Activiteitenkalender
december 2017

Wacht niet tot je 50 plus bent! Alle KVE-leden zijn welkom op onze activiteiten!
Omschrijving van de activiteit
Vrijdag 01 december 2017
Vrijdag 08 december 2017
Zaterdag 16 december 2017
Zaterdag 06 januari 2018
Zondag 07 januari 2018
Dinsdag 16 januari 2018
Maandag 22 januari 2018
Donderdag 25 januari 2018
Vrijdag 02 februari 2018
Dinsdag 06 februari 2018
Woensdag 14 februari 2018
Vrijdag 02 maart 2018
Zondag 11 maart 2018
Maandag 12 maart 2018
Zondag 18 maart 2018
Zaterdag 24 maart 2018
Di 17 t/m do 19 april 2018
Vrijdag 27 april 2018
Dinsdag 01 mei 2018
Donderdag 24 mei 2018
Zon 03 t/m zon 10 juni 2018
Di 18 t/m di 25 september

Praatcafé: kerstversiering
Leuke lezing: proper en puur
Wintercyclus: Amerika (professor Kerremans)
Nieuwjaarsconcert: namiddagconcert
Concert: Carmina Burana
(afgesloten)
Wintercyclus: Dirk Draulans
Workshop veilig verkeer (deel 1): rij vaardig
Nieuwjaarsdiner in De Basiliek
Praatcafé: voorstelling reis Charente Maritime
Workshop veilig verkeer(deel 2): verkeersquiz
Wintercyclus: Stef Blommaert - China
Praatcafé:
Toneel: Slisse en César
Workshop veilig verkeer(deel 3): veilig op de fiets
Wiener concert: Grüße aus Wien
Wintercyclus: professor Boudry
Driedaagse: Den Haag/Scheveningen/Delft
Ballet: Het zwanenmeer
Concert: Kommil Foo
Ontmoetingsdag jubileumjaar: riviercruise o/d Schelde
Reis Charente-Maritime: natuur, cultuur en ontspanning
Speciale reis: Zuid-IJsland ‘slow travel’

Zo maak je het ons gemakkelijk … (waarvoor onze oprechte dank!)
- voer inschrijving en betaling tegelijkertijd uit (bij overboeking telt de betaaldatum);
- schrijf in en betaal onder dezelfde naam;
- vermeld bij elke betaling het volledige refertenummer én de naam van de activiteit;
- neem je deel aan meerdere activiteiten? Betaal dan apart voor elke activiteit;
- houd rekening met de afsluitdatum.
Surf eens naar ons blog! http://blog.seniorennet.be/KVE50
Reis- en annuleringsverzekering voor alle KVE-leden?
Alle info bij Luce Van Strydonck, luce.v.s@telenet.be of gsm 0485 580 129
Belangrijk: onze opstapplaats voor daguitstappen en reizen!
We maken (tenzij anders vermeld) gebruik van de Carpool parking langsheen de E19
Antwerpen - Brussel. Soms is er een 2de opstapplaats in functie van de bestemming.

Praatcafé

Kerstversiering
Vrijdag 01 december 2017 om 14.00 uur
De Schorren, Graspolderlaan 32, 2660 Hoboken
Dit jaar moet je een klein beetje voorbereidend werk doen.
Benodigdheden en voorbereiding voor een kerststuk in kransvorm:
 een krans in piepschuim met een diameter van ongeveer 25 cm en ± 5 cm dik;
 een lap in dikke wol breien (priem nr. 8) om de krans te omwikkelen. Voor een diameter van 25 cm moet die lap 75 cm x 8 cm zijn. Het kan ook met watten;
 een schotel, platte vaas of kom met een diameter van ± 17 cm;
 1 stuk oasis (binnenmaat van de kom), thuis al een tijdje in water leggen;
 lange kaarsen of glazen theelichthouders op voet + theelichtjes;
 vier roosjes, mini knipgroen, klimopbladeren, kleine kerstversieringen ...
Benodigdheden en voorbereiding voor een kerststuk in stervorm:
 stervormig stuk triplex of stervorm uit de hobbywinkel, ± 30 cm van punt tot punt;
 rond schaaltje ± 12 cm diameter en ± 4 cm. hoog;
 1 stuk oasis dat past in het schaaltje (thuis al een tijdje in water leggen);
 watten, spelden met parelkop of kleine parels om te rijgen, eucalyptusblaadjes;
 dunne hobby- metaaldraad, kleine kerstballen, kleine kerstversieringen naar keuze;
 mini knipgroen, dunne kaarsen, vier roosjes.
Kies een eigen kleurencombinatie. Verder nog nodig: scherp mesje, tandenstokers,
schaar, tangetje, bloemschikkrammen, tafelbescherming om op te werken en een vod.

Lezing

Proper en puur
Vrijdag 8 december 2017 om 14.00 uur
Woonzorgcentrum Park Lane, Van Eycklei 32, 2018 Antwerpen
Een verhaal over properheid van de oude Grieken tot nu. Waarom wasten de Grieken
zich niet aan een lavabo. Waarom had Henry VIII te lange mouwen? Wat schreef Napoleon in een liefdesbrief aan Joséphine? Hoe proper was Brigitte Bardot? En hoe ben jij?

Ilse Landuyt vertelt er alles over!
Ze vertelt met anekdotes en beeldmateriaal, zoals je het op school nooit hoorde.
Naar woonzorgcentrum Park Lane kom je het beste met het openbaar vervoer (te weinig
parkeermogelijkheid). Met de tram: ± 8 minuten wandelen vanaf premetrostation Plantin
(trams 2, 6, 9 en 15). Met de bus: ± 5 minuten wandelen vanaf halte Loosplaats met bus
191 (Antwerpen / Kontich / Rumst), bus 20 (Centraal station / Berchem / Borsbeek) en
bus 21 (Centraal station / Middelheim / Neerland).
Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze brochure, maar je kunt ook inschrijven via
mail: victor.goelen@proximus.be. Schrijf in vóór 04 december en betaal 5 euro op
50 plus rekening BE47 2200 9760 5880 met vermelding: 217AAS1 - Proper.

Wintercyclus

Amerika ? Eén jaar na Trump
Zaterdag 16 december 2017 om 14.00 uur
TPC, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen
Het TPC is gelegen op de hoek van de Groenenborgerlaan en de Beukenlaan. Er is een
kleine parking (kant Groenenborgerlaan) en een grotere parking (kant Beukenlaan).

Professor Bart Kerremans
Decaan Faculteit Sociale Wetenschappen KU Leuven
De verwachtingen zijn heel hoog gespannen. Trump beloofde de Amerikanen immers
een fantastische toekomst. Hij zou Amerika opnieuw groot maken. De vraag is: kan hij
dat wel? Bart Kerremans, hoogleraar Amerikaanse politiek aan de KU Leuven richt zijn
onderzoek vooral op het externe handelsbeleid van Europa en de Verenigde Staten. Hij
behandelt dit onderwerp dan ook met kennis van zaken en geeft passende duiding.
Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze brochure, maar je kunt ook inschrijven via
mail: romain.goesaert@gmail.com. Schrijf in vóór 09 december en betaal 6 euro op
50 plus rekening BE47 2200 9760 5880 met vermelding: KVE 2170034 - Amerika.

Concert

Nieuwjaarsconcert 2018
Weer helemaal anders!

Zaterdag 6 januari 2018 om 14.30 uur / deuren om 14.00 uur
H. Damiaankerk/TPC, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen

Lazy Jazzmen Band
We zetten samen het Nieuwe Jaar in met een glas schuimwijn en met de dixieland muziek uit New Orleans en swingende muziek uit andere streken. Met piano, contrabas,
drums, trompet, sax, klarinet, trombone en gitaar spelen ze er op los terwijl ze er nog vrolijk bij zingen ook. De toon voor het nieuwe jaar is meteen gezet.
Een ganse namiddag muziek om vrolijk en welgemutst te worden!
Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze brochure, maar je kunt ook inschrijven via
mail: romain.goesaert@gmail.com. Schrijf in vóór 27 december en betaal 8 euro op
50 plus rekening BE47 2200 9760 5880 met vermelding: KVE 2180001 - Concert.

Wintercyclus

Drummen op aarde
Dinsdag 16 januari 2018 om 14.00 uur
TPC, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen
Het TPC is gelegen op de hoek van de Groenenborgerlaan en de Beukenlaan. Er is een
kleine parking (kant Groenenborgerlaan) en een grotere parking (kant Beukenlaan).

Dirk Draulans
We zijn met 7 miljard mensen op aarde en aardig op weg naar 9 of zelfs 10 miljard. Bioloog en journalist Dirk Draulans schetst aan de hand van de evolutieprincipes van Charles Darwin hoe het zo ver is kunnen komen. Hij schetst ook de nefaste invloed van onze
aanwezigheid op het andere leven op aarde. In het kielzog van Charles Darwin reisde hij
de wereld rond, waarbij hij voortdurend werd geconfronteerd met de zware ecologische
voetafdruk van de mens. Drummen Op Aarde is een ontnuchterend verhaal over minder
kinderen krijgen, weerstand tegen verandering overwinnen en de moeizame strijd voor
het duurzaam omgaan met de hulpbronnen van de aarde die we nodig hebben.
Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze brochure, maar je kunt ook inschrijven via
mail: romain.goesaert@gmail.com. Schrijf in vóór 09 januari 2018 en betaal 6 euro op
50 plus rekening BE47 2200 9760 5880 met vermelding: KVE 2180006 - Draulans.

Eerste workshop over veilig verkeer (in een reeks van 3)

Rij vaardig !

Maandag 22 januari 2018 om 14.00 uur
TPC – Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen
Een interactieve opleiding van 2 uur waarin we leren hoe we op elke leeftijd een veilige
autobestuurder blijven. Autorijden is niet meer en zal nooit meer zijn wat het was, omdat
het verkeer permanent en razendsnel evolueert. Regels, auto’s en risico’s veranderen.
Het is dus belangrijk dat de chauffeurs mee veranderen.
Rij vaardig geeft handige tips over risico’s en over de aanpassing van de rijstijl om een
betere chauffeur te worden. De ideale workshop voor oudere chauffeurs en voor iedereen die zich zeker wil voelen achter het stuur. De workshop bespreekt wat nodig is om
zich als veilige autobestuurder in het verkeer te verplaatsen en hoe leeftijd de rijvaardigheid kan beïnvloeden. Daarnaast komen volgende thema’s zeker ook aan bod: gericht
waarnemen, de factor snelheid en de uitvoering van moeilijkere manoeuvres.
Initiatief: Veilig verkeer Vlaanderen
Lesgever: Guy Jochems, zelfstandig lesgever veilig verkeer.
Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze brochure, maar je kunt ook inschrijven via
mail: romain.goesaert@gmail.com. Schrijf in vóór 15 januari 2018 en betaal 4 euro op
50 plus rekening BE47 2200 9760 5880 met vermelding: KVE 2180009 - Rijvaardig.

Evenement jaarwisseling

Nieuwjaarsdiner 2018
Donderdag 25 januari 2018 om 12.00 uur
Hotel De Basiliek, Trooststraat 20-22, 2650 Edegem
Wij zijn aan het laatste kwart van het jaar begonnen en dus kijken we al nieuwsgierig
over het muurtje naar 2018. Voor het traditionele Nieuwjaarsdiner, waarop ook jij zeker
niet mag ontbreken, kwam hotel De Basiliek dit jaar met het beste aanbod. Velen kennen
deze locatie al van de ontmoetingsdagen die er plaatsvonden. Bovendien is deze locatie
gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. Bussen 32, 91, 92, 130, 131 en 135
stoppen op het plein zelf op 80 meter van het hotel. Samen rijden kan ook een oplossing
zijn, tenminste als iemand die dag BOB wilt zijn. Wie moeilijk op deze bestemming geraakt, neemt het beste contact op met Hugo Geets (hugo.geets@telenet.be).
De zaal opent om 11.45 uur. Aperitief vanaf ± 12.00 uur tot ± 13.00 uur.

Feestmenu
Aperitief: warme en koude hapjes, cava en fruitsap
Voorgerecht: gefruite zeebaars op de wijze van de chef
Soep: seldervelouté
Hoofdgerecht: kalfszadel fine-champagne,
groetenweelde en kroketten
Dessert: pronkgebak met fruit en marsepein
Mokka of thee met versnaperingen
Aangepaste wijnen en water tot aan de koffie
Je betaalt 58 euro per persoon (vóór 08 januari 2018) voor de receptie, het diner, de wijn
en het water (die zijn inbegrepen tot en met de koffie of thee).
Vergeet niet bij de inschrijving te vermelden wie je als tafelgenoten wenst.
Hierna vind je het inschrijvingsformulier voor wie niet over de mogelijkheid beschikt om
via digitale weg in te schrijven. Vul het formulier volledig in en zend het naar:
50 plus CRE-AcTIEF, Koornbloemplein 12, 2610 Antwerpen (Wilrijk).
Indien je over digitale communicatiemiddelen beschikt, kun je het formulier dat wordt bijgevoegd bij het 50 plus nieuws zenden naar hugo.geets@telenet.be.

Ja, ik schrijf in voor het Nieuwjaarsdiner
op donderdag 25 januari 2018 om 12.00 uur
Naam en voornaam
Straat, huis- en busnummer
Postcode en gemeente
Telefoon
Mailadres
Behalve voor mezelf, schrijf ik in
én betaal ik voor alle hiernaast
vermelde personen
(…… x 58 euro = ……… euro)
Indien mogelijk willen we graag
samen tafelen met

Mobiliteitsproblemen?
Neem dan vóór 08 januari 2018 contact met Hugo Geets (hugo.geets@telenet.be) of bel
hem op het nummer 0475 395 490. We proberen dan een gepaste regeling te treffen!
Betaal 58 euro per persoon op rekening BE47 2200 9760 5880 van 50+ CRE-AcTIEF
met vermelding: KVE 2180003 - Nieuwjaarsdiner en dit vóór 08 januari 2018.
Deelnemers met een door ons gekend mailadres krijgen bij inschrijving een bevestiging
per mail.
Enkele dagen vóór het diner worden de tafelnummers en het liggingsplan opgestuurd.

Workshop 2 – Veilig verkeer

Verkeersquiz - wegcode!
Dinsdag 06 februari 2018 om 14.00 uur
TPC – Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen
Initiatief van Veilig Verkeer Vlaanderen
Lesgever: Guy Jochems, zelfstandig lesgever veilig verkeer.
Met de verkeersquiz testen we op een ludieke en ontspannen manier uw kennis van het
verkeersreglement. De verkeersquiz is een ideale workshop om in groep op een ontspannen manier uw verkeerskennis op te frissen. De deelnemers krijgen vijftig meerkeuzevragen over de wegcode voorgeschoteld. Net zoals bij het theorie-examen, maar dan
zonder de stress. Iedereen krijgt de kans om met het antwoordformulier de vragen te beantwoorden, individueel of in groep. Na afloop worden alle vragen en antwoorden overlopen en krijgt u ook wat extra uitleg bij de thema’s die aan bod komen.
Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze brochure, maar je kunt ook inschrijven via
mail: romain.goesaert@gmail.com. Schrijf in vóór 31 januari 2018 en betaal 4 euro op
50 plus rekening BE47 2200 9760 5880 met vermelding: KVE 2180010 - Verkeersquiz

Wintercyclus

China , het gele gevaar?
Woensdag 14 februari 2018 om 14.00 uur
TPC, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen

Stefaan Blommaert
Stefaan Blommaert specialiseerde zich in de geschiedenis en de actualiteit van OostEuropa. Van 1993 tot 1994 was hij correspondent in Moskou. Hij volgde daarna vooral de
oorlogen in de Balkan. Nu doet hij voornamelijk verslaggeving vanuit Rusland en Azië.
Eind augustus 2012 werd hij de vaste correspondent vanuit het Chinese Peking.
China is niet meer weg te denken uit het wereldnieuws. Dagelijks komen er nieuwe berichten over de groeiende Chinese aanwezigheid, op alle continenten. Overnames van
noodlijdende bedrijven, investeringen in infrastructuurwerken, inplanting van Chinese
vestigingen. China is al lang niet meer alleen de fabriek van de wereld. Terwijl Amerika
afstand neemt van hun engagement in de strijd tegen klimaatverandering, nemen de
Chinezen steeds meer het voortouw als het gaat om de productie van schone energie.
China drukt zijn stempel op de wereldeconomie en wil dat ook doen op cultureel en politiek vlak. Het land wil af van de Amerikaanse invloed op het continent en de eigen (ook
militaire) positie versterken. Moeten we bang zijn, of de nieuwe realiteit aanvaarden?
Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze brochure, maar je kunt ook inschrijven via
mail: romain.goesaert@gmail.com. Schrijf in vóór 05 februari 2018 en betaal 8 euro op
50 plus rekening BE47 2200 9760 5880 met vermelding: KVE 2180005 - China

Toneel

Slisse en Cesar
Zondag 11 maart om 15.00 uur
Theater Elckerlyck – Frankrijklei 85, Antwerpen
De vriendschap tussen de rijke makelaar Slisse en de simpele Cesar staan centraal.
Slisse boerde goed en vrouwtje Melanie pronkt graag met haar status. Ze vindt dat het
tijd is dat manlief zijn vriendschap met de minder begoede Cesar stopzet. Zeker nu hun
dochter Tinneke kennis heeft gemaakt met een vriendje uit de betere kringen. Gevolg is
dat Slisse wordt gedwongen om aan Cesar te vertellen dat hij niet meer welkom is …
Met de wagen: Indigo Parking Nationale bank
Met de tram: lijn 8 en 10 (halte Stadspark)
Met de bus: lijn 20, 21 en 191 (halte Rubenslei) en lijn 1 en 13 (halte Stadspark)
Opgelet: OP = OP! Verkochte kaarten worden niet terug betaald!
Doe uw betaling nu samen met de inschrijving.
Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze brochure, maar je kunt ook inschrijven via
mail: romain.goesaert@gmail.com. Schrijf onmiddellijk in en betaal 20 euro op
50 plus rekening BE47 2200 9760 5880 met vermelding: KVE 2180019 - Slisse

Voor snelle beslissers!

Wiener concert: Grüße aus Wien
Zondag 18 maart 2018 om 15.00 uur
De Singel, Blauwe zaal, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen
Het wordt meer en meer een tendens dat je voor interessante evenementen lang op
voorhand moet inschrijven. Zo ook voor dit Wiener concert dat we om die reden zo vroeg
aankondigen. Voordeel is dat we bij intekening vooraf een belangrijke korting krijgen.

Groot Robert Stolz Promenadeorkest
Dirigent André Walschaerts, Presentatie Connie Neefs
Groot gemengd Arenbergkoor, Heverlee / Leuven
Glenn Desmedt (tenor België) - An Lauwereins (sopraan België)
Sebastian Huppmann (bariton Wenen) - Katharina Milenkova (sopraan Wenen)
Een ganse namiddag betoverende muziek! Wij hebben 80 plaatsen gereserveerd op de
rijen 11 en 12. Snel inschrijven is noodzakelijk!
Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze brochure, maar je kunt ook inschrijven via
mail: victor.goelen@proximus.be. Schrijf in vóór 31 december 2017 en betaal 20 euro
op 50 plus rekening BE47 2200 9760 5880 met vermelding code: 218AAS1 - Wien

Wintercyclus

Islam, religie van oorlog of vrede?
Zaterdag 24 maart 2018 om 14.00 uur
TPC, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen
Is de islam een gewelddadige religie? Of is de boodschap van elke religie, inbegrepen de
islam, er uiteindelijk een van vrede en verdraagzaamheid? Deze lezing houdt het midden
tussen alarmisme en struisvogelpolitiek. De monotheïstische religies bevatten allemaal
aanknopingspunten voor geweld en onverdraagzaamheid, de islam misschien nog in
sterkere mate. Maar geen enkele religie is onveranderlijk ...
Maarten Boudry is een Vlaams filosoof en scepticus, sinds 2006 actief als wetenschappelijk onderzoeker en docerend lid van de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap
aan de Universiteit Gent. Hij is kernlid van de onafhankelijke denktank Liberales. Hij is
vooral bekend om zijn scepticisme en kritische houding tegenover pseudowetenschap en
bestudeert de feilbaarheid van het menselijk redeneervermogen. Hij wordt herhaaldelijk
gevraagd om deel te nemen aan debatten op televisie. Inschrijven is noodzakelijk!
Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze brochure, maar je kunt ook inschrijven via
mail: romain.goesaert@gmail.com. Schrijf in vóór 17 maart 2018 en betaal 8 euro op
50 plus rekening BE47 2200 9760 5880 met vermelding: KVE 2180017 - Islam

Driedaagse

Den Haag / Scheveningen / Delft
Dinsdag 17 april tot en met donderdag 19 april 2018
Vertrek: carpool parking, afrit 7 van de E19 in Kontich om 08.00 uur
Den Haag is een heel aangename stad, al was het maar als plaats achter de duinen met
daarvoor Scheveningen als badstad. Daarnaast kun je er gaan kijken naar het Meisje
met de parel van Vermeer, naar grafische werken van Escher en het gigantische panorama van H.W. Mesdag.
Dinsdag 17 april 2018: Kontich - Den Haag (150 km)
Vertrek om 08.00 uur met comfortabele bus naar Den Haag en verwelkoming van onze
gids. Koffie en gebak in het Carlton. Daarna inleidende wandeling doorheen de OostIndische wijk (de Archipel). We eindigen de voormiddag aan het panorama Mesdag, een
indrukwekkend schilderij waar je middenin staat. Na een typische Hollandse broodlunch
voorzien we vrije tijd in de schitterende Passage, het oudste winkelcentrum van Nederland. Dan wandelen we verder langsheen het Binnen- en Buitenhof. We eindigen de dag
met een bezoek aan het Mauritshuis. Bijna alle grote namen uit de Gouden Eeuw zijn
hier verzameld. Tegen 17.30 uur komen we aan in Ibis hotel Den Haag City Centre.
Check in en avondmaal op 500 meter afstand.

Woensdag 18 april 2018: Den Haag en Scheveningen
Na het ontbijt gaan we door met de verkenning van de stad. We rijden naar paleis Ten
Bosch, tot 1981 het verblijf van koningin Beatrix. Indien open, bezoek aan de Oranjezaal.
Wandeling door het Haagse Bosch. We eindigen aan het Vredespaleis, het internationaal
gerechtshof en het permanent hof van Arbitrage. We krijgen uitleg in het bezoekerscentrum. Om 12.15 uur vertrekken we met de bus naar Scheveningen voor een lunch (soep
en broodjes, drank niet inbegrepen). We maken van de gelegenheid gebruik om het Kurhaus te bewonderen. We wandelen over de zeedijk met de beroemde pier en bezoeken
het museum Beelden Aan Zee met de liefhebbers. Erg bijzonder zijn de beelden van de
koninklijke familie op de Zuidpatio van het museum. Als er voldoende tijd en interesse is,
maken we nog een wandeling door oud Scheveningen. Voor wie daar geen zin in heeft,
zijn er gezellige terrasjes. Via het Prins Hendrikplein met de mooie 19de eeuwse huizen
keren we terug naar het hotel. Avondmaal (driegangen diner) in ’t Goude Hooft (de oudste herberg en restaurant van Den Haag) op 400 meter wandelen van het hotel.
Donderdag 19 april 2018: Delft - terugrit
Na het ontbijt en met gepakte valiezen verlaten we Den Haag en rijden naar Delft, de
stad van Willem van Oranje, Johannes Vermeer en Delfts Blauw. De stad verwierf haar
rijkdom dankzij het weven van en de handel in katoen. Delft staat ook bekend om haar
onmiskenbare blauwe en witte aardewerk: het Delfts Blauw. We starten met een rondvaart op de Delftse grachten. Na het middagmaal (driegangenmenu) in de Schaapskooi
brengen we een bezoek aan de Koninklijke Porceleyne Fles, de enige overgebleven aardewerkfabriek uit de 17de eeuw (inkom niet inbegrepen).

Technische fiche
Prijs: 440 euro per persoon (korting vanaf 35 personen)
Indien het aantal beperkt blijft, is er geen meerprijs voor een single room
Annuleringsverzekering voor leden die niet inschreven op HTS -verzekering: 10 euro
Uiterste inschrijvingsdatum: 20 december 2017 (eerst is eerst en op is op!)
Begrepen in de prijs:
✓ comfortabel autocarvervoer, onkosten chauffeur, parkeergelden
✓ twee overnachtingen in hotel Ibis Den Haag City Centre met ontbijt
✓ ontvangst met koffie en gebak op dag 1
✓ tweemaal broodmaaltijd ’s middags
✓ tweemaal avondmaal in Den Haag
✓ éénmaal driegangenlunch in Delft
✓ bezoeken met inkomgelden zoals vermeld in het programma
✓ gids / begeleider voor de drie dagen
Niet begrepen in de prijs:
✓ dranken en niet vermelde maaltijden
✓ facultatieve uitstappen
✓ bijstand- en annuleringsverzekering
Inschrijvingsstrookje verder in deze brochure.

Ballet

Het Zwanenmeer
Vrijdag 27 april 2018 om 20.30 uur
Lotto Arena - Antwerpen
Voor dit evenement moeten we lang op voorhand inschrijven om korting te krijgen.
120 jaar na de wereldpremière is het Zwanenmeer nog altijd het meest gedanste ballet
ter wereld. Dit ballet met drie acts laat ons de liefde beleven van prins Siegfried voor
prinses Odette, die door de boze tovenaar Von Rothbart is vervloekt. Overdag moet
Odette als een zwaan door het leven. Alleen 's nachts wordt ze weer vrouw. Prins Siegfried gaat tot het uiterste en wil de vloek verbreken door met Odette te trouwen. Zijn
plannen wekken echter de toorn van de tovenaar en diens dochter. Slaagt Siegfried erin
om zijn belofte aan Odette waar te maken?
Snel inschrijven is noodzakelijk. We hebben slechts een beperkt aantal tickets met
reductie. Verkochte tickets worden niet terug genomen!
Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze brochure, maar je kunt ook inschrijven via
mail: romain.goesaert@gmail.com. Schrijf snel in en betaal 44 euro op 50 plus rekening
BE47 2200 9760 5880 met vermelding: KVE 2180014 - Zwanenmeer

Concert

Kommil Foo in concert
Dinsdag 01 mei 2018 om 20.00 uur
De Roma, Turnhoutsebaan 329, Antwerpen (Borgerhout)
Voor dit evenement moeten we heel vroeg inschrijven, zo niet is alles uitverkocht.
Mich en Raf Walschaerts zingen hun mooiste, beste, ontroerendste, grappigste en meest
memorabele liederen, omringd door een uitgelezen groep muzikanten. Liederen die stuk
voor stuk hun plek vonden in de talloze theatervoorstellingen die de broers doorheen de
jaren op de planken brachten.
Raf en Mich Walschaerts zijn broers. Raf studeerde psychologie en Mich volgde een acteeropleiding. In 1987 gaven ze hun eerste optreden als Kommil Foo in een Gentse studentenclub. Eind 1992 werd hun programma Plank bekroond in Rotterdam. In 1993 zag
Mark Uytterhoeven een optreden en boekte hen voor zijn programma Morgen Maandag.
Hierdoor werden ze bekend bij het grote publiek. De rest is legende.
Snel inschrijven is noodzakelijk. We hebben slechts een beperkt aantal tickets.
Verkochte tickets worden niet terug genomen!
Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze brochure, maar je kunt ook inschrijven via
mail: romain.goesaert@gmail.com. Schrijf snel in en betaal 26 euro op 50 plus rekening
BE47 2200 9760 5880 met vermelding: KVE 2180015 - Kommil Foo

Eerstvolgende praatcafé’s
De Schorren, Graspolderlaan 32, 2660 Hoboken

Wat te doen op een praatcafé?

Vrijdag 01 december 2017

Feestelijk
tafelen
Altijd leuk om collega’s te ontmoeten
en samen iets te drinken.

Maken van bloemstukken
en kerstversiering

Meestal is er een of andere activiteit.

Voor de benodigdheden,
zie elders in dit boekje.

Ondertussen kun je lekker bijpraten,
herinneringen ophalen en
natuurlijk ook plannen maken
om samen deel te nemen
aan de eerstvolgende activiteiten.

Je moet niet inschrijven of reserveren!
Kom gewoon naar het praatcafé.

Vrijdag 05 januari 2018

Vrijdag 02 februari 2018

Geen praatcafé

Voorstelling van de
zomerreis

in januari 2018

naar de

Charente Maritime
Frankrijk

Je moet niet inschrijven of reserveren!
Kom gewoon naar het praatcafé.

Inschrijvingsstrookjes
Zend de inschrijvingsstrookjes naar secretariaat 50 plus, Koornbloemplein 12, 2610
Wilrijk. Doe alle betalingen via 50 plus CRE-AcTIEF rekening BE47 2200 9760 5880.
Inschrijven kan telefonisch  0497 399 721, via mail: wuytack.ingrid@gmail.com
of via het mailadres van de vermelde 50 plus begeleider.
Naam, voornaam: ..……………………………………………………………….…………
Straat, huis nr., bus nr.: ………….………………………………………………………….
Postcode, gemeente: …………………………..………..………………………………….
Telefoon, gsm, mail: …………………………..…………………………………………….

Leuke Lezing: proper en puur - vrijdag 08 december

(RG)

Schrijft in met …… personen x 5 euro = ……… euro
Betaling bij inschrijving vóór 04 december met code KVE 2180012 - Proper

Wintercyclus: prof. Kerremans over Amerika - zat 16 december (RG)
Schrijft in met …… personen x 6 euro = ……… euro
Betaling bij inschrijving vóór 09 december met code KVE 2170034 - Amerika

Nieuwjaarsconcert - zaterdag 06 januari 2018

(RG)

Schrijft in met …… personen x 8 euro = ……… euro
Betaling bij inschrijving vóór 27 december met code KVE 2180001 - Concert

Wintercyclus: Dirk Draulans - dinsdag 16 januari 2018

(RG)

Schrijft in met …… personen x 6 euro = ……… euro
Betaling bij inschrijving vóór 09 januari 2018 met code KVE 2180006 - Draulans

Workshop: Rij vaardig (deel 1) - maandag 22 januari 2018

(RG)

Schrijft in met …… personen x 4 euro = ……… euro
Betaling bij inschrijving vóór 15 januari 2018 met code KVE 2180009 - Rijvaardig

Workshop: Rij vaardig (deel 2)- maandag 06 februari 2018

(RG)

Schrijft in met …… personen x 4 euro = ……… euro
Betaling bij inschrijving vóór 31 januari 2018 met code KVE 2180010 - Verkeersquiz

Wintercyclus: S. Blommaert (China)- woensdag 14 februari
Schrijft in met …… personen x 8 euro = ……… euro
Betaling bij inschrijving vóór 05 februari 2018 met code KVE 2180005 - China

(RG)

Toneel: Slisse en César - zondag 11 maart

(RG)

Schrijft in met …… personen x 20 euro = ……… euro
Betaling bij inschrijving (OP = OP) met code KVE 2180019 - Slisse

Concert: Grüsse aus Wien- - zondag 18 maart

(RG)

Schrijft in met …… personen x 20 euro = ……… euro
Betaling bij inschrijving vóór 31 december 2017 met code 218AAS1 - Wien

Wintercyclus: Maarten Boudry - Islam- zaterdag 24 maart

(RG)

Schrijft in met …… personen x 8 euro = ……… euro
Betaling bij inschrijving vóór 17 maart 2018 met code KVE 2180017 - Islam

Driedaagse Den Haag/Scheveningen/Delft - 17 t/m 19 april

(LF)

Schrijft in met …… personen x 140 euro (voorschot) = ……… euro
Betaling bij inschrijving vóór 20 december 2017 met code KVE 2180018 - Den Haag

Ballet: Zwanenmeer - vrijdag 27 april

(RG)

Schrijft in met …… personen x 44 euro = ……… euro
Betaling bij inschrijving (OP = OP) met code KVE 2180014 - Zwanenmeer

Concert: Kommil Foo - dinsdag 01 mei 2018

(RG)

Schrijft in met …… personen x 26 euro = ……… euro
Betaling bij inschrijving (OP = OP) met code KVE 2180015 - Kommil Foo

Zomerreis Charente-Maritime - zo 03 t/m zondag 10 juni

(HG)

Schrijft in met …… personen x 300 euro (voorschot) = ……… euro
Betaling bij inschrijving vóór 09 april 2018 met code 2180007 Charente-Maritime
Betaal de annuleringsverzekering voor deze reis apart met code 2180007 reisverzekering Charente-Maritime

Achtdaagse zomerreis

Charente Maritime

een bonte mix van cultuur, gastronomie en ontspanning

Van zondag 03 juni tot en met zondag 10 juni 2018
Vertrek om …… uur vanaf de Carpool parking aan afrit 7 van de E19 in Kontich
De Charente-Maritime werd rijkelijk bedeeld door de natuur en biedt een zeer gevarieerd scala aan prachtige landschappen, gelegen tussen oceaan, moerassen, riviermondingen, wijngaarden en bossen. Ontdek met ons de mooiste toeristische plekjes zoals:
La Rochelle, het eiland Ré, het IIe d’Oléron, Saintes, het bekken van Marennes-Oleron
en nog veel meer. Daarnaast samen gezellig tafelen en genieten van de bijzondere
streekgastronomie.

Programma
Dag 1: Antwerpen - Royan
Vertrek in de vroege morgen (uur wordt nog meegedeeld). Ontbijtstop rond Valenciennes. Over Parijs naar Orléans. Tweede stop voor een lunch. Dan langs de autoroute l’Aquitaine, verder naar Poitiers en Royan. Intrek in hotel Primavera ***.
Avondmaal in het hotel.
Dag 2: Royan - Brouage - Marennes Oléron - Royan
Ontbijt in het hotel. Bezoek aan Brouage, een bloeiende haven voor de zouthandel in
de 17de eeuw. Het stadje lag oorspronkelijk aan de Atlantische kust maar kwam
steeds meer landinwaarts te liggen door verzanding. In de 17de eeuw liet de gekende
Franse geestelijke Richelieu het stadje omwallen in de strijd tegen het protestantse La
Rochelle. De goed bewaarde wallen vormen een vierkant van 400 op 400 meter. De
twee poorten vormen nog steeds de enige toegangswegen tot Brouage. Na het middagmaal begeven we ons naar het beroemde oesterbekken van Marennes-Oléron.
We bezoeken een oesterkwekerij en sluiten af met een degustatie en een glaasje inclusief. Avondmaal en overnachting in het hotel.
Dag 3: Royan - Rochefort - La Rochelle - Royan
Na het ontbijt rijden we richting Rochefort. Aan de oevers van de Charente ligt sinds
de 17de eeuw de langste fabriek van Europa, la Corderie Royale. Het was een gewaagd project in de 17de eeuw op de drassige oevers van de Charente, maar dankzij
een speciale constructie met eiken palen staat ze nog altijd te pronken. Ze is 374 meter lang: de lengte die nodig was om de touwen te slaan voor de zeilschepen die hier
werden gebouwd. In totaal zo’n 500 schepen in 250 jaar.
Verder naar La Rochelle die tot in de 15de eeuw als de belangrijkste havenstad van
de Atlantische kust fungeerde. Na de lunch, bezoek aan het oude centrum en de oude haven met de beroemde torens. Avondmaal en overnachting in het hotel.

Dag 4: Royan - Ile d’Oléron - Royan
Na het ontbijt brengen we een bezoek aan het eiland Oléron, het grootste Franse
eiland na Corsica, met zijn eeuwenoude remparts. We maken een boottocht naar de
waterburcht Fort Boyard (gekend van het televisieprogramma dat er plaatsvond) en
Ile d’Aix. Na het middagmaal gaan we verder naar de vuurtoren van Chassiron. De
224 treden van het bouwwerk leiden de bezoeker naar een rond balkon waarvan hij
een prachtig uitzicht heeft over de oostkust van het eiland en verderop over het beroemde Fort Boyard en de eilanden Ré, Aix en Madame. Avondmaal en overnachting
in het hotel.
Dag 5: Royan - Ile de Ré - Royan
Vandaag begeven we ons naar Ile de Ré dat ook wel Ré la Blanche wordt genoemd,
vanwege de witte huizen. Er zijn leuke vissersdorpjes te bezoeken zoals La Flotte en
Saint-Martin. Vooral laatstgenoemde is sfeervol en toeristisch met zijn vele terrasjes,
restaurants en vissersboten. Verdwaal in de mooie, oude straatjes en snuif de sfeer
op van dit pittoreske eiland. We genieten van het avondmaal in ons hotel en een welverdiende nachtrust.
Dag 6: Royan - Saintes - Royan
Na het ontbijt rijden we naar de historische stad Saintes. Bezoek aan het amfitheater,
l’Eglise Saint Europe, de kathedraal, de oude wijk van Saintes en het Abbaye aux
Dames. Na het middagmaal maken we een boottocht van Saintes naar Port
d’Envaux. Avondmaal en overnachting in het hotel.
Dag 7: Royan - La Roche Courbon - Cognac - Royan
Vandaag brengen we een gegidst bezoek aan het Chateau de la Roche Courbon. Na
de lunch gaat het naar de gerenommeerde cognacdistilleerderij Hennessy met zijn
ambachtelijke ateliers en rijpingskelders. We sluiten af met een proeverij.
Dag 8: Royan - Antwerpen
Na het ontbijt verlaten we deze schitterende streek en begeven we ons via de Loirevallei richting Parijs. We nemen het middagmaal onderweg. Tegen de avond bereiken
we onze eindbestemming.

Prijs: 1 260 euro per persoon
(korting van 20 euro p.p. indien meer dan 35 deelnemers)
Toeslag single room: 90 euro
Voorschot: 300 euro per persoon
Betaling voorschot: zie inschrijvingsstrookjes
Voorstelling van deze reis op het praatcafé van 2 februari 2018

Technische fiche
Begrepen in deze prijs:
- luxe touringcar gedurende het ganse verblijf;
- Annie Meiresonne zal vermoedelijk onze gids zijn gedurende de volledige reis;
- ontbijtstop op de eerste dag;
- zeven nachten in Hotel Primavera***, Rue du Brick, Saint-Palais-sur-Mer op basis
van halfpension, www.hotel-primavera.com;
- water en ¼ wijn bij de avondmalen;
- acht middagmalen (hoofdschotel + dessert + water en ¼ wijn);
- uitstappen en ingangstickets, zoals vermeld in het programma;
- fooien voor gids en chauffeur
Niet begrepen in deze prijs:
- bijstands- en annuleringsverzekering;
- dranken en persoonlijke uitgaven;
- laatste avond: supplement indien wordt gekozen voor fruits de mer:
Voor meer informatie over deze reis kun je terecht bij reisbegeleider Hugo Geets via
mail hugo.geets@telenet.be of telefonisch op het gsm-nummer 0475 395 490.

Reis- en annuleringsverzekering
Wie er geen heeft, raden we aan een annuleringsverzekering te nemen.
Dat kan bijvoorbeeld via onze KVE/HTS huisverzekering:
 indien je de KVE/HTS polis hebt, bedraagt de opleg voor de reis 16,72 euro p.p.;
 voor een single room bedraagt de opleg 19,67 euro;
 indien je de KVE/HTS polis niet hebt, bedraagt de verzekering 41,30 euro p.p.;
 voor een single room bedraagt de verzekering dan 44,25 euro.
Je kunt uiteraard ook opteren voor een zelf gekozen reis- en annuleringsverzekering.
Deel jouw keuze mee aan Ingrid Wuytack, secretariaat 50 plus,
Koornbloemplein 12, 2610 Wilrijk of mailadres wuytack.ingrid@gmail.com.

