Activiteitenkalender
juli / augustus 2017

Wacht niet tot je 50 plus bent! Alle KVE-leden zijn welkom op onze activiteiten!
2017
Donderdag 06 juli
Donderdag 13 juli
Donderdag 27 juli
Woensdag 16 augustus
Donderdag 24 augustus
Vrijdag 01 september
Ma 04 t/m 09 za september
Zondag 17 september
Dinsdag 19 september
Donderdag 21 september
Vrijdag 29 september
Di 03 t/m vrij 06 oktober
Dinsdag 24 oktober
Zaterdag 18 november
Donderdag 25 januari 2018
Zon 03 t/m zon 10 juni 2018

Omschrijving van de activiteit
Sport: petanque
Daguitstap: Gouda en de kaasmarkt
De zomer van 50 plus: Hotelgeheimen
Sport: minigolf
De zomer van 50 plus: Serge Gainsbourg
Praatcafé: verslag van de reis naar Kroatië
Citytrip: Magisch Slovakije en Krakau
(afgesloten)
BBQ van KVE bestuur (zie elders in dit boekje)
Daguitstap: buffetcruise op de Linge
De zomer van 50 plus: De charmeur van Europa
Praatcafé van oktober (wegens midweek Oisterwijk)
Midweek: Oisterwijk
Wintercyclus: Carl Berteele over de wielersport
Music show: Schotland
Nieuwjaarsdiner in De Basiliek
Charente Maritime: natuur, cultuur en ontspanning

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.

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
(4 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.

Daguitstap

Gouda en donderdagse kaasmarkt
Donderdag 13 juli 2017 om 07.30 uur
Startplaats: Park and Ride in Kontich aan afrit 7 van de E 19
We vertrekken om 07.30 uur van parking Park and Ride aan afrit 7 van de E 19. We
rijden door het groene hart van Nederland naar het centrum van Gouda. Onthaal met
koffie / thee en een Goudse Stroopwafel. Wandeling met gids naar de traditionele
kaasmarkt, inclusief de echte kaasmeisjes. We zien hoe boeren en opkopers de
kaasbollen op traditionele manier behandelen. We nemen nog wat tijd om op de markt
rond te lopen.
Driegangenmenu met tomatensoep, kipfilet met spek, Stroganoff-saus, aardappelgratin
en als afsluiter een bavaroistaartje.
In de namiddag bezoeken we met onze gids de historische gebouwen, de haven en de
vismarkt van Gouda. Goudakaas wordt niet in de stad zelf gemaakt maar in
Krimpenerwaard. We bezoeken er een authentieke kaasboerderij waar de boer uitleg
geeft. Als afsluiter proeven we van deze lekkere Goudse boerenkaas.
Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze brochure, maar je kunt ook inschrijven via
mail: hugo.geets@telenet.be. Schrijf in vóór 05 juli en betaal 54 euro p.p. op rekening
50 plus BE47 2200 9760 5880 met vermelding van code 2170027 - Gouda.

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. In 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 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 begrepen.
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.

De zomer van 50 plus

Serge Gainsbourg
Donderdag 24 augustus 2017 om 14.00 uur
l’ Entrepôt du Congo, Vlaamsekaai 42, 2000 Antwerpen
Een lezing van de bovenste plank!
Dit is een intens verhaal over een uitzonderlijk getalenteerd, gedreven mens en artiest:
Serge Gainsbourg. Hij werd omringd door bijzondere, beeldschone vrouwen zoals
Brigitte Bardot, Juliette Gréco, Cathérine Deneuve, Jane Birkin … en gekaderd in
ontmoetingen met tijdgenoten als Charles Trenet, George Brassens, Jacques Brel, Boris
Vian en vele anderen.
Serge Gainsbourg werd innerlijk verscheurd door de botsing tussen zelfdestructie en
levensappetijt, tussen de schilder die het ochtendlicht koesterde en de muzikant /
nachtbraker die ’s ochtends in bed ondergedoken bleef. Kleine kunst versus grote kunst,
tegenslag en volharding, open geest, het weigeren oogkleppen te dragen, provocatie en
schandalen, gulheid, gretigheid, het motiveren en betoveren van mensen ... het komt
allemaal in het kwadraat aan bod.
Een beklijvende causerie, passioneel en met humor gebracht door biograaf Rudolf
Hecke, opgeluisterd met tijdloze opnames van Gainsbourg zelf, maar ook van Trenet,
Chopin, Ravel, Fréhel en Bardot. En als kers op de taart unieke, onuitgegeven
geluidsdocumenten van Gainsbourg uit de privé verzameling van onze biograaf. Hij deed
jaren research en drong als eerste Vlaming door tot de intieme kring (hij ontmoette onder
meer de 88-jarige zus Jacqueline op het ouderlijk appartement en agent en
boezemvriend Bertrand de Labbey). De biografie is ondertussen aan haar tweede druk
toe.
Rudolf Hecke kreeg pas na twee boeken en meer dan 100 voorstellingen toegang tot
het huis van Gainsbourg. Wat zich daar openbaarde, 25 jaar na zijn overlijden, tart elke
verbeelding. In één woord: Gainsbourg leeft! Ontdek samen met ons het leven tot op het
bot en de dood (die er geen is) tijdens de ultieme, alles onthullende causerie. Slechts
een handvol mensen kennen het geheim dat schuilgaat achter de gevel van de rue de
Verneuil in Parijs. Rudolf Hecke is één van hen. En jij kunt erbij zijn als stille getuige.
De lezing geeft een nieuwe betekenis aan het begrip ‘lezing’. Zorg dat je er als de kippen
bij bent, want we klokken af op 55 plaatsen. In de prijs is een consumptiebon begrepen.
Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze brochure, maar je kunt ook inschrijven via
mail: lode.fierlafijn@gmail.com. Schrijf snel in (op = op) en betaal 7 euro p.p. op
rekening 50 plus BE47 2200 9760 5880 met vermelding code 2170028 - Gainsbourg.

Zesdaagse reis

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
Dag 2: Malatiny - Spania Dolina - Banska Bystrica - Malatiny
Dag 3: Malatiny - Svaty Kriz - Strba - Stary Smokovec - Spisska Sobota - Malatiny
Dag 4: Malatiny - Oravsky Podzamok - Krakau
Dag 5: Krakau
Dag 6: Krakau - Eindhoven - Kontich
Vluchturen (onder voorbehoud):
Brussel - Wenen
SN 2901
Krakau - Eindhoven FR 5892

vertrek 07.00 uur
vertrek 18.15 uur

-

aankomst 08.40 uur
aankomst 20.15 uur

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.

Je kunt niet meer boeken voor deze reis, de inschrijving werd afgesloten

Daguitstap

Buffetcruise op de Linge
Dinsdag 19 september 2017 om 07.30 uur
Startplaats: Park and Ride in Kontich aan afrit 7 van de E 19
We vertrekken om 07.30 uur van parking Park and Ride aan afrit 7 van de E 19. We
rijden door het Nederlandse polderlandschap naar Leerdam. Deze stad in het hart van de
fruitstreek Betuwe, is ook gekend door zijn kaas en glas. Onze gids leidt ons door dit
mooie stadje. We passeren het Hofje van Aerden, het Oude Raadhuis, de grote kerk en
het voormalige postkantoor. Dan gaat het naar Lingehaven waar we inschepen voor een
drie uur durende vaartocht op de mooiste rivier van Nederland: de Linge. Aan boord
genieten we van een heerlijk buffet. Onderweg komen we de de basiliek van Asperen
tegen. Hopelijk spotten we reigers, ooievaars en andere vogelsoorten. Na de vaartocht
rijden we naar Breda. Hier maken we met de liefhebbers nog een geleide wandeling. Wie
geen zin heeft kan ook genieten van een terrasje of shoppen.
We trekken huiswaarts vanuit Breda rond 18.00 uur.
Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze brochure, maar je kunt ook inschrijven via
mail: hugo.geets@telenet.be. Schrijf in vóór 10 september en betaal 58 euro p.p. op
rekening BE47 2200 9760 5880 met vermelding van code 2170029 - Linge cruise.

De zomer van 50 plus

De charmeur van Europa
Donderdag 21 september 2017 om 14.00 uur
‘l Entrepôt du Congo, Vlaamsekaai 42, 2000 Antwerpen
Casanova was niet de enige charmeur die de Europese vrouwtjes het hof maakte. Er
was nóg een vrolijke Frans (eigenlijk Charles-Joseph) die menigeen een warme gloed
bezorgde. De belevenissen van Charles-Joseph de Ligne (1735-1814) lijken op het
eerste gezicht minder dramatisch dan die van Casanova, maar vergis je niet! Voor deze
18de eeuwse avonturier, militair, diplomaat, schrijver, causeur en bon vivant staat vrede
gelijk met onverschilligheid. In oorlogstijd is de drang naar het leven zo groot dat de
mens er koortsig van wordt. En die passie uit zich onder meer in het liefdesspel. Toch is
deze lezing niet zomaar een verhaal over een verleider. Charles-Joseph was in de eerste
plaats een echte levenskunstenaar en dat zetten we extra in de verf.
Marijke Arijs (1961) studeerde aan het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken in
Antwerpen en aan de Universidad Complutense in Madrid. Ze recenseert literatuur en
heeft een indrukwekkende lijst van vertalingen op haar naam staan.
Dit wordt een boeiende lezing. We hebben allemaal een ondeugend kantje en het is leuk
daarmee te worden geconfronteerd. Zorg dat je er snel bij bent, want we klokken af op 55
plaatsen. In de prijs is een consumptiebon begrepen.
Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze brochure, maar je kunt ook inschrijven via
mail: lode.fierlafijn@gmail.com. Betaal snel (op = op) 5 euro p.p. op 50 plus rekening
BE47 2200 9760 5880 met vermelding code 2170030 - Charmeur

Wintercyclus

Carl Berteele en de wielersport
Dinsdag 24 oktober 2017 om 14.00 uur
Theologisch Pastoraal Centrum (TPC), Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen
Duizenden kilometers volgde Sporza-radioverslaggever Carl Berteele het spoor van het
peloton. Hij zag ongelooflijke krachttoeren en onverwachte inzinkingen met eigen ogen
gebeuren. In zijn lezing vertelt Carl hoe hij bij de VRT terechtkwam, hoe hij in het
wielrennen ver-zeild raakte en hoe verslaggeving een passie werd. Sporza radio brengt
verslag uit van de belangrijke wielerwedstrijden en veldritten. Vaste commentatoren zijn
Christophe Vandegoor en Carl Berteele, waarbij Berteele regelmatig als reporter op de
motor fun-geert. In juli zendt Sporza radio zoals gewoonlijk de Ronde van Frankrijk uit en
Christophe Vandegoor geeft commentaar, samen met ex-wielrenner Frank Hoste en
motorverslaggever Carl Berteele.
Prijs van de voordracht = drankje inbegrepen.
Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze brochure, maar je kunt ook inschrijven via
mail: romain.goesaert@gmail.com. Schrijf in vóór 17 oktober en betaal 5 euro op
50 plus rekening BE47 2200 9760 5880 met vermelding: 2170033 - Berteele.

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

Wat te doen op een praatcafé?

Vrijdag 07 juli 2017

Geen praatcafé
In de zomermaanden is er

geen
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.

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.
En natuurlijk is er

De zomer van 50 plus!

Vrijdag 04 augustus 2017

Vrijdag 01 september 2017

Geen praatcafé

Reisverslag Kroatië

In de zomermaanden is er

Onze reporters ter plaatse zullen
weer prachtige beelden geschoten
hebben die ze graag met jullie delen.

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.
En natuurlijk is er

De zomer van 50 plus!

Voor wie mee op reis was zijn dit
leuke herinneringen. Wie er niet bij was,
beleeft de reis toch een beetje mee en
geniet evengoed van al het moois
dat er te zien was.
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: …………………………..…………………………………………….

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.

Daguitstap Gouda en kaasmarkt - donderdag 13 juni

(HG)

Schrijft in met …… personen x 54 euro pp. = ……… euro
Betaling bij inschrijving vóór 05 juli met code 2170027 - Gouda

Zomer 50 plus: Hotelgeheimen - donderdag 27 juli

(LF)

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

Sport: Minigolf - woensdag 16 augustus

(RG)

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

Zomer 50 plus: Serge Gainsbourg - donderdag 24 augustus

(LF)

Schrijft in met …… personen x 7euro = ……… euro
Betaling bij inschrijving vóór 11 augustus met code 2170028 - Gainsbourg

Daguitstap: buffetcruise op de Linge - dinsdag 19 september

(HG)

Schrijft in met …… personen x 58 euro pp. = ……… euro
Betaling bij inschrijving vóór 10 september met code 2170029 - Linge cruise

Zomer 50 plus: Charmeur Europa - donderdag 21 september

(LF)

Schrijft in met …… personen x 5 euro = ……… euro
Betaling bij inschrijving vóór 17 juli met code 2170030 - Charmeur

Carl Berteele: wielersport - dinsdag 24 oktober
Schrijft in met …… personen x 5 euro = ……… euro
Betaling bij inschrijving vóór 17 oktober met code 2170033 - Berteele

(RG)

