 

 16 

 

 

 

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 3 april 2020 – 14 uur:  

ADAM Design Museum, Trade Mart Brussels, Belgiëplein 1 te 1020 Brussel. 

 

Vrijdag 15 mei 2020 – 13.30 uur:  

Bezoek aan het Kerkhof van Laken en het Beeldhouwmuseum Ernest Salu. 

 

Juni 2020: Nog te bepalen 

 

  

  

     

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. 
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Ledennieuws 

 
 

Sinds begin dit jaar verwelkomen wij volgende nieuwe leden: 
 

 

Annie Pede 

Marleen Nowe 

Philippe Van Der Haegen 

Gertie Lindemans 

Marie-Rose Stevens 

Marie-Jozef Goossens 

Patrick Sans 

 

 

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). 

 

14.12 Frans Leempoels (KBC), echtg. Greta Deblaere 

16.12 Frans De Leeuw, wed. Angèle Annerel (KBC) 

21.12 Annie Van Waeyenberghe (KBC), partner Jef Meir 

30.12 Delphine Brasseur (KBC) 

11.01 Hilda Matthys, wed. Harry Vrolix (KBC) 

12.01 Lode Van den Broeck (KBC), echtg. Simone Pauwels 

13.01 Frans Heyvaert (KBC) 

25.01 Godelieve Van Impe, wed. Herman De Becker (KBC) 

26.01 Frans De Smedt (KBC), echtg. Josephine (Joske) Roes 

12.02 Lena Wijnant, echtg. Marcel Beeckman (KBC) 

21.02 Maria (Mips) Bousse, wed. Paul Beckers (KBC) 

21.02 Delphine Goedgezelschap, echtg. Frans Noël (KBC) 

22.02 Lieve Lacaeyse (KBC) 

 

Namens de seniorenclub werd aan de families onze deelneming overgemaakt. 
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Onze leden die de komende maanden hun 60ste huwelijksverjaardag vieren: 

 
 

15/04/1960 André DUCHESNE & Veronique SMETS 

30/04/1960 Godelieve EECKHAUT & Jozef DE ROOCK 

09/05/1960 Romain COFFERNILS & Jeannine TONDEUR 

14/05/1960 Jeanne DE BRUYN & Willy RAVYTS 

21/05/1960 Maurice VAN DROOGENBROECK & Gudula ROELS 

26/06/1960 Julus-Serafien D'HAENE & Jeannine MEULEMAN 

 

 

 

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

 
 

21/03/1970 Micheline EERDEKENS & Julien HAMELRIJCKX 

24/03/1970 Willy JANS & Godelieve VAN CAMPENHOUT 

28/03/1970 Freddy VAN DER VOORDE & Danielle WIJNS 

09/04/1970 André DESCHUYFFELEER & Rita MARCHAL 

20/04/1970 Jos VAN ELEWYCK & Myriane WILLEMS 

25/04/1970 Urbain MONTENY & Diana MUYLE 

01/05/1970 Herman VAN DIEST & Flora OOSTERBAAN 

02/05/1970 Paul SAYE & Monique MASSAERT 

15/05/1970 Jean FIEREMANS & José GAUCHEZ 

16/05/1970 Etienne VAN DEN BORRE & Linda VAN DER BIEST 

22/05/1970 Greta VAEREMANS & Luc MALAISE 

23/05/1970 Nicole VAN CROMBRUGGEN & Frans BUYS 

30/05/1970 Luc GOOSSENS & Hilde BOGAERT 

06/06/1970 Paul BOUVIN & Claudine BERREWAERTS 

20/06/1970 Jeannine DE SMEDT & Willy CROMBE 

25/06/1970 Mia DESMET & Willy DEBRAEKELEER 

27/06/1970 René COPPYE & Marie-Louise MORIAU 
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Verslag Algemene Vergadering en Nieuwjaarsfeest op 27 januari 2020 

 

 

Niet minder dan 354 leden en/of partners hadden zich ingeschreven voor de Algemene Vergadering en 

het Nieuwjaarsfeest in het Cultuurcentrum Westrand in Dilbeek. Het onthaal was voorzien om 13 uur 

maar velen waren er reeds heel wat vroeger bij om zich te laten registreren.  

 

Omwille van de drukke agenda begon de Algemene Vergadering om 13.30 uur. De Voorzitter heette 

iedereen welkom in de theaterzaal, waar iedereen op een groot scherm alle slides met het bijbehorende 

commentaar goed kon volgen. Het voorbije werkjaar werd overlopen en er werd een voorsmaakje 

gegeven van de geplande activiteiten voor 2020. 

 

Onze seniorenclub telde per eind 2019 een aangroei met 11 leden. In 2019 werden 62 jubilarissen 

bezocht. Helaas vielen er 38 overlijdens te betreuren. 

 

Er werden 20 clubactiviteiten en 101 hobbyclubactiviteiten georganiseerd, waaraan in totaal 6281 

leden deelnamen. Een 60-tal leden van de werkgroep Ouderen en Zieken legden 190 bezoeken af. 

 

De penningmeester lichtte naar jaarlijkse gewoonte de financiële cijfers toe. Het werkjaar werd 

afgesloten met een positief saldo van 2.462,16 euro. Een lid of partner die aan alle gesubsidieerde 

activiteiten in 2019 deelnam, ontving 127,23 euro tussenkomst van de seniorenclub.  

 

Alle verslagen werden unaniem goedgekeurd en het Bestuur werd kwijting verleend. De 

bestuursmandaten voor Rita Maes, Frans Vansintjan en Wiske Coppens werden voor 3 jaar verlengd. 

Het mandaat voor Julien Hamelrijckx werd voor de periode van 1 jaar verlengd. Dit alles met het 

akkoord van alle stemgerechtigde leden. 

 

Bij de voorstelling van de jaarplanning herinnerde de Voorzitter eraan dat door deelname aan de 

Algemene Vergadering de voorrangsregel van toepassing is bij deelname aan activiteiten in geval van 

overboekingen. Voor de Hobbyclubs telt deze regel niet wel de volgorde van betaling bij inschrijving. 

 

Na het administratieve luik kondigde de Voorzitter het optreden van Barbara Dex aan. Tijd om met 

zijn allen van een gevarieerd repertoire te genieten. Met bekende liedjes nodigde zij een enthousiast 

publiek uit om mee te zingen. 

 

Na het geslaagde optreden trok iedereen richting feestzaal om van een drankje, een lekkere koude 

schotel met vis en vlees en dessert te genieten. Dan was het meteen ook tijd om met vrienden en ex-

collega’s gezellig na te praten. Ondertussen werden in de zaal door onschuldige handen winnende lotjes 

getrokken. Deze werden op een bord aan de inkom van de zaal genoteerd. Het zijn 15 waardebonnen 

van 20 euro voor deelname aan een clubactiviteit naar keuze. 

 

De namiddag liep veel te snel op zijn einde en tegen 17.45 uur trokken de genodigden stilaan 

huiswaarts.  

 

Met dank aan alle aanwezigen om aan deze aangename dag deel te nemen!  

 


