Activiteitenkalender
mei 2017

Wacht niet tot je 50 plus bent! Alle KVE-leden zijn welkom op onze activiteiten!

2017
Vrijdag 05 mei
Dinsdag 16 mei
Vrijdag 02 juni
Di 06 t/m vrij 14 juni
Dinsdag 20 juni
Zondag 25 juni
Donderdag 06 juli
Donderdag 27 juli
Woensdag 16 augustus
Vrijdag 01 september
Ma 04 t/m 09 za september
Zondag 17 september
Vrijdag 29 september
Di 03 t/m vrij 06 oktober

Omschrijving van de activiteit
Praatcafé: quiz
Bedrijfsbezoek: Elixir d’Anvers
Praatcafé
Zomerreis: Kroatië
(inschrijvingen afgesloten)
Wandeling: Rotselaar
Toneel: Kerkhofclubje
(alle kaarten verkocht)
Sport: Petanque
De zomer van 50 plus: Hotelgeheimen
Sport: Minigolf
Praatcafé
Citytrip: Magisch Slovakije en Krakau
BBQ KVE hoofdbestuur
Praatcafé van oktober (wegens midweek Oisterwijk)
Midweek Oisterwijk

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 refertenummer én de naam van de activiteit;
- neem je deel aan meerdere activiteiten? Betaal dan voor elke activiteit apart;
- 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!
In de toekomst zullen we (tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld) gebruik maken van
de Carpool parking langsheen de E19 Antwerpen - Brussel. Op onze vroegere parking
in het verlengde van de Boniverlei in Edegem staan tegenwoordig te veel vrachtwagens,
waardoor plaatsgebrek dreigt en de veiligheid minder zeker is.

Bedrijfsbezoek

Elixir d’Anvers – FX de Beukelaer
Dinsdag 16 mei 2017 om 14 uur
Haantjeslei 132, 2018 Antwerpen
Op 19 maart 1863, om twee uur in de ochtend ontdekt François-Xavier de Beukelaer na
jarenlange opzoekingen het recept van Elixir d’Anvers. Sindsdien wordt het nog steeds
volgens de aloude traditie bereid op basis van 32 planten en kruiden, afkomstig van over
de hele wereld.
FX de Beukelaer is één van de oudste en bekendste likeurstokerijen van België en
tevens hofleverancier.
We worden ontvangen in het authentieke directiebureau en dat is al een ontdekking op
zich. Het lijkt alsof de tijd er bleef stilstaan. Vervolgens krijgen we een rondleiding in de
fabriek en een degustatie van drie producten: Elixir d’Anvers, Elixir de Spa en Advocaat
extra FX de Beukelaer.
Uiteraard krijg je achteraf de gelegenheid om de producten aan te kopen.
Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze brochure, maar je kunt ook inschrijven via
mail: hugo.geets@telenet.be. Schrijf in en betaal 7 euro vóór 01 mei op
50 plus rekening BE47 2200 9760 5880 met vermelding: 2170019 – Elixir d’Anvers

Negendaagse reis

Kroatië , parel a/d Adriatische kust
Van dinsdag 6 juni tot woensdag 14 juni 2017
Vertrek om 09.30 uur vanaf de Carpool Parking aan afrit 7 van de E 19 in Kontich

Vluchturen (onder voorbehoud):
Charleroi - Zadar:
vertrek 13.40 uur - aankomst 15.35 uur
Dubrovnik - Brussel:
vertrek 09.20 uur - aankomst 12.05 uur

Voor meer informatie over deze zomerreis kun je terecht bij de reisbegeleider
hugo.geets@telenet.be. Telefonisch op het gsm-nummer 0475 395 490.

Je kunt niet meer boeken voor deze reis.
De inschrijvingen werden afgesloten.

Daguitstap

Wandeling Rotselaar
Dinsdag 20 juni 2017 om 09.30 uur
Startplaats: Sportoase De Meander, Vakenstraat 18 - 3110 Rotselaar
We komen samen vanaf 09.30 uur op de ruime parking van het sportcentrum De
Meander. Koffie en thee staan klaar.
We starten om 10.00 uur en maken in de voormiddag een tocht van 8 km. In de
namiddag volgt nog een wandeling van 10 km. Aan de meander kan men genieten van
een prachtige omgeving. Rond het meer kan men een kleine wandelingen doen (1.8km.)
voor mensen onder ons die niet te ver willen stappen in het sportcentrum is er zelfs
(overdekte) zwemgelegenheid en een prachtig terras waar het aangenaam vertoeven is
bij mooi lenteweer.
De Demervallei is een moerassig gebied dat zich profileert als een groene zone met
broekbossen, vochtige weilanden op de iets hogere delen, en grote zones met
populierenaanplantingen. In de natste delen van de vallei is de bodem zeer vochtig en
venig: er is een zwarte moerassige laag waardoor de vallei ongeschikt is voor de
landbouw. Langs de Demer en oude meanders vinden we langgerekte rietvelden en
bosjes. De ecologische waarde is hoog: verschillende zeldzame planten- en diersoorten
kunnen er gevonden worden.
Als lunch is er dagsoep en daarna kun je kiezen voor een smakelijk broodje uit
bijgevoegde tabel. De broodjes zijn voldoende groot voor een lunch. Deel uw keuze mee
bij de inschrijving zodat we ’s middags snel worden bediend. Broodjes ter plaatse af te
rekenen samen met de dranken.
Kaas

2,40

Hesp
Americain

2,40
2,80

Club: sla, tomaat, komkommer, kaas,
ham, mayonaise
Broodje gezond
Broodje Serranoham: pesto, Serranoham, mozzarella

3,50
2,50
4,50

GPS bestand van de wandeling verkrijgbaar per E-mail op aanvraag bij inschrijving

Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze brochure, maar je kunt ook inschrijven via
mail: jan.vanaken@telenet.be. Schrijf in vóór 05 juni en betaal 7 euro p.p. op rekening
50 plus BE47 2200 9760 5880 met vermelding van de code 2170021 - Rotselaar.

Toneel - komedie

Het Kerkhofclubje
Zondag 25 juni 2017 om 15.00 uur
Fakkelteater - Rode zaal - Hoogstraat 12, Antwerpen
Doris, Ida en Lucille zijn drie vriendinnen die recent weduwe zijn geworden. Eens per
week komen ze samen op het kerkhof om daarna thuis met koffie en taart te praten over
het leven. Doris blijft trouw aan haar echtgenoot terwijl Lucille het wel ziet zitten om terug
de versiertoer op te gaan. Ida raakt het niet gewoon om na 39 jaar huwelijk terug alleen
te zijn, maar heeft niet direct behoefte aan een nieuwe relatie ... Tot ze Sam leert
kennen, de plaatselijke beenhouwer. De vriendschap wordt danig op de proef gesteld en
het ‘Kerkhofclubje’ dreigt uit elkaar te vallen. Een Amerikaanse komedie met een top cast
waarin ontroering en gulle lach elkaar in hoog tempo opvolgen.

Met Leah Thys, Marleen Merckx, Ann Pira, Ann De Winne, Erik Goris

Je kunt niet meer boeken voor deze voorstelling.
De inschrijvingen werden afgesloten

Sport

Petanque: mêlee trofee Bullens
Donderdag 06 juli 2017 om 13.00 uur
Petanque club Wijnegem: Kasteellei 79 Wijnegem
Je moet geen geoefende petanquespeler zijn om deel te nemen aan dit tornooi. Het gaat
om het plezier. Bewijs: de samenstelling van de ploegen wordt ter plaatse geloot. Om de
inschrijvingen vlot te laten verlopen: aanmelden om 13.00 uur.
Als je geen ballen hebt, kun je die ter plaatse lenen van de Wijnegem Petanqueclub.
Het is een mêlee tornooi. Dat wil zeggen dat de ploegen door loting worden
samengesteld. De club met het hoogste aantal punten wint de beker Bullens. De
individuele winnaar krijgt de clubbeker en er zijn ook individuele prijzen. De
wedstrijdleiding is in de handen van Petanque Club Wijnegem.
Naast individuele leden nemen nog andere seniorenverenigingen deel. We hopen dat jij
de eer van 50 plus mee komt verdedigen.
Voor deze activiteit is er geen inschrijvingsstrookje, omdat je de kosten voor deelname
(3 euro) alleen ter plaatse kunt betalen. We vragen wel om jouw deelname (en eventueel
ook die van jouw partner) te bevestigen aan Romain Goesaert, telefonisch op het
nummer 0472 454 818 of via mail romain.goesaert@gmail.com.

De zomer van 50 plus

Hotelgeheimen
Donderdag 27 juli 2017 om 14.00 uur
‘l Entrepôt du Congo, Vlaamsekaai 42, 2000 Antwerpen
In deze tweede jaargang van de Zomer van 50 plus opent schrijver Wim Degrave met
een boeiende lezing over zijn boek Hotelgeheimen. Met dat boek doet hij uit de doeken
wat er achter de schermen van een hotel allemaal kan gebeuren. Kelners en
kamermeisjes verklappen wat zich daar allemaal afspeelt. Zoals gewoonlijk overtreft de
realiteit de fictie: je gelooft je ogen en oren niet. Maar ook de hotelgasten komen aan bod
en dat blijft niet bij het meenemen van een stukje zeep!
De lezing wordt ingeleid met een heel toepasselijke, rijk geïllustreerde projectie.
Wim Degrave (1982) begon zijn loopbaan als journalist bij De Standaard, Het
Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws. Sinds 2015 is hij aan de slag als zelfstandig
redacteur, tekstschrijver en auteur.
In de inkomprijs is een drankbonnetje (waarde 3 euro) inbegrepen.
Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze brochure, maar je kunt ook inschrijven via
mail: lode.fierlafijn@gmail.com. Schrijf in vóór 17 juli en betaal 7 euro p.p. op rekening
50 plus BE47 2200 9760 5880 met vermelding code 2170024 - Hotelgeheimen.

50 plus sport

Minigolf
Woensdag 16 augustus - om 14.00 uur
Antwerp Midget Golf Club (Dikke Mee), Eglantierlaan 6, 2020 Antwerpen
De Dikke Mee, op de hoek van de Beukenlaan en de Eglantierlaan is in Antwerpen een
begrip. Vroeger kwam men hier met de boerentram om een pintje te drinken. Vandaag
zijn er uitgebreide sportmogelijkheden: lopen, wandelen, korfbal, basketbal, voetbal,
hockey, baseball en ook … minigolf.
Minigolf lijkt misschien gemakkelijk, maar vraagt behendigheid en concentratie. En
natuurlijk is het ook ontspannend en leuk! Terwijl je het parcours aflegt, is er tijd genoeg
om te praten, te lachen met andermans missers en blij te zijn met de eigen treffers. En
heel belangrijk: achteraf kun je de wedstrijd nog eens overdoen op het terras met een
smakelijk drankje. Als het weer nu nog meezit, wordt het beslist een fijne namiddag.
Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze brochure, maar je kunt ook inschrijven via
mail: romain.goesaert@gmail.com. Schrijf in vóór 07 augustus en betaal 5 euro op
50 plus rekening BE47 2200 9760 5880 met vermelding: 2170015 - Minigolf.

Zesdaagse reis (alle informatie op het praatcafé van vrijdag 03 maart)

Magisch Slovakije en Krakau
Van maandag 04 tot zaterdag 09 september 2017
Vertrek om 04:30 uur vanaf de Carpool Parking aan afrit 7 van de E 19 in Kontich

Programma
Dag 1: Kontich - Zaventem - Wenen - Bratislava - Malatiny
Afspraak te Kontich om 04:30 uur. Transfer naar Zaventem voor de vlucht naar Wenen.
Vandaar per bus naar Bratislava, hoofdstad van Slovakije. De historische stad kent een
lange geschiedenis. De burcht is het symbool. In de oude stadskern zijn schilderachtige
straten behouden gebleven, waardoor de stad veel aan charme wint. Na de lunch rijden
we richting Liptov en worden we hartelijk ontvangen in verblijfshotel Sojka*** door de
Vlaamse eigenaar Gerdi. Avondmaal en overnachting in het hotel.
Dag 2: Malatiny - Spania Dolina - Banska Bystrica - Malatiny
Na een heerlijk ontbijt rijden we over het gebergte naar Spania Dolina. Dit plaatsje had
al stadsrechten in de 16de eeuw, dankzij de kopermijnen. Nu is het een waar
vakantieoord met erfenissen uit een rijk verleden: mooie burgerhuizen aan het plein en
de kerk op de heuvel daterend uit de 13de eeuw. De oude mijnwerkershuisjes zijn te
herkennen aan de typische balkonnetjes. De stad Banska Bystrica is de hoofdstad van
Midden-Slovakije en staat bekend als een van de mooiste steden van het land. Ze heeft
een grote, gerenoveerde historische stadskern. We zien er de stadsburcht, de romaanse
kerk en het Matthiashuis. Terugkeer naar het hotel voor avondmaal en overnachting.
Dag 3: Malatiny - Svaty Kriz - Strba - Stary Smokovec - Spisska Sobota - Malatiny
Na het morgenmaal brengen we een bezoek aan het Tatragebergte, waar we starten
met een bezoek aan Svaty Kriz, gekend voor zijn houten evangelische kerk, één van de
grootste houten gebouwen van Centraal Europa. Ze werd oorspronkelijk gebouwd in
Paludza. Door de bouw van de stuwdam werd de kerk volledig afgebroken,
gerestaureerd en heropgebouwd in Svaty Kriz. Verder naar Strba waar we het oude
tandrad nemen naar Strebske Pleso. We maken een wandeling rond het bergmeer en
lunchen aan de oever van het meer. In de namiddag verkennen we Stary Smokovec
gekend voor de prachtige architectuur. We sluiten de dag af met een bezoek aan de
gotische retabels te Spisska Sobota. Avondmaal en overnachting in het hotel.
Dag 4: Malatiny - Oravsky Podzamok - Krakau
Na het ontbijt rijden we naar Oravsky Podzåmok waar we de machtige burcht Orava
bezoeken. Het is één van de mooiste burchten die als een vinger loodrecht boven de
vlakte priemt. Na de lunch rijden we naar de Poolse grens richting Krakau met stop aan
concentratiekampen Auschwitz en Birkenau. Voor deelnemers die dit wensen is er een
gegidst bezoek, de overige deelnemers hebben wat vrije tijd om vervolgens samen naar
het hotel in Krakau te rijden. Deze fraaie historische stad ligt aan de rivier Wisla. De
binnenstad, ooit de hoofdstad van het land, staat op de Werelderfgoedlijst van
UNESCO. Krakau moet je gezien hebben! Het marktplein, de koninklijke weg, de
gotische Barbakan, het koninklijk kasteel Wawel, de wijk Kazimierz ... Avondmaal en
overnachting in het hotel.

Dag 5: Krakau
Na het ontbijt begeven we ons naar de wijk Kazimierz. We ontdekken de Joodse wijk
met talrijke synagogen en pleintjes. De begraafplaats herinnert aan de gruwelijke
periode die zich hier tijdens WO II afspeelde. Na het middagmaal, bezoeken we de
Wawelheuvel, de zetel van de Poolse koningen met de imposante kathedraal, waar zij
zich lieten dopen, kronen en begraven. Terug naar het hotel voor avondmaal en
overnachting.
Dag 6: Krakau - Eindhoven - Kontich
Na het ontbijt kunnen we het schitterende historisch centrum op eigen houtje verkennen.
In de vooravond nemen we de transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar
Eindhoven. Transfer per touringcar naar Kontich.
Vluchturen (onder voorbehoud):
Brussel - Wenen
SN 2901
vertrek 07.00 uur aankomst 08.40 uur
Krakau - Eindhoven FR 5892
vertrek 18.15 uur aankomst 20.15 uur

Hotel SOJKA

www.sojka.eu

Hotel Sojka is gelegen in het midden van de Liptov-regio, verscholen in de stilte van het
dorpje Malatíny. Het bestaat uit enkele gebouwen in authentieke bouwstijl. De Vlaamse
eigenaar Gerdi woont al sinds 1998 in Slovakije en is onze Slovaakse gastheer.
Restaurant, bar, tuin, terras, binnenzwembad, relaxcentrum met sauna. Het restaurant
serveert heerlijke Slowaakse en internationale gerechten. Gasten kunnen in de bar
terecht voor Slowaakse wijnen en Belgische bieren. Gratis WIFI in de openbare ruimten.
De kamers zijn uitgerust met gratis internet, satellietteevee, kluisje, douche, toilet …

Prijs per deelnemer: 790 euro (toeslag éénpersoonskamer: 115 euro)
Voorschot: 250 euro per persoon
Korting 10 euro p.p. bij meer dan 35 deelnemers en 20 euro bij meer dan 40 deelnemers

OP = OP

Technische Fiche
Begrepen in de prijs
- Transfer Kontich - Zaventem en vlucht Brussel - Wenen (Brussels Airlines)
- Rechtstreekse terugvlucht Krakau - Eindhoven (Ryanair) en transfer naar Kontich
- Bagage: 15 kg in te checken bagage + handbagage: maximum 10 kg (afmetingen
maximum 55 x 40 x 20 cm + kleine tas van maximum 35 x 20 x 20 cm
- Lokale touringcar ter plaatse waar nodig
- Zes middagmalen (twee gangen met inbegrip van water en ¼ wijn)
- Nederlandstalige lokale gids gedurende het volledige verblijf
- Drie nachten in hotel Sojka*** in Malatiny, Slovakije in half pension
- Twee nachten in Crown Piast and Park**** in Krakow in half pension
- Uitstappen en ingangstickets zoals vermeld in programma
- Facultatief geleid bezoek aan Auschwitz en Birkenau (inschrijving noodzakelijk)
- Btw, baantaksen en garantiefonds.

Niet begrepen in de prijs
- Persoonlijke uitgaven
- Dranken bij de avondmalen
- Vrijblijvende fooien voor gids en chauffeur

Reis- en annuleringsverzekering
Wie er geen heeft, raden we ten stelligste een reis-en annuleringsverzekering aan.
Dat kan bijvoorbeeld via onze KVE/HTS huisverzekering:
 indien je de KVE/HTS polis onderschreef, bedraagt de toeslag 1,31 euro p.p. Die
toeslag wordt verhoogd tot 5,08 euro als je een single room neemt;
 indien je de KVE/HTS polis niet onderschreef, kost de verzekering 25,89 euro per
persoon. Die wordt verhoogd tot 29,66 euro als je een single room neemt.
(Opgelet: die laatste is uitsluitend een annuleringsverzekering, geen reisbijstand).
Je kunt uiteraard ook opteren voor een zelf gekozen reis- en annuleringsverzekering.
Houd er dan wel rekening mee dat de afhandeling van mogelijke schadegevallen niet
via 50 plus CRE-AcTIEF vzw verloopt, maar via de eigen agent, makelaar of
verzekeringsmaatschappij.
Deel jouw keuze in verband met de reis- en annuleringsverzekering bij de inschrijving
mee aan reisverantwoordelijke Hugo Geets, Barbelgemstraat 22, 2800 Mechelen of via
mailadres hugo.geets@telenet.be.
Stort het bedrag voor de verzekering apart op het nummer BE47 2200 9760 5880 van
50 plus met de vermelding: 2170022 - annuleringsverzekering Slovakije

Voor meer informatie over deze reis kun je terecht bij de reisbegeleider Hugo Geets
hugo.geets@telenet.be of telefonisch op het gsm-nummer 0475 395 490.

Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze brochure, maar je kunt ook inschrijven via
mail: hugo.geets@telenet.be. Betaal 250 euro p.p. als voorschot op 50 plus
rekening BE47 2200 9760 5880 met vermelding code 2170022 – Slovakije en Krakau

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

Wat te doen op een praatcafé?

Vrijdag 05 mei 2017

Quiz

Altijd leuk om collega’s te ontmoeten
en samen iets te drinken.
Meestal is er een of andere activiteit.
Ondertussen kun je lekker bijpraten,
herinneringen ophalen en
natuurlijk ook plannen maken
om samen deel te nemen
aan de eerstvolgende activiteiten.

Geen moeilijk gedoe en onoplosbare
vraagstukken, wel vragen en raadseltjes
die de meesten onder ons weten of
uit de vraag kunnen afleiden. En je bent
niet alleen, er wordt in teams van
vijf of zes personen gespeeld.
We beloven een mooie presentatie
waar je met plezier naar kijkt.
En de tussenrondes hebben altijd wel
een verrassing in petto.
Je moet niet inschrijven of reserveren.
Kom gewoon naar het praatcafé

Vrijdag 02 juni 2017

Vrijdag 07 juli 2017

Wandeling

Geen praatcafé

Indien het weer het toelaat, maken we
een zoektocht in de prachtige
Hobokense polder, een natuurgebied dat
vlakbij ligt.
Waterdichte stapschoenen meebrengen!

In de zomermaanden is er

Bij al te slecht weer blijven we binnen
en worden we verwend met beelden
van een cruise naar Moskou en
Sint-Petersburg.
Je moet niet inschrijven of reserveren.
Kom gewoon naar het praatcafé

geen
praatcafé. Maar niets
belet jou om een terrasje
te gaan doen in
De Schorren.
Misschien vind je er collega’s
die ook en glaasje komen drinken.

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: …………………………..…………………………………………….

Elixir d’Anvers – dinsdag 16 mei

(HG)

Schrijft in met …… personen x 7 euro pp. = ……… euro
Betaling bij inschrijving (zo snel mogelijk) met code 2170019 – Elixir d’Anvers

Wandeling Rotselaar - dinsdag 20 juni

(JVA)

Schrijft in met …… personen x 7 euro pp. = ……… euro
Betaling bij inschrijving vóór 05 juni met code 2170021 - Rotselaar
Keuze van broodje(s) vermelden bij inschrijving!

Petanque: mêlée trofee Bullens - donderdag 06 juli

(RG)

De deelname is ter plaatse te betalen (3 euro). Je moet wel aan Romain Goesaert
laten weten dat je komt: gsm 0472 454 818 of romain.goesaert@gmail.com.

Zomer van 50 plus: Hotelgeheimen - donderdag 27 juli

(RG)

Schrijft in met …… personen x 7 euro = ……… euro
Betaling bij inschrijving vóór 17 juli met code 2170024 - Hotelgeheimen

Minigolf - woensdag 16 augustus

(RG)

Schrijft in met …… personen x 5 euro = ……… euro
Betaling bij inschrijving vóór 07 augustus met code 2170015 - Minigolf

Slovakije en Krakau – ma 04 tot vrij 09 september

(HG)

Schrijft in met …… personen x 250 euro p.p. (voorschot) = ……… euro
Namen (volgens ID kaart):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Ik/wij wens(en) met …. personen Auschwitz en Birkenau te bezoeken
Betaling bij inschrijving met code 2170022 - Slovakije en Krakau

