Activiteitenkalender
februari 2019

Wacht niet tot je 50 plus bent! Alle KVE-leden zijn welkom op onze activiteiten!
Hieronder de lijst van alle activiteiten voor de volgende maanden. Op de
volgende pagina’s meer info over de activiteiten waarvoor je nog kunt inschrijven.
2019
Vrijdag 1 februari
Zaterdag 09 februari
Woensdag 13 februari
Zaterdag 16 februari
Woensdag 27 februari
Vrijdag 1 maart
Zondag 17 maart
Dinsdag 19 maart
Vrijdag 22 maart
Donderdag 23 maart
Zaterdag 30 maart
Dinsdag 30 april
Donderdag 16 mei
Zaterdag 18 mei
Zon 23 t/m zon 30 juni
Ma 09 t/m vrij 13 sept.
Di 08 t/m vrij 11 oktober

Omschrijving van de activiteit
Praatcafé: 50 plus in beeld (deel 3) + info citytrip Marseille
Bezoek: St-Carolus-Borromeus
(volgeboekt)
Lezing: de geschiedenis van de kus
Grote ijs-show: Disney on Ice
(uitverkocht)
Lezing: het werk van een undercoveragent
Praatcafé: speelse muzikale quiz
Wiener concert: Grüsse aus Wien
(uitverkocht)
Muzieknamiddag: de tijd van het café-concert
Wintercyclus: Macron, de nieuwe Napoleon?
Bezoek: St-Carolus-Borromeus
(volgeboekt)
Teamquiz van de Recreatie Federatie
Daguitstap: Buggenhout en Groot-Bijgaarden
Ontmoetingsdag: riviercruise Antwerpen - Brussel
Spektakel-musical: Musical 40 - 45
(volgeboekt)
Zomerreis: Dordogne
(volgeboekt)
Citytrip: Marseille
Wandelmidweek: Beek

Maak het ons gemakkelijk (waarvoor 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;
- schrijf zo snel mogelijk in en 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).
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.

Eerstvolgende praatcafé’s
Voor een praatcafé hoef je niet in te schrijven, kom er gewoon naartoe.

Taverne De Schorren, Graspolderlaan 32, 2660 Hoboken
Vrijdag 01 februari 2019
We gaan door met de beelden van 20 jaar 50 plus CREAcTIEF (deel 3).
Daarnaast stellen we de citytrip naar Marseille voor die is gepland
van 09 tot en met 13 september 2019

Vrijdag 01 maart 2019
Speelse muzikale quiz
Voor dit praatcafé hebben we een vrolijke muzikale quiz klaargestoomd.
Ook niet quizzers kunnen mee genieten van een stemmige namiddag!

Vrijdag 01 april 2019
Pasen valt in april en dus zorgen we voor een feestelijk versierde tafel.
Later meer informatie over de benodigdheden.

Lezing

De geschiedenis van de kus !
Woensdag 13 februari om 14.00 uur
WZC Park Lane, Van Eycklei 32, 2018 Antwerpen

De geschiedenis van de kus en alle gevolgen van dien
door Ilse Landuyt
Ilse Landuyt studeerde Romaanse Filologie en Politieke en Sociale Geschiedenis van
de Westerse wereld. Met veel beeldmateriaal en anekdotes vertelt ze over geschiedenis, zoals je die op school nooit hebt gehoord. Nu een steelse blik op de geschiedenis
van de liefde en het huwelijk en wat daar zoal van komt. De lezing wordt vergezeld van
uitgebreid beeldmateriaal en veel vrolijke, soms trieste, maar altijd zedige anekdotes.
Lunch: er is mogelijkheid om te lunchen om 11.30 uur in het restaurant van Park Lane
waar sterrenchef Yves Mattagne het menu samenstelt. Prijs 27 euro. Wil je lunchen?
Vermeld dan bij inschrijving: aantal …. x 27 euro = …… euro. Er zijn nog 8 plaatsen.
Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze brochure. Schrijf in vóór 06 februari via
mail: romain.goesaert@gmail.com. Betaal 5 euro per persoon op 50 plus rekening
BE47 2200 9760 5880 met code 219AAS1 - De Kus

Wintercyclus

Undercover!
Woensdag 27 februari om 14.00 uur
TPC, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen

Undercover Kris Daels, alias ‘Alpha 20’!
Kris Daels (1964) was undercoveragent bij de federale politie. Hij begon zijn loopbaan
bij de groep DIANE, een keurkorps van de toenmalige rijkswacht. Die groep werd ingezet om gevaarlijke en risicovolle opdrachten tot een goed einde te brengen. Na 10
jaar krijgt hij een opdracht als undercoveragent onder de schuilnaam Alpha 20.
De omgeving van gangsters, bendes, drugstrafiek en misdaadmilieus wordt vanaf dan
zijn werkterrein. Hij verblijft, voor de job, ook eens wekenlang in de gevangenis. Twintig jaar lang doet hij als superflik dit gevaarlijke werk. Hierover schrijft hij later een boek
vol straffe, maar echt gebeurde, verhalen. Het kreeg als titel: ALPHA 20.
Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze brochure. Schrijf in vóór 15 februari via
mail: luce.v.s@telenet.be. Betaal 8 euro per persoon op 50 plus rekening
BE47 2200 9760 5880 met code KVE 2190008 - Undercover

Lezing over een bijzonder muziektijdperk

De tijd van het café-concert

(1850-1950)

Dinsdag 19 maart 2019 om 14.00 uur
TPC, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen
1850: geen elektriciteit, geen radio, nog geen geluidsdragers … Wat was er dan als
amusement? Wel, zowat alles dat je in een circus kon beleven, plus toneel en muziek.
Maar theater, concerten en opera waren duur en vooral voor begoede stedelingen. Voor
de gewone man was er het buurtcafé en stilaan groeide daar nieuw vermaak. De cafébaas betaalde een artiest of een zanger een kleine vergoeding om op te treden. Daardoor bleven de mensen langer en werd er meer gedronken!. Later kwam er ticketverkoop. Vrouwen en mannen van bescheiden afkomst kregen de kans om vedette te worden. Sommigen konden die weelde dragen, anderen eindigden helaas in de goot.
Wil je meer weten over Mayol, Mistinguett, Berthe Sylva, Fréhel, Lys Gauty, Lucienne
Boyer, Arletty … en later Maurice Chevalier, Charles Trénet, Edith Piaf en Yves Montand? Dan mag je deze lezing niet missen. Zij zongen de wereldhits van toen, die onze
(groot)ouders in vervoering brachten. De Parijse spektakelzalen begonnen destijds allemaal als café-concert. Dit wordt een leuke namiddag en helemaal de tijd van toen!
Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze brochure. Schrijf in vóór 05 maart via
mail: hans.boon@telenet.be. Betaal 5 euro per persoon op 50 plus rekening
BE47 2200 9760 5880 met code KVE 2190010 - Café-Concert

Wintercyclus

Macron: de nieuwe Napoleon?
Vrijdag 22 maart 2019 om 14.00 uur
TPC - gebouw S, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen
De verkiezing van Emmanuel Macron in het voorjaar van 2017 leek in Frankrijk een
nieuwe wind te doen waaien. Maar ook de huidige president ontkomt niet aan de vloek
die zijn voorgangers trof. Na een goed jaar in het Elysée zakte hij in de peilingen en hij
daalde helemaal naar de hel toen hij in december 2018 de zo gevreesde ‘straat’ tegen
zich kreeg. Er was gewelddadig protest van de ‘gele hesjes’ dat ook naar België (vooral
Wallonië) oversloeg. Macron en premier, Edouard Philippe, dragen elk een deel van de
verantwoordelijkheid. Maar, zoals Mia Doornaert beschrijft in haar boek ‘Ontredderde
Republiek’, gaan de chronische Franse zenuwcrisissen dieper dan de actualiteit. Ze
hebben lange, taaie wortels in de geschiedenis en in de psyché van de Fransen. Het
boek is dus brandend actueel. In haar lezing licht Mia Doornaert zowel de actualiteit als
de diepere oorzaken toe.
Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze brochure of schrijf snel in via mail:
romain.goesaert@gmail.com. Betaal 8 euro p.p. vóór 10 maart op 50 plus rekening
BE47 2200 9760 5880 met code KVE 2190006 - Macron.

Vrijetijdsquiz van de Recreatiefederatie

Teamquiz

Zaterdag 30 maart 2019 om 19.30 uur (deuren om 19.00 uur)
Zaal Elzenhof, Kerkplein 3, 2650 Edegem
De Recreatiefederatie organiseert op zaterdag 30 maart om 19.30 uur (deuren vanaf
19.00 uur) een teamquiz voor ploegen van maximum zes personen. Je kunt inschrijven
met een volledig team of je kunt jouw naam (of enkele namen) opgeven om een samengestelde ploeg te vormen met andere kandidaten. Je kunt inschrijven met een volledig team van zes personen of je kunt jouw naam (eventueel ook die van jouw partner
of vrienden) opgeven aan Vic Goelen.
De volledige teams melden aan Vic:
 wie de teamkapitein is (met mailadres en telefoonnummer van de kapitein);
 welke mensen mee deel uitmaken van het team;
 welke naam werd bedacht voor het team (de Quiztembiebels of zo ☺ ).
Wie individueel, met partner of met vrienden wil deelnemen, geeft de naam (namen)
door aan Vic. Die probeert dan een volledig 50 plus team samen te stellen.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 3,00 euro p.p. te storten op de rekening van 50 plus
CREAcTIEF BE47 2200 9760 5880 met de vermelding Teamquiz.
Adres: Elzenhof, Kerkplein 3, 2650 Edegem (naast fort 5, bij Prins Boudewijnlaan).

Muzikale show

K3 – 20 jaar
Zaterdag 6 april 2019 om 10.30 uur
Studio 100 Pop-up Theater, Schoonmansveld 12, Puurs (parking voorzien)
K3 bestaat 20 jaar in 2019 en dat moet gevierd worden. In het Studio 100 pop-up Theater in Puurs kun je meezingen en dansen met hun grootse hits. Het wordt een spectaculaire voorstelling vol verrassingen. Reserveer nu tickets voor de beste plaatsen.
Grootouders en kleinkinderen = samen genieten!
Er zijn ook parkeertickets beschikbaar. Geef dit duidelijk aan als je een parkeerticket
van 10 euro wilt bestellen en doe de betaling dan samen met de tickets
(36 euro per persoon + 10 euro per wagen).
Opgelet: vermeld bij betaling de volledige referte. Doe de betaling bij inschrijving.
Verkochte kaarten worden niet terugbetaald! Het aantal kaarten is beperkt: OP = OP!
Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze brochure of schrijf snel in via mail:
romain.goesaert@gmail.com. Betaal 36 euro p.p. (+ 10 euro per wagen) op rekening
van 50 plus CREAcTIEF BE47 2200 9760 5880 met code 2190017 - K3.

Daguitstap: bedrijfsbezoeken

Buggenhout en Groot-Bijgaarden
Dinsdag 30 april om 08.30 uur
Carpoolparking Kontich Kruising E19 (A1) en N171 (Prins Boudewijnlaan)
We vertrekken om 08.30 uur vanaf de carpoolparking in Kontich. Houd rekening met het
spitsuur. De bus rijdt naar Buggenhout bij de firma Grega. We worden er ontvangen
met koffie of thee en een koffiekoek. Daarna brengen we een bezoek aan dit bedrijf, dat
gekookte en gedroogde ham op ambachtelijke wijze bereidt. Bedrijfsfilm, rondleiding,
degustatie met drankje en mogelijkheid tot aankoop. Dan is het tijd om de hongerige
magen te vullen met een driegangenmenu in een plaatselijk restaurant.
In de namiddag rijden we richting Groot-Bijgaarden voor een bezoek aan Lapperre
hoorapparaten. We worden ontvangen in het auditorium voor een multimediapresentatie over de werking van het gehoor. Dan is er pauze met koffie en gebak. Tijdens de pauze is er gelegenheid om gehoortesten af te nemen. In het tweede deel leren we alles over gehoorstoornissen en mogelijke oplossingen. Tot slot een vragenronde.
Tijdens de terugreis wordt nog gestopt voor een gezamenlijke broodmaaltijd: drie belegde broodjes, koffie of thee.
(lees verder op volgende bladzijde)

Buggenhout en Groot-Bijgaarden (vervolg)
In de prijs voor deze daguitstap is alles begrepen, behalve de aankoop van producten:
 comfortabel autocarvervoer en kosten chauffeur;
 bezoek aan Grega ham, met proeverij;
 lunch: driegangenmenu;
 bezoek aan Lapperre (hoorapparaten);
 koffie met gebak;
 broodmaaltijd op de terugweg.
De prijs per persoon bedraagt 58 euro
Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze kalender of schrijf in via mail aan Gunther Dierckx (gu.di@scarlet.be). Betaal 58 euro p.p. vóór 10 april op rekening van
50 plus CREAcTIEF BE47 2200 9760 5880 met code 2190015 - Buggenhout.

Toneel

’t Schoon Verdiep
Zondag 5 mei 2019 om 15.15 uur
Elckerlyc Theater, Frankrijklei 85, Antwerpen
Met Dirk Van Vooren, Roel Vanderstukken, Manou Kersting, Karel Deruwe, Jits Van
Belle, Ivo Pauwels, Christophe Stienlet, Jeron Dewulf, Jan Van Den Bosch
en de Antwerpse Burgemeester (An Nelissen)
De actie vindt plaats in Antwerpen in een suite (of schoon verdiep) van een chique hotel
en draait om een gevonden lijk, veroorzaakt door een defect schuifraam. Mocht dat lijk
niet uit het raam van de suite hangen, dan zou de nacht gevuld zijn met gelach, drank
en seks. Maar gelukkig is er nog altijd de persoonlijke assistent van de burgemeester,
die de verkeerde man op de juiste plek is om de puinhoop te ruimen, letterlijk en figuurlijk! Want aan het eind van de dag heeft de burgemeester een reputatie hoog te houden. Al zal het een hele uitdaging worden om dit waar te maken…
Verkochte tickets worden niet teruggenomen! (12 euro i.p.v. 30,5 euro, drankje in)
We hebben een beperkt aantal tickets kunnen reserveren dus OP = OP!
Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze brochure of schrijf snel in via mail:
romain.goesaert@gmail.com. Betaal 12 euro p.p. op rekening van 50 plus CREAcTIEF
BE47 2200 9760 5880 met code 219AAS4 - Schoon verdiep.

Jaarlijks evenement

Ontmoetingsdag
Donderdag 16 mei 2019 om 10.00 uur
Steenplein, 2000 Antwerpen
Op onze jaarlijkse ontmoetingsdag maken we een boottocht van Antwerpen naar
Brussel en bezoeken we Tour & Taxis. Er zijn ± 80 plaatsen, dus snel inschrijven.

Programma
10.00 uur
10.15 uur
12.00 uur
15.45 uur
16.00 uur
17.45 uur

We verzamelen op het Steenplein in Antwerpen waar we aan boord gaan
van de binnenvaartcruiser Mozart
Start boottocht aan het Steenplein in Antwerpen met koffiekoek en koffie
Barbecue à volonté
Einde van de boottocht
Geleid bezoek aan Tour & Taxis
Einde bezoek en in groep naar station Brussel-Noord

Overzicht
We verlaten de rede van Antwerpen met de binnenvaartcruiser Mozart en varen langs
het grote overstromingsgebied van Kruibeke richting de grote zeesluis van WintamBornem. We varen verder op het kanaal langs Willebroek en Kapellen-op-den-Bos en
we maken een nieuwe versassing mee in Zemst. Dan stevenen we af op de ‘Groene
Gordel’ langs Vilvoorde 'Watersite' en komen zo stilaan in de buurt van Brussel. We
zetten koers richting Haven van Brussel met de Brusselse jachthaven en de containerhaven. We varen dan langs de gemeenten Laken, Schaarbeek, Neder-over-Heembeek.
Vanaf de boot hebben we een mooi zicht op de vele nieuwe projecten langs de vaarweg
(Upsite woontoren, Docks Bruxsel, het nieuwe gebouw van de Vlaamse Overheid ...).
Terwijl we varen genieten we aan boord van een lekkere barbecue à volonté (kipfilet of
kipsaté, steak of kalfsspek, hamburger, chipolata of merguez, sla en groentebuffet uitgebreid met pasta- en aardappelsalade, vier soorten koude sausjes, verschillende soorten mini-broodjes en hoeveboter).
De Mozart meert aan in Sainctelette en daar ontschepen we. De gids brengt ons naar
Tour &Taxis (± 600 meter wandelen) voor een geleid bezoek met twee gidsen.
Rond 17.45 uur brengt de gids ons naar het station Brussel-Noord (± 1,3 km wandelen)
waar we de trein nemen naar onze thuisbestemming. Het treinticket is niet begrepen in
de prijs, omdat de bestemmingen verschillend kunnen zijn.
Prijs: 30 euro (dranken en treinticket niet inbegrepen).
Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze brochure of schrijf snel in via mail:
hugo.geets@telenet.be. Betaal 30 euro p.p. (op = op) op rekening van 50 plus
CREAcTIEF BE47 2200 9760 5880 met code KVE2190012 - Ontmoetingsdag.

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: …………………………..…………………………………………….

Geschiedenis van de kus - woensdag 13 februari

(RG)

Schrijft in met …… personen x 5 euro p.p. = ……… euro
Betaling bij inschrijving vóór 06 februari met code 219AAS1 - De kus

Undercoveragent Kris Daels - woensdag 27 februari

(LVS)

Schrijft in met …… personen x 8 euro p.p. = ……… euro
Betaling bij inschrijving vóór 15 februari met code KVE2190008 - Undercover

De tijd van het Café-Concert - dinsdag 19 maart

(HB)

Schrijft in met …… personen x 5 euro p.p. = ……… euro
Betaling bij inschrijving vóór 05 maart met code KVE2190010 - Café-Concert

Macron: de nieuwe Napoleon? - vrijdag 22 maart

(RG)

Schrijft in met …… personen x 8 euro p.p. = ……… euro
Betaling bij inschrijving vóór 10 maart met code KVE2190006 - Macron

20 jaar K3 - zaterdag 06 april

(RG)

Schrijft in met …… personen x 36 euro p.p. = ……… euro,
Koopt parkeerticket (10 euro): ja / neen (doorhalen wat niet past)
Betaling bij inschrijving (op = op) met code KVE2190017 - K3

Buggenhout en Groot-Bijgaarden - dinsdag 30 april

(GD)

Schrijft in met …… personen x 58 euro p.p. = ……… euro
Betaling bij inschrijving vóór 10 april met code KVE2190015 - Buggenhout

Toneel: ’t Schoon Verdiep - zondag 05 mei

(RG)

Schrijft in met …… personen x 12 euro p.p. = ……… euro
Betaling bij inschrijving (op = op) met code 219AAS4 - Schoon verdiep

Ontmoetingsdag: cruise naar Brussel - donderdag 16 mei
Schrijft in met …… personen x 30 euro p.p. = ……… euro
Betaling bij inschrijving (op = op) met code KVE2190012 - Ontmoetingsdag

(HG)

