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MERCHTEMcontact op met de hobbyclubverantwoordelijke. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Brussel, september 2022 

 

Zending 2022/04 (ook te vinden op www.seniorenkbcbrussel.be)   

 

Uitnodigingen 

blz.  2-3  : Bericht van het bestuur 

blz.  4  : Betaalkalender 

blz.  5-6  : Voordracht Patrick Tans 18 oktober 2022 

blz.  7-8  : Voordracht Johan Op de Beeck 18 november 2022 

blz.  9-10  : Eindejaarsfeest 16 december 2022 

blz.  11-20  : Vliegreis Bilbao Valencia 8 tot 17 mei 2023 

 

Hobbyclubnieuws 

blz.  21-24  : Hobbyclubnieuws 

 

Ledennieuws 

blz.  25-26  : Ledennieuws 

 

Verslagen 

blz.  27-31  : Vliegreis naar Sardinië 

blz.  32-37  : Fietsmidweek in Eindhoven 

 

Extra Nieuws  

blz.  38  : Parkeermogelijkheid voor BOT 

 

Komende activiteiten 

Noteer nu al in jouw agenda: Nieuwjaarsfeest en Algemene Vergadering 26 januari 2023 

      

      

      

De volgende zending kan je verwachten december 2022 

 

Met onze hartelijke groeten, 

 

Namens het Bestuur  

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Bericht van het bestuur 
 

Beste leden, 

 

Wij hopen dat jullie allemaal een mooie zomer gehad hebben en er met volle teugen konden van 

genieten. 

 

Maar, het was de voorbije maanden niet enkel rozengeur en maneschijn. Eerst corona en nu de 

geopolitieke situatie, en dan vnl. de economische gevolgen ervan met hoge inflatie en de 

energiecrisis. Al deze elementen hebben een zware impact op ons dagelijks leven. 

 

Hopelijk kan de Kring via haar activiteiten een klein beetje bijdragen tot het verzachten van de 

gevolgen van één en ander, door jullie samen te brengen rond leuke belevenissen. 

 

Tijdens de zomer zijn de meeste hobbyclubs blijven doorgaan met hun activiteiten en hebben wij 

een aantal Clubevenementen gehad. 

 

De mooie opkomst - alhoewel nog niet zoals vóór corona - motiveert het bestuur om zich verder in 

te spannen om voor jullie een leuk programma uit te werken. 

 

Wij doen hier ook een oproep aan de recent aangesloten leden, van wie we nog niet iedereen hebben 

mogen verwelkomen op onze activiteiten, om de stap te zetten naar deelname. 

 

De kost van onze activiteiten verhoogt echter substantieel, maar wij doen als Kring een belangrijke 

financiële inspanning om alles prijselijk te houden, zeker in dit jubileumjaar. 

 

Wij hebben een zeer ruim aanbod van activiteiten. Dit is enkel mogelijk door de inzet van de 

organisatoren. Rekening houdend met de statutaire leeftijdsbeperkingen staan wij ook hier voor de 

uitdaging tijdig de toekomstige vertrekkende bestuursleden te vervangen. Hierbij een warme oproep 

aan diegenen die willen meewerken om de goede continuïteit van de werking van de Club te 

verzekeren, zich kenbaar te maken. 

 

Ook in het najaar blijven wij een grote waaier van activiteiten aanbieden voor de hobbyclubleden: 

wekelijks petanque, maandelijks bowling, maandelijks gevarieerde wandel- en fietstochten langs 

mooie parcours. 

 

Maandelijks is er eveneens een beleggingsforum, afwisselend live in de Havenlaan of online via 

Teams. Wij verlaten hier ook eens de begane paden en wijden een sessie aan successieplanning. 

 

Quasi elke maand voorzien we een activiteit onder de noemer ‘kunst en cultuur’. Ook hier doen wij 

eens iets anders zoals de “wijn en kaas”- pairing sessie in oktober op een nieuwe locatie nl. Kasteel 

Lamotte in Dilbeek en het bezoek aan de mijn van Blégny met daarna het Boverymuseum in Luik 

in november.  
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Wij willen ook volgende Kringactiviteiten zeer warm aanbevelen en vragen de data reeds in jullie 

agenda in te schrijven: 

 

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

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

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

digitale verandering en het gebruik van data en artificiële intelligentie. Patrick heeft een 

drukke agenda maar heeft zich toch vrijgemaakt om de gewezen collega’s een inzicht te 

geven in het huidige en toekomstige KBC België. 

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

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

België en Nederland in hedendaags perspectief’. 

• We sluiten 2022 af met het eindejaarsfeest op 16 december en starten 2023 op 26 januari 

met het nieuwjaarsfeest en de algemene vergadering (terug in CC Westrand). 

• Op 13 februari 2023 om 11u spreekt Johan Thijs ons toe in het auditorium in de 

Havenlaan. Hierna volgt een receptie. 

• De datum van het banket is volgend jaar vastgelegd op 26 maart 2023. 

• Op 3 maart 2023 hebben wij Ine Van Wijmersch, procureur van Halle -Vilvoorde 

uitgenodigd voor een lezing. 

 

Wij staan ook open voor jullie suggesties m.b.t. activiteiten. Aarzel niet jullie ideeën te delen met 

ons. 

 

Het bestuur hoopt jullie in groten getale te mogen verwelkomen op bovenvermelde activiteiten. 
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Graag aandacht voor het gebruik van het juiste rekeningnummer: 
 

-    BE49 7340 2675 8871 clubactiviteiten 

-    BE21 7340 3332 8603 hobbyclub Kunst & Cultuur 

-    BE62 7340 2394 4861 hobbyclub Bowling. 

In iedere uitnodiging voor een activiteit staat telkens duidelijk het rekeningnummer genoteerd. Met 

dank voor de aandacht en de medewerking. 

 

 

 

BETAALKALENDER (Zending 2022/04) 

 

 

 

  

ACTIVITEIT VAN TOT/MET  REFERTE 

 

Voordracht Patrick Tans 

18 oktober 2022 

 

29/09/2022 

 

07/10/2022 

 

1 euro per persoon.  

Met vermelding: Patrick Tans 

 

 

Voordracht Johan Op de Beeck 

18 november 2022 

 

 

27/10/2022 

 

09/11/2022 

 

5 euro per persoon. 

Met vermelding: Op de Beeck 

 

 

Eindejaarsfeest 

16 december 2022 

 

21/11/2022 

 

02/12/2022 

 

11 euro per persoon. 

Met vermelding: Eindejaarsfeest 

 

 

Vliegreis Bilbao Valencia 

08-17 mei 2023 

 

12/09/2022 

 

20/09/2022 

 

750 euro per persoon 

Met vermelding:  

‘Bilbao-Valencia + 

S(ingle) of D(ubbel) + 

annulatieverzekering OK + 

fietsen:J/N’. 
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Uitnodiging voordracht 

 ‘KBC, klaar voor de toekomst’ door  

Patrick Tans 

                         Algemeen directeur Retail 
        op dinsdag 18 oktober 2022 om 15 uur  

in Westrand Cultuurcentrum – Dilbeek 

 

 

 
 

 

Patrick Tans is geboren te Genk in 1964.  

 

In 1987 behaalde hij zijn masterdiploma Moderne Geschiedenis aan de Katholieke Universiteit van 

Leuven. In datzelfde jaar voltooide hij zijn opleiding Toegepaste Journalistiek in Brussel. 

  

Na zijn studies startte Patrick zijn carrière bij CERA CV. Sindsdien werkt hij voor KBC en 

bekleedde hij directiefuncties in zowel de bank- als verzekeringsactiviteiten.  

 

Vooraleer zijn huidige functie op te nemen was hij Algemeen Directeur Bankproducten & 

Transformatie (leningen aan personen en KMO’s, leasing, betaalverkeer, strategische 

veranderingsprocessen). Zijn huidige functie, Algemeen Directeur Retail (netwerk België), oefent 

hij uit sinds november 2021. 

 

Hij is ook lid van het directiecomité van KBC België. 

 

Hij is gehuwd en vader van vier kinderen 
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Eerst zal Patrick er ons kort aan herinneren hoe KBC-Groep uit de financiële crisis is gekomen, 

welke inspanningen dit gevergd heeft en hoe de Groep uit het dal is geraakt door aangepaste 

strategieën waardoor de Groep de leading bank in België is geworden en een belangrijke speler in 

Europa. 

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

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

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

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

gaan? 

Thema’s zoals interne en externe administratieve omwenteling door de digitalisering, gebruik van 

artificiële intelligentie, nuttige ecosystemen, fintech zullen aan bod komen. 

Patrick zal uiteenzetten hoe KBC België er zal uitzien, en zeker hoe het kantorennet zal evolueren, 

hoe de klanten zullen bediend worden. De vergrijzing neemt toe. Patrick zal verduidelijken hoe 

KBC met zijn senioren zal omgaan. 

Kortom, voor ons die het bedrijf gedurende lange tijd als werkgever hebben gekend een interessante 

opportuniteit om een blik op de toekomst te krijgen van een insider, van een algemeen directeur die 

in het directiecomité België zetelt en dagelijks de toekomst van onze KBC mee veilig stelt. 

 Deze lezing duurt ongeveer 1 à 1,5 uur. 

Inschrijven kan door storting van 1 euro per persoon op rekening van Seniorenclub KBC 

Brussel BE49 7340 2675 8871 vanaf 29 september 2022 tot en met 7 oktober 2022 met de 

melding ‘Patrick Tans’. Deze prijs omvat ook 2 drankjes.  

Dit kleine bedrag dat wij aan jullie vragen vertegenwoordigt natuurlijk niet de kostprijs van 

dit event. Wij betalen de infrastructuur (zaal en geluidsinstallatie) en consumptie. 

 

 

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. 

 

 

Wij hopen jou te mogen ontmoeten op 18 oktober.    

 

Het bestuur 

 

  

http://www.seniorenkbcbrussel.be/
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september 2022. 

 

 

Uitnodiging voordracht ‘De Belgische Revolutie’ door  

meesterverteller 

Johan Op de Beeck  
op vrijdag 18 november 2022 om 14 uur  

in Westrand Cultuurcentrum – Dilbeek 

 

 

 

 
 

 

Een ‘Meesterverteller’ aan het woord 

 

Johan Op de Beeck is een bekend tv-gezicht en heeft een gerenommeerde carrière in de media en de 

journalistiek achter de rug. Hij zit al 35 jaar in het vak. Voorheen was hij actief als ankerman van 

het VRT-journaal, documentairemaker, directeur van Canvas, presentator en interviewer van 

verschillende talkshows en hoofdredacteur van verschillende media in binnen- en buitenland. 

Vandaag is hij zelfstandig communicatieadviseur en auteur van een reeks succesvolle non-

fictieboeken, die het erg goed doen in de bestsellerlijsten en die ook altijd positief onthaald worden. 

 

Liefde voor geschiedenis 

 

‘Wie over het heden wil oordelen, moet voldoende verleden in huis hebben’, zegt hij zelf. Liefde 

voor de geschiedenis is Johan aangeboren. Zijn grote voorkeur gaat uit naar de zeventiende en 

achttiende eeuw en de tijd van Napoleon Bonaparte (1769-1821), een cruciale periode in de 

moderne Europese geschiedenis, de tijd van de Verlichting, de Franse Revolutie en het ontstaan van 

de Belgische natie. 

 

In het licht hiervan kozen we deze gastspreker om het te hebben over ‘de Belgische Revolutie’.  
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Het verlies van België: de Belgische Revolutie van 1830 en de scheiding van België en Nederland 

in hedendaags perspectief. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

op leven en dood. Hoe uiteindelijk een nieuw land, maar geen republiek ontstaat, wordt verteld in 

de dramatische climax van deze lezing. 

Deze lezing duurt 1.30 uur en wordt geïllustreerd met talrijke prenten, tijdsdocumenten en kaarten. 

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

Brussel BE49 7340 2675 8871 vanaf 27 oktober 2022 tot en met 9 november 2022 met de 

melding ‘Op de Beeck’. Deze prijs omvat ook 2 drankjes.  

Dit kleine bedrag dat wij aan jullie vragen vertegenwoordigt natuurlijk niet de kostprijs van 

dit event. Wij betalen de infrastructuur (zaal en geluidsinstallatie), consumpties en uiteraard 

ook onze gastspreker. Schrijf dus enkel in als je effectief komt. 

 

 

 

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. 

   

Wij hopen jou te mogen ontmoeten op 18 november.  

 

Het bestuur  
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Brussel, september 2022 

 
 

Beste vrienden, 

 

 

Graag nodigen we jullie uit op het 

 

 

EINDEJAARSFEEST SENIORENCLUB KBC BRUSSEL 
Vrijdag 16 december 2022 in CC Westrand Dilbeek 

met een optreden van Kandoris 

Kerstfolk & Gospel 

 

Een eigentijds kerstconcert met Ierse folk, gospel, old style, country, bluegrass en een vleugje 

dialectzang. Een unieke afwisseling met mooie voicings, frisse female touch en 5 muzikanten op 

heel veel verschillende instrumenten! Een unieke, afwisselende mix met enkele tijdloze 

kerstliederen, die kunnen meegezongen worden, een feest op het podium en in de zaal! 

 

                          
 
  

 

Praktisch 
13.00 uur ontvangst en aanmelden (inkomhal) van de CC Westrand 

13.45 uur deuren open 

14.00 uur  welkomstwoord 

14.10 uur optreden Kandoris 

15.30 uur receptie 

17.30 uur  verdeling pralines 

17.45 uur  einde 
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Inschrijven 

 
Door storting van 11 euro per persoon op rekening van Seniorenclub KBC Brussel 

BE49 7340 2675 8871 vanaf 21 november tot uiterlijk 2 december 2022 met mededeling 

'Eindejaarsfeest'. Bezitters van een waardebon vermelden in de mededeling + waardebon.  

 

De deelnameprijs is slechts 11 euro, dit door een belangrijke tussenkomst van de club omdat het een 

jubileumjaar is: huur zalen, optreden Kandoris, pralines, tussenkomst receptie ten laste van de 

Seniorenkring. O.b.v.de inschrijvingen maken wij de bestelling bij de cateraar. Laatste minuut 

afzeggingen zijn te vermijden omdat dit dan ten nadele van de Clubkas is (tenzij overmacht). 

 

De deelname wordt toegekend in volgorde van ontvangst van de betaling en rekening houdend met 

de deelname aan de Algemene Vergadering. 

 

Voor jouw inschrijvingsgeld ontvang je: 

-  een schitterend, gevarieerd programma; 

-  een hapje en een drankje; 

-  een chocolaatje. 

 

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

je samen zitten, kom dan ook samen. 

 

Wij hopen dat jullie met velen zullen zijn om van deze ontspannende namiddag te genieten. 

 

Het Bestuur.  
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Brussel, september 2022 

 

Beste vrienden, 

 

Zoals reeds op de Algemene Vergadering werd meegedeeld gaat onze vliegtuigreis in 

2023 van Bilbao naar Valencia.  Er wordt slechts één reis ingericht van 8 tot 17 mei 

2023. 

Ze wordt zoals vorige jaren georganiseerd met het reisbureau ‘Tailor Made Travel’ 

uit Genk.  

Dit zijn in tegenstelling tot de vorige jaren 10 dagen en 9 overnachtingen.  

De vliegtuigreis wordt beperkt tot maximum 35 deelnemers. 

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

zonder problemen te kunnen deelnemen aan de bezoeken en uitstappen. 

Voor meer details over de reis verwijzen we naar de specifieke reisbeschrijving op 

onze website. 

 

Opgelet !!!  

Zorg dat je over een annulatieverzekering beschikt (is in orde indien je over een gold- 

of platina KBC-Mastercard beschikt en de betaling uitvoert via de KBC-rekening 

waaraan die kaart is gekoppeld).  

We hebben al verschillende malen ondervonden dat dergelijke verzekering een 

absolute noodzaak is.  

Daarom vragen we op de overschrijving van het voorschot te willen bevestigen dat 

een verzekering werd afgesloten. Ook een reisbijstandsverzekering wordt 

aangeraden.  

I.v.m. de voorrang bij de inschrijvingen gelden de vastgelegde regels die terug te 

vinden zijn op onze website 'seniorenkbcbrussel.be' voor zover wij de betaling van 

het voorschot ontvangen binnen het vooropgestelde betaalblok.  

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

te volgen.  Prijs:  2.524 euro per persoon  en Singletoeslag : 558 euro   

Inschrijven kan vanaf 12 tot 20 september 2022 door overschrijving van een voorschot 

van 750 euro per persoon op rekening BE49 7340 2675 8871 van Seniorenclub KBC 

Brussel met mededeling:  

‘Bilbao-Valencia + S(ingle) of D(ubbel) + annulatieverzekering OK + fietsen:J/N’. 

 

Deelname aan de activiteiten van onze KBC Gepensioneerden Kring Brussel geeft 

ons automatisch de toelating om foto’s, genomen tijdens deze activiteiten, te 

publiceren op onze website. Indien u hiermee niet akkoord gaat, gelieve ons hiervan 

telkens te verwittigen. 

 

Dank voor uw begrip. 

 

Het bestuur 
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Seniorenclub KBC Brussel  
  

Bilbao - Rioja - Valencia  

8 tot 17 mei 2023  

  

 

  

Ook op culinair gebied beleven we een uniek samenspel van lekkere Riojawijnen met 

heerlijke streekgerechten zoals de pinxtos, tapas en de paëlla. We rijden door 

indrukwekkende berglandschappen afgewisseld door grootse wijngaarden en gezellige 

wijnstadjes.  

Logeren in een middeleeuwse Parador is dé kers op de taart!  

  

Een prachtige combinatie van Middeleeuwse kloosters  
( Unesco) en Moorse of Christelijke gebouwen, afgewisseld met  

de vernieuwende architectuur van F .   Ge hr y en S .  Calatrava.   
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Kortom: een mooie afwisseling van veel verschillende indrukken en ervaringen die nog 

lang zullen nazinderen…  

  

 

 

 

 

 

Dag 1: Brussel - Bilbao  

   

Afspraak met de reisleiding op de luchthaven van Zaventem om 9 uur ’s morgens ter 

hoogte van de Starbucks Coffeeshop  

  

Brussel vertrek om 11;25 uur met vlucht SN3711.  

Aankomst Bilbao om 13.20 uur. 

Transfer per autocar naar ons hotel voor de check-in.  

Na een korte opfrissing ontmoeten we onze lokale Nederlandstalige gids die ons tot in 

Zaragoza zal begeleiden. We maken een wandeling door het oude stadsdeel van 

Bilbao, Las Siete Calles ofwel de zeven straten. Onderweg passeren we de Mercado 

de la Ribera, de grootste versmarkt van  

Spanje die uit 3 verdiepingen bestaat en verschillende Art Deco elementen bevat.  

De Gotische Santiago-kathedraal ligt op de bekende pelgrimsroute naar Santiago de 

Compostella.  

Net als in de oude centra van veel andere Spaanse steden kan je er rondstruinen in 

smalle steegjes tussen de prachtige gekleurde huizen.  

  

Niet zo heel lang geleden stond de Baskische stad Bilbao nog niet op de toeristische 

kaart omdat de stad toen vooral geassocieerd werd met de terreur van ETA. In de jaren 

negentig herleefde de stad echter helemaal met de komst van het Guggenheim 

museum op de plaats waar eens de oude scheepswerf gelegen was.   

  

Tegenwoordig staat de stad vol leuke bezienswaardigheden, gezellige restaurantjes en 

eigenzinnige winkels. Een bezoek aan Bilbao is absoluut de moeite waard en het is de 

ideale manier om onze rondreis te beginnen.  

  

Avondmaal en overnachting in Hotel Barcelo Bilbao Nervion 4****  

 

Dag 2: Bilbao - Laguardia (110 km)   

  

In de voormiddag bezoeken we het Guggenheim Museum.  

We wandelen er te voet vanuit ons hotel, via de prachtige Zubizuri voetgangersbrug, 

naar toe.  

  

Het museum is één van de vier Guggenheim musea op de wereld. Dit bijzondere 

gebouw met een titanium buitenkant is ontworpen door de architect Frank O. Gehry 

en heeft een mooie moderne kunstcollectie verdeeld over 20 zalen. De collectie is 
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https://spaansesteden.nl/Bilbao/santiagokathedraal.html
https://spaansesteden.nl/santiago-de-compostela.html
https://spaansesteden.nl/santiago-de-compostela.html
https://spaansesteden.nl/santiago-de-compostela.html
https://spaansesteden.nl/santiago-de-compostela.html
https://spaansesteden.nl/santiago-de-compostela.html
https://spaansesteden.nl/santiago-de-compostela.html
https://spaansesteden.nl/santiago-de-compostela.html
https://spaansesteden.nl/santiago-de-compostela.html
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volledig gewijd aan de kunst van de 20ste eeuw en bevat werken uit alle stromingen 

van de grote meesters van de avant-garde tot de vertegenwoordigers van de meest 

recente stromingen.  

Dit museum is de absolute nummer 1 bezienswaardigheid van Bilbao.   

Lichte lunch in ons hotel.  

Hierna vertrekken we zuidwaarts naar de Rioja wijnstreek.  

  

De naam Rioja is afkomstig van de Rio Oja, een zijrivier van de Ebro. Het hele 

wijngebied strekt zich uit over een lengte van 120km aan beide zijkanten van deze 

rivier. Rioja komt voor als rode, als witte en als roséwijn, maar ongeveer 90% van de 

geproduceerde wijn is rood. De populariteit van de Rioja is de afgelopen jaren enorm 

gestegen en de productie neemt dan ook in een snel tempo toe.  

Het wijngebied bestaat uit drie deelgebieden: in het noorden de Rioja Alavesa, in het 

noordwesten de Rioja Alta en in het oosten de Rioja Baja. Rioja Baja ligt minder hoog 

dan de twee andere deelgebieden en het klimaat is hier relatief droger en warmer. 

Laguardia ligt in het centrum van het hele Riojagebied.    

Onderweg naar Laguardia, onze uitvalsbasis voor de komende dagen, bezoeken we 

enkele gezellige dorpjes zoals Haro en Briones.  

Avondmaal en overnachting in Hotel Silken Villa de Laguardia 4****  

 

  

Dag 3: De Kloosterroute  

 

De kloosterroute die de Rioja Alta doorkruist is één van de pelgrimsroutes (camino’s) 

van Spanje die eindigt in Santiago de Campostella. Aangezien pelgrims door de 

eeuwen heen vanuit heel Spanje en erbuiten naar dit bedevaartsoord in Noord-Spanje 

zijn getrokken, is er niet één Camino de Santiago, maar talloze camino’s naar 

Santiago.  

  

De vele pelgrims hadden eten, drinken en onderdak nodig, plus plekken om onderweg 

te bidden. In de Middeleeuwen werden er langs de Camino de Santiago dus vele 

kloosters, kerken en kathedralen gebouwd en ontstonden er welvarende dorpen en 

steden aan de pelgrimsroute.  

  

Wij bezoeken enkele van deze mooie kloosters die nu behoren tot het UNESCO 

werelderfgoed.  

 

Monasterio de Yuso.   

Vanwege zijn enorme grootte heeft het de bijnaam "Escorial van Rioja". Het is een 

geliefde plaats onder de bewoners van de Rioja. De kerk heeft verschillende stijlen en 

kruisgangen. De schatkamer heeft twee bijzondere reliekenkastjes van bewerkt ivoor 

en processiekruisen uit de 12de eeuw. De bibliotheek bevat één van Spanjes mooiste 

kloosterverzamelingen middeleeuwse boeken.   

Aan het Yuso klooster nemen we een lokale bus die ons naar het hogerop gelegen 

Suso klooster brengt. De heilige Millán zou zich hier in een grot hebben afgezonderd. 

Na zijn dood in 574 werd de plek een pelgrimsoord. In de 10e eeuw werd hier een 

kleine kerk gebouwd die door monniken bewoond werd. Het heeft gracieuze 

hoefijzerbogen en er staat een albasten tombe van de heilige.  
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Na de lunch bezoeken we nog het Monasterio de Santa Maria de Real in Najera.  

Dit klooster is een juweeltje. De gebouwen dateren uit de 15e eeuw. Bezienswaardig 

zijn de met mooi snijwerk versierde sarcofagen van de koningen, het grafmonument 

van de Doña Blanca en de gotische kruisgang waar in juni historische 

toneeluitvoeringen worden opgevoerd. Mis het koorgestoelte en het kantwerkachtige 

metselwerk van de kruisgang niet.  

  

  

   

Dag 4: De Rioja wijnroute  

 

Vandaag verkennen we de Rioja wijnroute met zijn gezellige dorpjes en spectaculaire 

bodegas waarvan er enkele ontworpen zijn door wereldvermaarde architecten zoals 

Frank O. Gehry en Santiago Calatrava. Stuk voor stuk architecturale meesterwerken 

waar bovendien topwijnen geproduceerd worden.  

Onze uitvalsbasis Laguardia is een sfeervolle wijnhoofdstad die omringd is door met 

wijnranken  

bedekte heuvels.    

In de voormiddag bezoeken we de Bodegas van Marqués de Riscal in het dorpje 

Elciego. Deze wijnmakerij wordt erkend als één van de belangrijkste in La Rioja en 

heeft alle verwachtingen van moderne avant-garde architectuur overtroffen dankzij 

het schitterende ontwerp van de beroemde architect Frank O. Gehry. We genieten er 

van een heerlijke wijnproeverij.  

  

Na de lunch bewonderen we de Bodegas Ysios. Het is een voorbeeld van innoverende 

architectuur naar het ontwerp van de Valenciaanse architect Calatrava. Het golvende 

dak (invloed van architect Gaudi) imiteert het landschap van de Sierra de Cantabria op 

de achtergrond.  

   

Op het einde van de namiddag maken we een rustige wandeling doorheen de 

wijngaarden tot aan de mooi gelegen Dolmen van La Chabola de la Nechicera.  

We sluiten deze bijzondere dag af met een bezoek aan het oude centrum van Laguardia 

met een wijndegustatie in een familiale bodega.   

 

Van hieruit wandelen we terug naar ons hotel voor het avondmaal en overnachting.  

  

Dag 5: Laguardia – Bodegas LAN - Olite (120 km)   

  

Na het ontbijt en de check-out brengen we een bezoek aan de 15km zuidelijker 

gelegen Bodegas LAN in Fuenmayor. Hier liggen ongeveer 30.000 vaten met wijn te 

rijpen in vaten van Spaans eikenhout. Het is de 2de grootse fustenkelder van de 

wereld. Het bezoek duurt ongeveer anderhalf uur en we proeven er 3 soorten wijn. De 

wijngaard ligt in een meander van de Ebro en op elk van de 22 percelen groeien er 

Tempranillo, Mazuelo, Graciano en Garnacha wijnstokken die tussen de 40 en 60 jaar 

oud zijn.  
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LAN is samengesteld uit de initialen van de drie provincies die samen de DOC 

vormen.  

Rioja: Logrono (nu La Rioja), Alava en Navarra.  

Na de lunch verlaten we de Rioja en rijden naar het 100km oostelijker gelegen Olite in 

de provincie  

Navarra. Hier bezoeken we het sprookjesachtig paleis en verblijven er in de 

schitterende PARADOR DE OLITE 4****    

Olite ligt 42 km ten zuiden van Pamplona, in het geografische hart van Navarra. Dit 

gebied is gevuld met verdedigingswerken, abdijen, burchten, kastelen en paleizen. Zij 

werden gebouwd door de Navarrese vorsten ter bescherming tegen de Arabieren en de 

aangrenzende vorstendommen. De late middeleeuwen betekende voor Olite een echte 

gouden tijd toen het werd gekozen als één van de favoriete verblijfplaatsen van de 

koningen van Navarra. Het Koninklijk Paleis van Olite, het hof van de Navarrese 

koningen, was één van de meest luxueuze middeleeuwse kastelen in Europa.  In 1925 

is Olite tot Nationaal Monument uitgeroepen, met het beste voorbeeld van burgerlijke 

gotische architectuur in Navarra en een van de meest opvallende in Europa.      

De Parador van Olite beschikt over 43 kamers, ingericht met antiek meubilair, 

bijzondere materialen en veel oog voor detail. De comfortabele bedden, meest twin 

beds, hebben bewerkte houten panelen. De kamers  beschikken over 

verwarming/airco, TV, Wi-fi, telefoon. Volledig ingerichte badkamers. Er zijn 

gemeenschappelijke ruimten met glas-in-loodramen, antiek meubilair, kleurrijke 

wandtapijten en sfeerverlichting.  

De Parador ligt naast één van de mooiste kastelen van de 15de eeuw. 

Gebrandschilderde ramen, arcades en andere middeleeuwse bouwelementen zijn goed 

bewaard gebleven.  

Logeren in een middeleeuwse Parador is werkelijk dé kers op de taart!  

  

Dag 6: Olite - Zaragoza (140 km)  

Zaragoza is de hoofdstad van de provincie Zaragoza en de regio Aragon.  

De stad is niet één van de drukst bezochte steden in Spanje alhoewel er toch enkele 

schitterende highlights te ontdekken zijn.      

We bezoeken het Palacio de la Aljafería, een Moors paleis uit de 9e eeuw. In de 

eeuwen na de christelijke herovering is het gebruikt als koninklijk paleis. 

Tegenwoordig huisvest dit paleis het Parlement van de provincie Aragon. Het 

bijzondere aan het paleis is dat dit één van de weinige Moorse paleizen buiten 

Andalusië is.     

De Plaza del Pilar is één van de grootste verkeersvrije pleinen van Spanje waar de 

belangrijkste bezienswaardigheden van de stad liggen, zoals: de indrukwekkende 

kathedraal Nuestra Señora del Pilar en la Lonja. Het plein met zijn fonteinen, duiven, 

gezellige terrassen en bloembakken is het echte oude centrum van de stad.  

El Tubo is een wijk in het oude centrum met kleine smalle straatjes en steegjes, 

afgewisseld met gezellige pleinen en terrassen. Dit is dé plek waar de lokale bevolking 

https://spaansesteden.nl/
https://spaansesteden.nl/
https://spaansesteden.nl/
https://spaansesteden.nl/
https://spaansesteden.nl/
https://spaansesteden.nl/
https://spaansesteden.nl/
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heen gaat om tapas te eten of ’s avonds een drankje te gebruiken in een van de talrijke 

bars. Proef in El Tubo de echte Spaanse sfeer!  

De indrukwekkende 17e eeuwse Kathedraal de Nuestra Senora de El Pilar is gelegen 

aan het plein  

Plaza del Pilar. Ze is met haar vele koepeltjes en gekleurde tegels de grootste barokke 

kerk van  

Spanje. De kathedraal is enorm populair voor bedevaarten, aangezien hier op een 

marmeren zuil (‘El Pilar’) volgens de legende de heilige Maagd verscheen voor de 

apostel Jacobus. Verder zijn in de kathedraal werken van Francisco Goya te 

bewonderen.  

Avondmaal en overnachting in het NH Collection Gran Hotel Zaragoza 4****  

Dag 7: Zaragoza – Valencia   

Na een vroeg ontbijt vertrekken we voor een rit van 300 km die ons naar Valencia 

voert.  

Ook in Valencia is er een mooi samengaan tussen de klassieke gebouwen in de oude 

binnenstad en de moderne ontwerpen van Calatrava in de Ciudad de las Artes y las 

Ciencias.  

In de drooggelegde Turia-bedding kunnen we deze futuristische gebouwen 

bewonderen.  

  

Na de lunch en de check-in volgt een 1ste begeleide stadswandeling door het oude 

centrum met een Vlaamse gids die hier al jaren woont. We bezoeken o.a.:   

La Lonja de la Seda, Unesco Werelderfgoed (koopliedenbeurs).   

Dit van kantelen voorziene gebouw is de trots van Valencia en een meesterwerk van 

burgerlijke gotische bouwkunst.    

De Kathedraal van Valencia aan de Plaza de la Virgin is tussen 1262 en 1356 

gebouwd en is een ongewone mix van romaanse, gotische en barok-stijlen. Het 

magistrale silhouet domineert wel drie pleinen in de oude stad. De kerk is toegewijd 

aan de Heilige Maagd Maria en werd ook gebruikt als moskee. De Kathedraal heeft 

een 68 meter hoge klokkentoren.  

Daarna bezoeken we Almudin. Het is een voormalige graanschuur van de stad uit de 

13de eeuw die verbouwd werd in de 16de eeuw. Ze heeft de grondvorm van een 

basiliek en wordt gekenmerkt door haar functionaliteit: een degelijke natuurstenen 

metselwerk, hoge muren met volkse schilderingen en kleine vensters. Tegenwoordig 

worden er tijdelijke tentoonstellingen gehouden.  

  

Avondmaal in Ristorante Puerta del Mar. 

  

Ons Hotel Catalonia Excelsior 4**** ligt in de oude binnenstad van Valencia, op een 

paar meter van het plein Plaza del Ayuntamiento en op 5 minuutjes wandelen van de 

Kathedraal. Tal van cafés, bars en restaurants vind je op wandelafstand van het hotel.    

  

Dag 8:  Albufeira  
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Na het ontbijt vertrekken we per autocar naar het Albufera Natuurpark op 18km ten 

zuiden van Valencia. Hier bevindt zich één van de grootste meren van Spanje en je 

treft er een rijke fauna en flora aan. Deze wateren zorgen al van oudsher voor het 

levensonderhoud van vissers en rijsttelers, wat aan de basis ligt van een smakelijke 

streekgastronomie. We maken een boottocht over het meer met de daar omheen 

liggende rijstvelden en sluiten de voormiddag af met een heerlijke paella lunch.    

Daarna maken we een 2de wandeling van ongeveer 3 uur aan de rand van het oude 

historische centrum. We lopen langs verschillende monumenten zoals de Plaza del 

Ayuntamiento (stadhuisplein), het Estacion del Norte (noordstation) uit het begin van 

de 20ste eeuw dat een modernistische parel is, met een ijzeren overspanning over het 

perron, de Plaza de Toros (arena), waar 16.000 toeschouwers kunnen kijken naar de 

stierengevechten. Het werd gebouwd in 1850 en is geïnspireerd op het Romeins 

amfitheater van Nîmes. We sluiten af in de Russafawijk.  

  

Avondmaal in een plaatselijk restaurant. Overnachting in Hotel Catalonia Excelsior  

   

 

 

 

 

Dag 9:  Valencia Fietstocht   

Vertrek om 9u aan het hotel voor een “ontspannende, vlakke” fietstocht van een ganse 

dag.  

Onze eerste halte is de Torres de Serranos van waar je een schitterend uitzicht heeft op de 

Turia bedding. Het is een mooi voorbeeld van 14de eeuwse vestigingbouw waar kracht en 

gratie harmonieus in samenvloeien. Tot 1865 was Valencia een versterkte stad met muren 

uit de Moorse tijd.   

  

In de voormalige rivierbedding van de Turia ligt over een lengte van 5 km een 

prachtig aangelegd park met sportvelden, speelweiden, fietspaden waar de inwoners 

geregeld komen sporten.  

  

Valencia, van de architect Calatrava, bestaande uit het Palau de les Arts Reina Sofia 

(centrum voor podiumkunsten), het Museo de les Ciencies Principe Felipe 

(wetenschapsmuseum), de  

L’Hemisferic (bioscoop met IMAX) en de L’Oceanografic (het grootste aquarium van 

Europa).  

  

Wij brengen een bezoek aan het operagebouw met een lokale gids.  

  

We fietsen verder naar de haven en passeren verschillende gerestaureerde gebouwen 

uit het begin van de vorige eeuw maar ook nieuwe gebouwen, speciaal ontworpen 

voor de prestigieuze zeilwedstrijd “the America’s cup”.  

  

We lunchen uitgebreid in het Restaurant El Coso del Mar, gelegen op de mooie 

strandboulevard   
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Na de lunch, even vrije tijd aan het brede strand waarna we terugfietsen via de 

universiteitsbuurt om terug door de Turia naar de Mercado de Colon te gaan, waar we 

op een terrasje een cocktail of koffie kunnen drinken en we ons helemaal terug wanen 

in de tijd van de fin de siècle. In deze omgeving bevinden zich heel mooie winkels 

waar de dames even kunnen shoppen.  

 

Rond 18 uur leveren we de fietsen terug in en kan je je  opfrissen in het 

hotel.  

Pinxtos diner waarna overnachting in ons hotel.  

 

“Voor de deelnemers die echt niet kunnen fietsen kan een alternatief worden voorzien 

waardoor zij aan alle voorziene activiteiten kunnen deelnemen”. 

 

 

 

Dag 10   Valencia - Brussel  

  

Na het ontbijt en de check-out bezoeken we nog enkele bezienswaardigheden die 

vlakbij ons hotel gelegen zijn: de versmarkt “Mercado Central” en het prachtige 

stadhuis.  

Om 12 uur halen we de bagage op in ons hotel en brengt de autocar ons naar de luchthaven 

voor de terugvlucht naar Zaventem.  

Vertrek Valencia om 14.00 uur 

Aankomst Brussel om 16.00 uur 

  

Prijs:  2.524 euro per persoon  

Singletoeslag : 558 euro   

De basisprijs kan naar beneden aangepast worden naargelang het aantal 

deelnemers.  

Inbegrepen:  

- De vluchten met Brussels Airlines vanuit Zaventem naar Bilbao - terug vanuit 

Valencia met inbegrip van 23kg in te checken bagage en 8kg handbagage.  

- Alle transfers met een luxe autocar   

- Nederlandstalige lokale gidsen gedurende gans de reis  

- Halfpension in de vermelde hotels in Bilbao, Laguardia, Olite en Zaragoza met 

inbegrip van de dranken tijdens de avondmaaltijden (water en 2 glazen wijn of 

frisdrank)  

- De lunches vanaf dag 2 t.e.m. dag 9 met inbegrip van ½ l water, een glas wijn of een 

frisdrank  

- De inkomgelden voor de vernoemde bezoeken gedurende gans de reis  

- De wijnproeverij in Bodega Marqués de Riscal en in Bodegas LAN  

- De wijnproeverij in een familiale bodega in Laguardia  

- Logies met ontbijtbuffet in Hotel Catalonia Excelsior in Valencia  
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- Diners in geselecteerde restaurants in Valencia (incl. water en 2 glazen wijn of 

frisdrank)  

- De fietstocht en fietsverhuur (E-bikes zijn mogelijk mits bijbetaling van een toeslag)  

- De boottocht in Albufeira  

- Rondleiding met gids in het operagebouw van Valencia  

- De garantiefondspremie  

- De btw   

- TMT reisbegeleider gedurende gans de reis  

 

Niet inbegrepen:  

- Fooi aan de Spaanse lokale gids en de buschauffeur  

- Annulatie- en bijstandsverzekering  

Inschrijven kan vanaf 12 tot 20 september 2022 door overschrijving van een voorschot van 

750 euro per persoon op rekening BE49 7340 2675 8871 van Seniorenclub KBC Brussel 

met mededeling:  

‘Bilbao-Valencia + S(ingle) of D(ubbel) + annulatieverzekering OK + fietsen:J/N’.  

Wij hopen een voltallige groep te mogen plezieren met deze prachtige reis 

Het bestuur 
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HOBBYCLUBNIEUWS 
 

 

Forum BELEGGINGEN:   verantwoordelijke: Jean-Paul DEVILLE  

0494/63 83 11 

      jean-paul.deville@telenet.be 

 

 

 

Beste belegger, 

 

De voorbije maanden mochten we een rits interessante sprekers begroeten. Met telkens boeiende 

thema’s. En ook voor de tweede jaarhelft kunnen we opnieuw een zeer gevarieerd programma 

voorleggen. Noteer in jullie agenda alvast volgende datums: 

- 12/9: KBC-analiste Liestbeth Van Rompay licht de Pharmasector toe. Online. 

- 17/10: onze specialist ter zake Luk De Koning geeft een toelichting over successieplanning. 

Livesessie. 

- 7/11: Onlinesessie rond cryptomunten door Gwen Busseniers (eigenaar Cryptoschool). 

- 5/12: livesessie met Johan Lema , CEO KBC Asset Management : strategisch beleggen. 

 

De onderhandelingen voor volgend werkjaar lopen volop maar wij raden jullie nu al aan om 

maandag 13/2/2023 met stip te noteren in de agenda!!  

 

Na een deugddoende vakantie staan wij paraat om jullie beleggingshonger te stillen en hopen jullie 

iedere maand massaal te mogen begroeten. Graag tot dan! 

 

 

Jean-Paul Deville 

 

PS: leden van de beleggingsclub krijgen via een e-mail telkens een uitnodiging voor de sessies.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                              
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         

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

      0498/39 59 37 of   02/360 37 22 

      frans.vansintjan@telenet.be 

 

 

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

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

 

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

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

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

 

Donderdag 27 oktober 2022: 

• Startplaats: Zaventem. 

➢ Meer info in de maandelijkse mail van begin oktober. 

 

 

Donderdag 10 november 2022: 

➢ Startplaats: Gemeentehuis van Wemmel, Dr. H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel. 

➢ Organisatoren: Lieve Rossey en Rik Sauwen. 

➢ Parkeren: Ter plaatse. 

Opgepast dit is de 2de donderdag, wegens een activiteit van Kunst & Cultuur op de 4de donderdag. 

 

 

Donderdag 22 december 2022: 

➢ Momenteel geen wandeling voorzien. 

➢ Midden in de Kerstvakantie en vlak voor Kerstmis! 

 

 

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

 

 

 

PETANQUECLUB:    verantwoordelijke: Clement DE WIN  

      0476/45 29 78   of   02/532 50 02 

      dewinsempels@gmail.com 

 

 

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

 

Wanneer? Elke dinsdag van het jaar vanaf 14.00 uur.  

  (er zijn voldoende binnen- en buitenpleinen beschikbaar) 

 

 

   

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

 

  

mailto:frans.vansintjan@telenet.be
mailto:dewinsempels@gmail.com
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Fietsclub ‘HET ZILVEREN WIEL’:  verantwoordelijke: Nicole Teughels 

      0492/10 16 96 

      teughels.nicole@hotmail.com 

 

 

Wanneer? Elke eerste donderdag van de maand in de maanden maart tot en met oktober. 

Wij starten om 14.00 uur voor een tocht van ongeveer 40 km tegen een haalbaar 

tempo. 

 

Waar en Wanneer?  
 

Donderdag 6 oktober 2022 

Vertrek: 14.00 uur 

Organisatie: Nicole Teughels 

Vertrekplaats: Taverne Gertrude, Jozef Van Doorslaerstraat 34, 1840 Steenhuffel 

Parkeren: in de omgeving en de straat langs het Leireken. 

 

 

  

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

van Nicole met alle praktische informatie. 

  

Nog geen lid van de fietsclub maar wel interesse, neem dan contact op met de 

hobbyclubverantwoordelijke. 

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

 

 

DE KWIEKE BOWLING CLUB:  verantwoordelijke: Marilou SCHRYVERS  

      0472/ 21 63 25   of   052/ 30 69 77 

      marie.schyvers2@telenet.be 

 

 

Waar?  Bowling Stones Wemmel, Steenweg op Brussel 397 – 1780 Wemmel 

 

Wanneer? Elke 3de donderdag van de maand om 14 uur, 2 spelletjes/deelnemer. 

 

SAVE ‘THE DATE’ 17 november 2022, 
Want op die datum nodigen we al onze bowlingvrienden maar ook alle leden van de seniorenclub 
uit op onze bowlingnamiddag gevolgd door ons jaarlijks etentje. 
  
Noteer deze datum zeker in jullie agenda! 
  
Meer info volgt in de loop van de maand september. 
  
 

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

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

dan contact op met de hobbyclubverantwoordelijke. 

  

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

             

      leo.verhoeven01@gmail.com 

 

 

Beste Vriendinnen en Vrienden van Kunst & Cultuur, 

 

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

Graag deel ik dit met jou, maar voor een aantal activiteiten, nog steeds gedeeltelijk onder 

voorbehoud. 

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

gidsen, …). 

Later via mail meer precieze informatie over de verschillende initiatieven. 

 

 
1) 13 Oktober (15.00 uur): Kaas- en wijnnamiddag in Kasteel La Motte (Dilbeek) 

Onder leiding van kaasaffineur Van Tricht en wijnexpert Willy Goorden worden 

achtereenvolgens 5 kazen + passende 5 wijnen besproken en geproefd. 

 

Locatie: het prestigieuze Kasteel La Motte, Feestzaal: capaciteit 50 man.  

 
2) 24 November: Mijn- en museumbezoek in de streek van “La Cité Ardente” 

Vervoer met bus  

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

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

aan boord. Probleempje: de boot is afgebrand in juli, er wordt gezocht naar een vervanging 

of een alternatief 

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

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

 
3) December: Sint Romboutskathedraal Mechelen. 

Ook hier kan ik jou nog geen vaste datum geven. Het is mijn bedoeling om na dit bezoek 

aan de kathedraal een geleide wandeling te organiseren aan de kerstmarkt. Het is nog niet 

duidelijk vanaf wanneer deze eindejaarsmarkt doorgaat. 

 

Ook al een vooruitblik op mogelijke activiteiten en uitstappen in 2023: 

• Een bezoek aan “Spullenhulp” (of aan “De kringwinkel”) indien mogelijk gekoppeld met 

een bezoekje aan brouwerij Lindemans. 

• “De vrijmetselaars”: geleid bezoek aan het vrijmetselaarsmuseum en geleide wandeling in 

het Brussel van de vrijmetselaars. 

• Bezoek aan de permanente tentoonstelling “Fin de Siècle” in het Paleis van Schone Kunsten 

te Brussel 

 

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

van Leo met alle praktische informatie. 

  

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

hobbyclubverantwoordelijke.  

  

mailto:leo.verhoeven01@gmail.com
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Ledennieuws 

 
 

Sinds begin dit jaar verwelkomen wij volgende nieuwe leden: 
 

 

Leen D’hondt 

Lena Van Laethem 

Mat Galle 

Walter Nuyts 

Régine Raes 

Philippe Delbeke 

William Brants 

Solange Verbelen 

Lut Meert 

Marleen Van Acoleyen 

Marleen Walravens 

Bruno Verbeke 

Pascal De Smet 

Didier Vandenkerckhove 

Magda Somers 

Romain Laermans 

Dirk Vindevoghel 

Josiane Crabbe 

Michel Willems 

Carine De Coster 

Matthias Lambrecht 

Carine Van Nooten 

Ingrid Marievoet 

Maria De Feyter 

Denise Willems 

 

 

 

Wij hopen hen weldra op één van onze volgende activiteiten te ontmoeten. Zijn er bekenden  

(ongetwijfeld) spreek af om samen te komen. 
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Spijtig genoeg hebben wij het vorig trimester ook al afscheid moeten nemen  

van enkele van onze leden: (sommige overlijdens vernamen wij echter enige tijd na 

overlijdensdatum vandaar toch ook nog hun vermelding). 

 

 
13.11.21 Jean Lamotte, echtg. Germain Pasteels (KBC) 
26.02.22 François Le Fevere de Ten Hove (KBC), echtg Chantal Verbelen 
09.04.22 Camiel Daelemans, echtg. Diane De Koker (KBC) 
02.06.22 Roberte Lowette, wed. Emmanuel Wertelaers (KBC) 
09.06.22 Maurice Borloo, echtg. Marie-Christine Van de Velde (KBC) 
15.06.22 Herman de Coorde, echtg. Esther Van Hoorebeke (KBC) 
17.06.22 René Struyf (KBC), echtg. Brigitte Schmidt 
10.07.22 Sabine Janssens, wed. Piet Goossens (KBC) 
27.07.22 Maria-Louisa (Wiske) De Smedt, wed. Frans Cooreman (KBC) 
29.07.22 José Vandercruyssen  (KBC), wed. Joost Hanssens 
30.07.22 Yvonne Praet, wed. Marcel De Mesmaeker (KBC) 
07.08.22 Gustaaf Verbeken (KBC), wed. Marie-Louise Troch 
08.08.22 Gaston Vandenplas (KBC), wed. Marie Gillis 
10.08.22 Jeanne Melaerts wed. Marcel Roch (KBC) 
15.08.22 Firmin Maes (KBC), wed. Maria Verhoeven 
 

 

 

Namens de seniorenclub werd aan de families onze deelneming overgemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 
13/10/1972 Herve LAUWAERT & Marie-Claire BURSSENS 

3/11/1972 Luc MERTENS & Lydia DAELMAN 

10/11/1972 Jean VAN GEEL & Bernadette STALPAERT 

23/12/1972 Jaak EECKELAERS & Roza WIJNS 
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Verslag reis Sardinië van 9 tot 16 juni 2022 
 

Dag 1 

Stipt om 7.00 uur vertrokken we met de bus uit Zellik richting de luchthaven van Düsseldorf. Daar 

werden we opgewacht door Linda en Tine van ons reisagentschap TMT uit Genk. 

Snelle incheck en douanecontrole zodat we nog wat vrije tijd hadden om de kleine maar gezellige 

luchthaven te verkennen. 

Om 13.45 uur vertrek naar Olbia waar we geland zijn om 15.30 uur. In de aankomsthall stond 

Sandra, onze gids, ons al op te wachten. Na een hartelijke ontvangst zochten we onze bus op en 

maakten we kennis met onze chauffeur Lorenzo.  

Transfer naar ons hotel Colonna du Golf. Gezellig hotel met mooie tuin, gelegen aan de kust.  

Check in en om 19.30 uur verzamelden we aan de bar waar we getrakteerd werden door Sandra op 

aperitief en hapjes.  Daarna diner. 

 

Dag 2 

Vertrek om 8.30 uur, maar eerst hadden we onze buddy-check. Wij gaan de ganse dag de Barbagia 

regio ontdekken, gelegen in het centrum van Sardinië. Ons eerste bezoek was Nuoro, gelegen op 

een plateau aan de voet van de Monte Ortobene (granietberg), waarop een groot Christusbeeld te 

zien is. Bezoek aan de Kathedraal Santa Maria della Nive. 

Daarna reden we naar het Museo Etnografico Sardo. Prachtig 

museum dat de grootste collectie bezit van de Sardijnse 

volkskunde, klederdrachten, carnaval in de Barbagia, 

broodbakkunst, sieraden, zakmessen speciaal gemaakt voor de 

herders, muziekinstrumenten, Pinetas, de hutten met takken 

waarin de herders een paar weken verbleven en kaas maakten.  

We reden langs bochtige bergflanken, vele kurkeiken- en 

pijnbomen, naar Orgosolo gekend voor de herderssamenleving. 

We werden verwacht bij een familie schaapherders voor een 

traditionele lunch. Het was een hele onderneming om ter 

plaatse te geraken met vele ohs en ahs. Onze hoed af voor onze 

prima chauffeur Lorenzo. Gezellige bedoening daar, wij 

kregen peccorinokaas, worst en spek, geroosterd speenvarken, 

gestoofd schapenpotje, pave carasau (rond flinterdun brood) en natuurlijk wijn à volonté.  

Als dessert een leuk taartje in de vorm van een zon, heel lekker. Daarna proeven van Villo Vero = 

een typische grappa. Tenslotte werd er nog gezongen en gedanst. 

Daarna reden we naar het centrum van Orgosolo dat ooit één van de beruchtste bandietendorpen 

van de Barbargia was. In 1969 verschenen de eerste murales op de huizenfaçades. Politieke en 

sociale vraagstukken en de Sardijnse vrijheidsstrijd vonden hier een uitdrukking.  

Terug naar ons hotel voor diner en overnachting. 

 

Dag 3 

Vandaag gaan we de Costa Smeralda ontdekken. Wij reden eerst naar de badstad Porto Cervo waar 

we onze bus ruilden voor een panoramatour met een treintje. Wij kregen wat vrije tijd om het 

plaatsje te verkennen, de dure boetiekjes te bezoeken of pootje te baden. Van Porto Cervo reden we 

naar Palau waar we inscheepten voor een overtocht van ong. 30 minuten naar het NP van 

Maddalena. Aangekomen wandelden we naar het hoofdplein. Daarna vrije tijd en vrije lunch. 
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Om 14.45 uur reden we via een 600 m lange brug naar het vrijwel onbewoonde eiland Caprera waar 

het museum Casa Garibaldi is gevestigd. Het hoofdgebouw is een typisch 19de eeuws landhuis met 

mooie tuin en de tombes van de familie Garibaldi. 

Om 16.10 uur vertrokken wij terug naar La Maddalena waar de boot ons terug naar Palau bracht. 

Voor het diner hadden we terug afspraak aan de bar waar de seniorenclub ons trakteerde op aperitief 

en hapjes.  

 

Dag 4 

Vandaag rijden we van het oosten naar het westen van Sardinië. Zeer vruchtbaar gebied, veel 

landbouw, kurkproductie en de enige melkfabriek die 

Sardinië rijk is in Arborea. 

Eerst bezoek aan de abdijkerk van Santissima Trinità di 

Scarggia in Romaans-Pisaanse stijl die gebouwd werd op de 

ruïnes van een bestaand klooster. Het opvallendste uiterlijke 

kenmerk zijn de horizontale, zwart-witte banden uit 

kalksteen en basalt in de muren, de 41 m hoge klokkentoren 

en de ingangbogen versierd door Pisaanse arcaden. 

 

Via Sassari naar Castelsardo. Het vestingstadje aan de Golfo 

dell’Asinara. Castelsardo is bekend om de ambachtelijke 

vervaardiging van fleurige gevlochten manden met 

motieven. 

We bezochten er een artisanale winkel waar we lokale 

producten konden proeven en getrakteerd werden op een 

plaatselijke Mirtho-likeur. 

Lunch in restaurant Sale e Pepe. 

Na de middag gingen we met de shuttle naar de burcht, die nog beschikt over de oude 

verdedigingsmuur en enkel te voet kan worden bezocht. Onze wandeling begon op de Piazza 

Bastione. de oude burcht met vele trapstraatjes en smalle geplaveide steegjes. We bezochten er de 

Kathedraal van Sant’antonio Abate. We liepen stilaan weer naar beneden en genoten van de vele 

mooie uitzichten op de baai en de zee. 

Om 16 uur reden we langs de mooie kustweg richting Porto Torres dat de 2de grootste haven heeft 

van Sardinië. We zagen ook het onbewoond eiland Asinara liggen waar vroeger een zwaar 

bewaakte gevangenis was (nu gesloten), ook gekend als het Albino geiteneiland. 

We doken terug het binnenland in waar we veel artisjokvelden en Vermentino wijnvelden 

tegenkwamen. 

In de vooravond bereikten we Alghero waar we kennismaakten met ons 2de verblijfhotel. 

 

Dag 5 

8.30 uur vertrek naar het koraallaboratorium “Marina Ferraro” in Alghero.  We kregen er uitleg 

waar en hoe men de koraal uit de zee haalt en de ganse bewerking ervan. De koraal mag maar 

beperkt gevist worden en heeft een diep donkerrode kleur. Het is het 

symbool van Alghero.  

Na dit bezoek drank- en plasstop in de oude stad.  

De oorsprong van het stadswapen is Catalaans, maar in het midden prijkt 

een koraaltak.  Alghero, een stad met ong. 50.000 inwoners dat in het 

Catalaans dialect “Alguer” wordt genoemd, heeft 5 goed bewaard 

gebleven verdedigingstorens ter verdediging tegen de Sarasenen. We 

zagen ook een smeedwerk van een koraaltak en anker.  

Via de Torre della Maddalena begon onze wandeling door het historische 

centrum. De nauwe straatjes en de vissershaven hebben hun 
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karakteristieke uitstraling behouden. We brachten ook een bezoek aan de Cattedrale di Santa Maria. 

Een porticus met Dorische zuilen, waarachter men eerder een theater zou  

vermoeden, vormt de ingang van de Cattedrale. Het interieur biedt een bonte mengeling van stijlen. 

Heel bijzonder aan de kathedraal is de achthoekige klokkentoren met zijn fraai laatgotische portaal 

in Catalaanse stijl, prachtige preekstoel en orgel.  

Vrije lunch.  

Na de lunch vertrek naar de haven waar we inscheepten 

voor een boottocht van 45’ naar de Grotta di Nettuno. 

Onderweg was de “Reus” goed zichtbaar. 

 

De grot ligt bijna op zeespiegelhoogte, men kan vanuit 

de boot rechtstreeks de grot in.  

Men kan ook via 654 treden naar beneden de grot 

bereiken. Heel prachtige grot, de moeite waard om te 

bezichtigen. Terug de boot op richting Alghero. En na al 

dat moois eindigen we de dag met een wijndegustatie in 

het Leda’ D’Ittiri wine resort. We kregen vier glazen wijn, vergezeld van kaas, salami, brood en een 

deskundige uitleg. De cannonau is de meest voorkomende wijn op Sardinië.  

Naar hotel voor diner en overnachting. 

 

 

Dag 6 

Na het ontbijt vertrokken we vanuit Alghero richting het binnenland, een route met tijdens het 

eerste deel een fantastisch uitzicht op de baai van Alghero en nadien prachtige bossen en valleien 

met een ongerepte vegetatie tot aan Villanova Monteleone. Verder kwamen we terecht in het 

indrukwekkende landschap rond het Lago del Temo, een stuwmeer dat wordt beheerst door de 

imposante Monte Minerva.  

Monte Minerva is een bosgebied dat wordt gekenmerkt door een rijke vegetatie en waar het 

mogelijk is enkele zeldzame vogelsoorten te bewonderen, zoals de steenarend en de vale gier.  

Kennismaking met de Locanda Minerva. Korte wandeling door de antieke rozentuin.  

Hier hadden we een heel goede brunch, alle producten werden zelf geteeld en klaargemaakt. 

Na de brunch vertrokken we om 13.00 uur naar de Valle dei Nuraghi waar we de site Nuraghe 

Santu Antine bezochten. De site bestaat uit indrukwekkende 

kegelvormige verdedigingswerken die zijn gemaakt met grote 

rotsblokken, zonder gebruik te maken van cement.  

We zetten onze dagexcursie verder richting Bosa voor een korte 

wandeling en bezoek aan de Cattedrale dell’Immacolata Concezione 

met heel mooi orgel en veel marmer.  

Bosa is een klein stadje gelegen aan de westkust van Sardinië vlakbij 

de enige bevaarbare rivier die dit eiland kent, de Temo rivier.  

Vroeger waren er veel leerlooierijen.  De ligging van Bosa aan de 

Temo is grandioos: dicht op elkaar staan pastelkleurige  geschilderde 

huisjes van de oude stad, Sa Costa genaamd, met er hoog bovenuit de 

machtige burchtruïne van het Castello Malaspina. Nog wat vrije tijd om iets te drinken of ijsje te 

eten. 

Vertrek om 17.00 uur richting Alghero langs de prachtige kustweg Bosa- Alghero. Fotostop 

onderweg. 

19.45 Aperitief gevolgd door diner en overnachting. 
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Dag 7 

Na het ontbijt vertrek vanuit Alghero voor bezoek aan de Penisola del Sinis, een natuurlijke en 

ongerepte landtong. Een zeer vruchtbare streek met tomaten, artisjok en rijstvelden, citrusbomen. 

De omgeving is rijk aan zoutwatermeren en is zeer geliefd bij 

de watervogels zoals de flamingo’s.  

Cabras is een vissersdorp en hoofdplaats van Sinis. Aan de 

rand van het schiereiland Sinis ligt de badplaats San Giovanni 

di Sinis, witte zandstranden, kwartskorrelstranden, vele 

baaitjes.  

In San Giovanni bezoeken we de Chiesa di San Giovanni di 

Sinis met haar massieve natuurstenen muren, heel sober. Dit 

pre-romaanse godshuis behoort tot de oudste van Sardinië. 

Vanaf de parking nemen we het boemeltreintje  waar we 

zowel de archeologische site Tharros kunnen bewonderen, de 

Aragonisische toren van San Giovanni en Capo San Marco.  

Met de zee aan twee zijden is Tharros één van de 

interessantste archeologische sites van het  

Middellandse Zeegebied. Hier kan je de ruïnes van de 

Fenicische kuststad bewonderen. De stad Tharros, werd rond 730 v.C. gesticht door de Feniciërs en 

bood een veilige ankerplaats aan voor vrachtschepen uit het Middellandse Zeegebied. Rond de 5e 

en 6e eeuw v.C. was Tharros een bloeiende haven geworden, die haar welvaart tot in het Romeins 

tijdperk heeft kunnen behouden. Vanaf 238 v.C. tot op heden is slechts 1/3 van de archeologische 

site opgegraven.  

Heerlijke lunch in Torre Grande, een mooi restaurant aan de strandboulevard. 

Daarna vertrokken we naar onze laatste bestemming Cagliari.  

Panoramische rondrit door de stad. We rijden langs de haven, het meer met de roze flamingo’s en 

mosselkwekerijen. We bezochten de Sanctuario e Basilica di Nostra Signora di Bonaria, die in de 

14e eeuw werd gebouwd. Volgens de legende verloor een zeilschip tijdens een hevige storm op zee 

al zijn lading. Toen echter één van de houten kisten in het water viel, hield het slechte weer op. De 

kist spoelde in 1370 aan op het strand vlak bij de kerk. Een aantal monniken opende de kist. Ze 

vonden een beeld van de Maagd Maria en het kindje Jezus in de ene hand en een brandende kaars in 

de andere hand. Hierdoor werd deze basiliek een bedevaartsoord. 

We zetten de excursie verder naar Monte Urpinu, een stadspark gelegen op 98 m boven de 

zeespiegel. In de jaren 80 begon men aan de herbebossing van het park. Op Monte Urpinu konden 

we genieten van een prachtig panoramisch uitzicht over het 

natuurreservaat Mollentargius, de thuishaven van de roze flamingo’s, 

het meer met zout en zoet water, vroegere zoutwinningen nu 

beschermd marinegebied, de golf van Cagliari, de Sant’Elia heuvel, 

het standbeeld van San Françiscus.  

Vandaaruit reden we naar ons laatste hotel in Sardinië en ook onze 

laatste avond daar. 

Na even wachten op onze valiezen in het hotel kwamen we samen 

aan de bar van het hotel waar de seniorenclub ons het aperitief 

aanbood.  

Een dankwoordje van Dominique aan de groep, Linda, Sandra en 

voor Lorenzo had Rita een dankwoordje in het Italiaans. 
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Dag 8 

Om 8.00 uur vertrek naar de luchthaven van Cagliari. Afscheid van Lorenzo. Vlotte incheck en 

afscheid van Sandra.  

In Düsseldorf hebben we lang op onze valiezen moeten wachten (te weinig personeel). 

Onze chauffeur Gerard en autocarbegeleidster Carine stonden ons al op te wachten. Vertrek om 

14.20 uur. 

In Zolder hadden we nog een plasstop van ong. 30 minuten. Hier namen we ook afscheid van Linda 

die hier opgehaald werd door haar echtgenoot Jules. 

Na nog een paar files kwamen wij in Zellik aan om 18.00 uur. 

Iedereen nam afscheid van iedereen.  

Het was een grote groep, maar iedereen was altijd stipt op de afspraken. Bedankt aan iedereen! 

 

 

Chris VS 
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Verslag Fietsmidweek Eindhoven van 25 tot 29 juli 2022 

 

 

Maandag 25 juli 2022 

 

In de vroege namiddag werden de deelnemers door Wiske en Nicole in Hotel 46 in Wintelre 

opgewacht. Zij hadden reeds voor de check-in gezorgd zodat iedereen onmiddellijk zijn kamer kon 

opzoeken. Na verkenning van de kamers en uitpakken van de koffers werden de fietsen naar de 

fietsenstalling gebracht. Deze werd speciaal voor onze groep voorbehouden. En Lucke zorgde er 

voor dat alle fietsen netjes en veilig in de stalling werden geplaatst. 

Rond 18.30 uur werd een aperitief aangeboden door het Bestuur van de Seniorenclub. Na een 

woordje uitleg over de praktische gang van zaken in het hotel en de kennismaking met de 

deelnemers onderling nam iedereen plaats in het restaurant voor een lekker avondmaal. 

 

 
 

Dinsdag 26 juli 2022 

 

Vanaf 7 uur ‘s morgens konden de deelnemers genieten van een gevarieerd, uitgebreid ontbijtbuffet. 

Om 09.30 uur stond de voltallige groep vertrekkensklaar op de parking om de eerste fietstocht aan 

te vatten. Na een 16-tal km bereikten we het gezellige dorpje Eersel waar we in Eetcafé de Bengel 

halthielden voor een koffiestop. 

 

Een goede 15 km verder bereikten we Kaasboerderij De Ruurhoeve in Hoogeloon.   

Hier werd een boerenlunch in buffetvorm geserveerd met brood, kaas, ham, jam, gekookte eieren, 

salades, melk, karnemelk, sap, koffie en thee.  

 

Sommigen onder ons hebben ook van de lunchpauze gebruik gemaakt om de boerderij te bezoeken 

en producten in de boerderijwinkel aan te kopen. 

 

Na de innerlijke mens te hebben versterkt, werd de fietstocht verdergezet.  

 

Een goed uurtje later hielden we halt voor een drank- en plaspauze in Café De Gouden Leeuw 

in het centrum van het dorpje Vessem. 

 

 



 

 

 33 

 

Daar aangekomen waren de 

weergoden ons minder goed 

gezind en begon het redelijk 

hard te regenen. Aangezien het 

ernaar uitzag dat de regen niet 

snel zou ophouden, werd 

besloten dan maar verder in de 

regen naar het hotel te fietsen. 

We zaten op dat ogenblik maar 

4 km van Wintelre verwijderd 

maar toch werd gekozen om de 

geplande route van 12 km uit te 

rijden. 

 

 

 

 

Om 19.00 uur konden we genieten van een lekker diner en nadien van een gezellig samenzijn. 

 

 

Woensdag 27 juli 2022 

 

Naar dagelijkse gewoonte vertrokken we na het ontbijt om 09.30 uur voor een fietstocht van een 60-

tal km. Bij knooppunt 83 arriveerden we in Oostelbeers waar de kerk nu dienstdoet als café. We 

stapten even af om de toren/kapel tegenover de kerk te bezoeken. Deze werd gebouwd na de 

bevrijding ter ere van de gesneuvelde bemanningsleden van de neergestorte vliegtuigen. 
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Een aantal km verder plaatsten we onze fiets even aan de kant om de Kapel van de Heilige Eik te 

bewonderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat verderop kwamen we de 

Spoordonkse Watermolen 

tegen. Een horecazaak met een 

prachtig uitzicht over het 

riviertje De Beerze. Hier 

genoten we van een lekker 

kopje koffie, een fris pintje, een 

frisdrank … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens fietsten we door het prachtige natuurgebied Kampina, nadien door de Oisterwijkse 

bossen en vennen. 
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Tegen het middaguur bereikten we de horecazaak Klein Speijck in Oisterwijk. Hier konden we ons 

tegoed doen aan een lunchplank met tomatensoep, diverse sandwiches en desembrood met 

kalfskroket. Meer dan voldoende om onze hongerige magen te stillen! 

 

Na de middagpauze zetten we onze fietstocht verder. We passeerden het dorpje Haghorst en reden 

opnieuw door een mooi natuurgebied. 

 

In de namiddag werd haltgehouden in Grand Café De Beerze in het dorpje Middelbeers. Tegen 

17.30 uur bereikten we opnieuw ons hotel.  

Om 19.00 uur was het verzamelen geblazen om met zijn allen aan tafel te gaan. 

 

Donderdag 28 juli 2022 

 

Om 09.30 uur vertrokken we richting knooppunt 12 waar we het Wilhelminakanaal overstaken. 

Eerst maakten we nog een ommetje naar het vliegveld van Eindhoven om iedereen de mogelijkheid 

te bieden even aan vliegtuigspotten te doen. 

 

 

 

 

 

Tegen 13.00 uur bereikten we onze stop 

voor de lunch in het dorpje Best. De 

bezochte horecazaak wordt uitgebaat 

door mensen met een beperking. De 

lunch was er zeer lekker. We kregen 

een kom soep, rijkelijk belegde 

broodjes en 1 Brabants worstenbroodje. 

Er was water, koffie of thee naar 

believen voorzien. 
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Rond 14.00 uur begonnen we aan onze namiddagtocht.  

 

In het centrum van Oirschot hielden we een drankstop in Brasserie De Burgemeester.  

 

Nadien fietsten we door het mooie natuurgebied Oirschotse Heide en passeerden we een infobord 

en maquette van een vliegtuig. 

 

Terug aangekomen in het hotel werd ons door het Bestuur rond 18.00 uur een aperitief aangeboden 

op het terras ter afsluiting van de fietsmidweek. De wegkapiteins werden niet vergeten. Ze werden 

voor hun behulpzaamheid tijdens de FMW en voor bewezen diensten tijdens de maandelijkse 

fietstochten in België in de bloemetjes gezet door hen een fles bubbels aan te bieden. 

 

 

Vrijdag 29 juli 2022 

 

Na een vroeg ontbijt, ontruiming van de kamers, wagens klaar voor vertrek later op de dag stond 

iedereen tegen 08.30 uur reeds paraat om met de fiets naar het centrum van Eindhoven te rijden. 

Doel: bezoek aan het Philips Museum. 

 

Vlak bij het museum konden we onze fietsen in een zeer grote ondergrondse bewaakte en gratis 

fietsenstalling plaatsen. 

 

 

 

 

 

In het museum werden we door 

3 gidsen opgewacht. Ze 

stonden klaar om onze groep 

van 33 deelnemers een 

interessante rondleiding te 

bezorgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na deze leerrijke culturele uitstap fietsten we terug naar Wintelre. 

In het hotel werden we nog vergast op een lekkere lunch met keuze uit 3 snacks die we voordien 

hadden moeten opgeven. 

Na een gezellige maaltijd op het terras namen we afscheid van elkaar en trok iedereen opnieuw 

huiswaarts. 
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Einde van een fijne Fietsmidweek! 

 

 

 

 

Nicole Teughels 
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EXTRA INFO VOOR DEELNEMERS AAN DE VOORSTELLING 

‘YES’ VAN HET BRUSSELS OPERETTETHEATER. 

 

 

 

 

 

Mooi nieuws  

Liefhebbers die de voorstelling van ‘YES!’ in de KVS bijwonen op zaterdag 22 oktober om 14u30 

of 19u30 kunnen hun wagen parkeren in het KBC-gebouw, inrit in de Opzichterstraat, 1080 

Brussel, op wandel- afstand (12 minuten) van de KVS. Parking open vanaf 12u00 tot uiterlijk 

23u00. Ophalen wagen via hoofdingang Havenlaan 2. 

Wie van dit aanbod wil genieten vermeldt de nummerplaat wagen bij het bestellen van de 

toegangskaarten.  

Wie reeds besteld heeft kan steeds een mailtje sturen naar Brussels operette theater met vermelding 

van haar of zijn nummerplaat. 

Groepen kunnen reserveren via een mail aan brusselsoperettetheater@gmail.com met vermelding 

van de nummerplaat van de wagen en de naam van de bestuurder.  

Je ontvangt geen parkeerkaart. Reserveren kan tot 17 oktober.  

 

 

 

 

 

 

mailto:selsoperettetheater@gmail.com

