Activiteitenkalender
november 2018

Wacht niet tot je 50 plus bent! Alle KVE-leden zijn welkom op onze activiteiten!
2018

Omschrijving van de activiteit

Vrijdag 02 november
Dinsdag 13 november
Woensdag 14 november
Vrijdag 07 december
Zaterdag 08 december
Donderdag 13 december
Dinsdag 18 december
2019
Zaterdag 12 januari
Zondag 13 januari
Donderdag 17 januari
Vrijdag 1 februari
Zaterdag 16 februari
Vrijdag 1 maart
Zon 23 t/m zon 30 juni

Praatcafé: verslag Charente Maritime + info zomerreis 2019
Herfstwandeling: rustige wandeling in Schelle
Wintercyclus: prof. dr. Jean-Paul Van Bendegem
Praatcafé: zelf kerstversiering maken
Wintercyclus: Raymond Dedeyne over vergif
Wintercyclus: notaris Stoop over het nieuwe erfrecht
Kerstconcert: Winters Muzant
Nieuwjaarsconcert
Ballet: Hoffmanns vertellingen
Nieuwjaarsdiner
Praatcafé: 50 plus in beeld (deel 3) + info citytrip Marseille
Grote ijs-show: Disney on Ice - Betoverende werelden
Praatcafé: ludieke quiz
Zomerreis: Dordogne

In deze kalender bespreken we de activiteiten, waarvoor je nog kunt inschrijven.
De andere sommen we alleen nog op in bovenstaande lijst.

Maak het ons gemakkelijk (en 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 moet je niet inschrijven, kom er gewoon naartoe.

Taverne De Schorren, Graspolderlaan 32, 2660 Hoboken
Vrijdag 02 november
Verslag Charente Maritime + info over nieuwe reis
Onze ‘verslaggevers’ tonen beelden van de reis naar Charente Maritime. Tegelijk
krijg je de voorstelling van de reis naar de Dordogne van 23 tot 30 juni 2019

Vrijdag 07 december
Zelf kerstversiering maken
Traditioneel bereiden we ons voor op de feestdagen met creatieve ideeën voor een
prachtige feesttafel.

Vrijdag 04 januari 2019
In januari is er geen praatcafé.

Herfstwandeling

Rustige herfstwandeling in Schelle
Dinsdag 13 november om 10.00 uur
Startplaats: Tolhuis-veer, Tolhuisstraat 325, Schelle
We komen samen om 10.00 uur aan het Tolhuis-veer, Tolhuisstraat 325, Schelle.
Er is een ruime parking en de liefhebbers kunnen nog een koffie of thee slurpen.
Om 10.30 uur start de voormiddagwandeling voor een tocht van ongeveer 7 km. Na
een wandeling via dijken en beemden keren we terug naar onze vertrekplaats.
Voor de lunch is er eerst verse soep en dan naar keuze: focaccia met tomaat, mozzarella en Ganda-ham (20,50 euro) of wrap met gerookte zalm, brie en groene pesto
(21,00 euro). Vergeet niet jouw keuze op te geven bij de inschrijving!
In de namiddag wandelen we langs de dijk even door het centrum en keren dan terug
langs de oude kleiputten, die nu een prachtig natuurdomein vormen. Deze wandeling is
ongeveer 8 km. Je kunt de ganse dag wandelen of je kunt alleen de voormiddag- of de
namiddagwandeling (start 14.00 uur) meedoen. Derde mogelijkheid: een kleine wandeling van ± 2 km rond het domein van Steenackers, zonder begeleiding. Na de wandeling
zal een warme pannenkoek, koffie of een biertje wel smaken. Avondmaal is ook mogelijk ter plaatse. Drank, vieruurtje en/of avondmaal zijn niet begrepen in de prijs.
Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze brochure of schrijf in vóór 01 november
via mail: jan.vanaken@telenet.be. Betaal 20,50 of 21.00 € per persoon op 50 plus rekening BE47 2200 9760 5880 met code KVE 2180041 - Herfstwandeling.

Wintercyclus

Relatie tussen wetenschap en religie
Woensdag 14 november om 14.00 uur
TPC, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen
Prof. dr. Jean Paul Van Bendegem is licentiaat in de wiskunde, doctor in de wijsbegeerte, gastprofessor aan de RUG en buitengewoon hoogleraar aan de VUB voor logica en wetenschapsfilosofie. Van 2005 tot en met 2009 was hij daar decaan van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Naast zijn lesopdracht is hij directeur van het Centrum
voor Logica en Wetenschapsfilosofie en uitgever van een logica-tijdschrift.
Met de ontwikkeling van de wetenschap kan het niet anders of er worden vragen gesteld over de verhouding tussen wetenschap en geloof of religie. In deze lezing geeft de
professor een overzicht van de vijf meest gebruikte modellen, waaronder het oorlogsmodel, de scheiding feiten-waarden en de scheiding objectief-subjectief, om te laten
zien dat uiteindelijk geen enkel model kan standhouden. De lezing wordt dan afgerond
met een schets van een zinvol model waarbij scheiding én toenadering centraal staan.
Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze brochure of schrijf in vóór 08 november
via mail: romain.goesaert@gmail.com. Betaal 5 euro per persoon op 50 plus rekening
BE47 2200 9760 5880 met code KVE 2180029 - Religie.

Praatcafé

Een mooie kersttafel!
Vrijdag 07 december om 14.00 uur
De Schorren, Graspolderlaan 32, 2660 Hoboken
Wat breng je mee om het bloemstuk te maken?
 Eén rechthoekige platte schaal of leisteen
 Eén blok oase in verhouding tot de schaal
(laat die op voorhand vocht opnemen en breng hem mee in een plastic zak)
 Eén voetje om de oase vast te zetten
 Negen bloemen (bijvoorbeeld roosjes)
 Enkele kerstballen, grootte in verhouding tot de schaal
(hier werden drie roze en drie witte ballen gebruikt)
 Enkele dennenappels
 Twee kaarsen of stokken
 Twee of drie aspidistra bladen (dat zijn de groene omgekrulde bladen op de foto)
 Kerstgroen naar keuze
Verder nog tafelbescherming, schaar, tangetje, mesje, bloemschikspelden, krammen ...

Je hoeft niet in te schrijven of te reserveren!
Kom gewoon naar het praatcafé.

Wintercyclus

!!! Vergif !!!
Zaterdag 08 december om 14.00 uur
TPC, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen
Vergif heeft op mensen altijd een macabere aantrekkingskracht uitgeoefend. Het
werd/wordt ingezet om oorlog te voeren, terechtstellingen te voltrekken, sluipmoorden
te plegen, als massavernietigingsmiddel … Vele bekende figuren kwamen (opzettelijk of
onopzettelijk) door vergiftiging om het leven: Socrates, Seneca, verschillende Romeinse
keizers, Cleopatra, Napoleon, Beethoven, Himmler en meer recent Georgi Markov,
Alexander Litvinenko en Slobodan Praljak. Anderzijds wordt vergif ook gebruikt om
oogsten te beschermen en om te genezen.
Raymond Dedeyne is doctor in de scheikunde met een goed gevulde loopbaan in de
chemische industrie. Omdat hij wetenschappelijke theorieën, proeven en voorbeelden
eenvoudig en glashelder kan uitleggen, wordt van de luisteraar geen voorafgaande wetenschappelijke kennis verwacht. Hij doet zijn relaas in dezelfde stijl van zijn eerdere
voordracht over Farmacie en Kwakzalverij. Dus … leun achterover en geniet!
Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze brochure of schrijf in vóór 23 november
via mail: leo.rombouts@telenet.be. Betaal 9 euro per persoon op 50 plus rekening
BE47 2200 9760 5880 met code KVE 2180033 - Vergif.

Lezing

Erfenissen en Successieplanning
Donderdag 13 december 2018 om 14.00 uur
Woonzorgcentrum Park Lane, Van Eycklei 32, 2018 Antwerpen

Notaris Dirk STOOP
De notaris zal de principes van het wettelijk erfrecht overlopen en ons wegwijs maken in
de manier van belasten van erfenissen in Vlaanderen. Aansluitend wordt een aantal
mogelijkheden besproken om aan successieplanning te doen.

Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze brochure of schrijf in vóór 20 november
via mail: romain.goesaert@gmail.com. Betaal 5 euro per persoon op 50 plus rekening
BE47 2200 9760 5880 met code 218AAS3 - Notaris Stoop.

Kerstconcert

Winters MUZANT
Dinsdag 18 december 2018 om 14.00 uur
WZC Parc Lane, Van Eycklei 32, 2018 Antwerpen
Winters Muzant is een gevarieerd muzikaal programma op viool en accordeon dat je
helemaal in de Kerstsfeer brengt. Veerle en Sebastian (moeder en zoon) brengen een
stijlvolle mix van winterse klassieke muziek (J.S. Bach, A. Vivaldi …), afgewisseld met
bekende en minder bekende kerstliederen in de originele arrangementen: ‘De herdertjes lagen bij Nachte’, ‘Nu zijt wellekome’, ‘Midden in de winternacht’, ‘Stille Nacht’ …
En meezingen mag!
Verder spelen ze stijlvolle eigen composities en binden ze alles aan mekaar met hun
eindeloze passie voor alles wat warm en mooi klinkt op viool en accordeon: muziek van
mensen als Yann Tierssen, Richard Galliano, Astor Piazzolla …. Klein slagwerk als
triangel, tamboerijn en regenpijp (?!) … geven deze voorstelling extra klankkleur.
Verkochte tickets worden niet terug genomen!
Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze brochure of schrijf in vóór 10 december
via mail: romain.goesaert@gmail.com. Betaal 6 euro per persoon op 50 plus rekening
BE47 2200 9760 5880 met code 218AAS4 Kerstconcert.

Concert

Nieuwjaarsconcert 2019

Met vrolijke muziek het nieuwe jaar in!
Zaterdag 12 januari 2019 om 14.30 uur / deuren om 14.00 uur
Damiaankerk TPC, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen

Lazy Jazzmen Band
We zetten samen het nieuwe jaar in met een glas schuimwijn en 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 jolig bij
zingen ook. De toon voor het nieuwe jaar is meteen gezet. Een namiddag muziek om
blijmoedig en welgemutst te worden!
Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze brochure of schrijf in vóór 27 december
via mail: romain.goesaert@gmail.com. Betaal 9 euro per persoon op 50 plus rekening
BE47 2200 9760 5880 met code KVE 2190002 - Concert.

Ballet

Hoffmanns vertellingen
Zondag 13 januari 2019 om 16.00 uur
Lotto Arena, Antwerpen
We moeten hiervoor lang op voorhand inschrijven om korting te krijgen.
Het ballet en het orkest van de Russische nationale opera presenteren Hoffmanns vertellingen, een ballet in drie bedrijven naar de verhalen van de Duitse romantische dichter Hoffmann. De door Jacques Offenbach gecomponeerde aria’s uit dit populaire werk
illustreren perfect de magie van deze show. De dansers tillen zich met ongekende lichtheid naar duizelingwekkende hoogtes om alle emoties uit te beelden van een dichter op
zoek naar ware liefde. Dit ballet neemt het publiek mee naar een vrolijke, maar ook nostalgische fantasiewereld.
Snel inschrijven is noodzakelijk, want het aantal tickets met korting is beperkt. We kunnen deze tickets aanbieden aan 60 euro i.p.v. 75 euro door de vroege bestelling!
Verkochte tickets worden niet terug genomen!
Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze brochure of schrijf zeer snel in via mail:
romain.goesaert@gmail.com. Betaal 60 euro per persoon op 50 plus rekening
BE47 2200 9760 5880 met code KVE 2190001 - Hoffmann.

Jaarlijks evenement

Nieuwjaarsdiner
Donderdag 17 januari 2019 om 11.45 uur
Hotel De Basiliek, Trooststraat 20 - 20, 2650 Edegem
Voor je het weet is het jaar alweer bijna om. Het gaat echt vliegensvlug en dus hoge tijd
voor de voorbereiding van het nieuwjaarsdiner. Zoals vorige jaren vindt het diner plaats
in hotel De Basiliek in Edegem. Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer en
als je dat wenst kun je ter plaatse blijven slapen voor een schappelijke prijs.
We kunnen ook al verklappen wat er op het feestelijk menu staat:
 Preiroomsoep met spekjes
 Noordzeedelicatessen in bladerdeeg met prei, wortelsnippers en Pernodsaus
 Hertenfilet Grand-Veneur: appeltjes met veenbessen, witloof en kroketjes
 Dessertbordje van de chef
De prijs voor dit feestmaal bedraagt 55,00 euro per persoon.
Noteer alvast 17 januari 2019 in jouw agenda, zodat die datum al geblokkeerd is.

Ja, ik schrijf in voor het Nieuwjaarsdiner
op donderdag 17 januari 2019 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 55 euro = ……… euro)
Indien mogelijk willen we graag
samen tafelen met
Mobiliteitsproblemen?
Neem vóór 31 december 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 55 euro per persoon op rekening BE47 2200 9760 5880 van 50+ CREAcTIEF
met vermelding: KVE 2190003 - Nieuwjaarsdiner en dit vóór 03 januari 2019.
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.

Grote ijs-show

Disney on Ice: the magic World
Zaterdag 16 februari 2019 om 10.30 uur
Lotto Arena, Antwerpen
We moeten hiervoor lang op voorhand inschrijven om korting te krijgen.
Herbeleef - met kinderen en kleinkinderen - de meest onvergetelijke verhalen met vele
favoriete personages uit de mooiste tekenfilms. Disney on Ice is een betoverende wereld. We hebben een beperkt aantal kaarten kunnen reserveren. Om korting te krijgen
moeten we nu inschrijven! Dus niet uitstellen. De tickets zijn categorie 1 met frontaal
zicht op de ijspiste.
Onze prijs bedraagt 44 euro en voor kleine kinderen op schoot 11 euro ()
Verkochte kaarten worden niet terug betaald!
Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze brochure of schrijf snel in via mail:
romain.goesaert@gmail.com. Betaal 44 euro p.p. en 11 euro (kind op de schoot)
op 50 plus rekening BE47 2200 9760 5880 met code KVE 2190004 - Disney.

Achtdaagse zomerreis

Dordogne
Van zondag 23 juni tot en met zondag 30 juni 2019
De Dordogne (Périgord), ligt in de zuidwesthoek van Frankrijk. Het is er groen,
rustig en gezellig. Er zijn prachtige karakteristieke dorpjes en de natuur is er ongewoon mooi. Er is ontzettend veel te beleven.
Historie (kastelen en grotten), een heerlijke keuken en gezellige markten.
Een reis vol verrassende bezienswaardigheden.

Programma
Dag 1: Kontich - Vitrac
Vertrek om 05.30 uur vanaf de carpool parking aan afrit 7 van de E19 in Kontich.
Na de ontbijtstop zien we Parijs aan ons voorbijglijden. In de omgeving van Orléans houden we halt voor het middagmaal. Daarna vervolgen we onze weg en houden een korte stop in Oradour-sur-Glane, het dorp waar Duitsers dood en terreur
hebben gezaaid tijdens de oorlog. In de late namiddag verlaten we de autosnelweg
en maken we kennis met de vallei van de Dordogne. Verscholen in het piepkleine
dorpje Vitrac nabij Sarlat-la-Canéda en de rivier Dordogne, ligt ons charmant hotel
Plaisance***. Kamerverdeling, vier gangen avondmaal en overnachting.

Dag 2: La Roque-Gageac - Le Manoir d’ Erignac
Eerst een gezellig ontbijt. En hoe kunnen we ons bezoek aan de Dordogne beter
beginnen dan met de verkenning van één van de mooiste dorpen van Frankrijk La
Roque-Gageac. Het middeleeuws dorp lijkt zich aan de rotsen langsheen de rivier
vast te klampen. Tijdens de wandeling door het enige straatje van dit dorp, maken
we kennis met een ware tropische plantentuin die zich op deze plaats in het microklimaat kan handhaven. Onderweg hebben we vanaf een belvedère een zeer mooi
uitzicht over de rivier. Nadien maken we met een Gabarre gedurende ongeveer 90
minuten een onovertroffen tocht op de rivier. Als we geluk hebben spotten we ijsvogels, arenden en een mooie reigersoort.
Na het middagmaal bezoeken we de 300 jaar oude, maar nog altijd originele tuin
van Le Manoir d’ Erignac. Onder begeleiding van een lokale gids maken we een
wandeling doorheen een van de prachtigste buxustuinen die je ooit hebt bezocht.
Terug in het hotel wacht ons een vier gangen menu. Overnachting in het hotel.
Dag 3: Rocamadour
Na het ontbijt trekken we op pelgrimstocht naar Rocamadour, een stad die in drie
lagen boven elkaar is gebouwd. Onderaan de huizen van het gewone volk. Daarboven het religieuze deel met drie kerken en een bisschoppelijk paleis. Daarboven het
kasteel van de heren van Rocamadour, gebouwd om de schatten van de stad te
beschermen. Het geheel is uit de steile rotswand gehouwen. Voor het bezoek moeten we vanaf de parking langsheen een schaduwrijk, kronkelend pad naar de kerken
afdalen. Hier komen we van onze gids alles te weten over het doel van de pelgrimstochten naar dit oord. Lunch in Rocamadour.
Na het middagmaal zakken we 75 meter onder de grond. Niet dat we daar iets te
verbergen hebben, integendeel! We klimmen eerst met de bus naar de Causse de
Gramat, waar we in de Gouffre de Padirac, doorheen een sprookjesachtige omgeving een ondergrondse wandeling maken. En alsof dat nog niet sensationeel genoeg
is, varen we met een bootje op een onderaardse rivier. Onderweg zien we stenen
watervallen en nog veel meer!
Op de terugweg maken we halt in Souillac om een kort bezoek te brengen aan een
zeer mooie Romaanse abdijkerk, waarin enkele verassende oude beeldhouwwerken
te bekijken zijn. Dan gaat het terug naar het hotel voor diner en overnachting.
Dag 4: Périgord Pourpre
Eerst ontbijten en dan bezoeken we de Westelijke kant de Purperen Dordogne richting Bergerac. We komen hier voor hét ambacht van de streek: het kweken van
eenden en ganzen. De ganzenkweker vertelt alles over het voederen van deze vogels en de productie van Foie Gras. Nadien volgt uiteraard een dégustatie. Daarna
rijden we naar een gekend restaurant voor onze lunch.
In de namiddag brengen we een bezoek aan de prachtige abdij van Candouin.
Op de terugweg stoppen we nog een korte tijd in het vestigingsstadje Monpazier.
’s Avonds vier gangen menu en overnachting in het hotel.

Dag 5: De Grotten van Lascaux en Périgueux
Ontbijt. In de voormiddag rijden we naar het noorden richting Périgord Vert. Op de
route naar Les Eyzies ontwaren we in de omringende rotswand de sporen van préhistorische bewoning. Die gaan verder als we langsheen de Vézère rijden waar we
enkele enkele verrassende ontdekkingen doen. In Lascaux gaan we onder de leiding van een lokale gids, de levensechte kopie bezoeken van de vermaarde grot.
Voor het middagmaal rijden we naar Terrasson-Lavilledieu in het dal van de Vézère.
Daarna rijden we door Le Périgord Blanc met de hoofdstad van de Dordogne: Périgueux. We verkennen deze levendige stad en bezoeken onder meer de indrukwekkende kathedraal Saint Front, de intieme oude straatjes met allerlei mooie winkeltjes
en de pleintjes met gezellige terrasjes.
Na de terugrit: vier gangen menu en overnachting in het hotel.
Dag 6: Chateau de Milandes en de Bastide van Domme
Ontbijt. In de voormiddag rijden we naar het centrum van Domme waar we het treintje nemen naar de Bastide van Domme. Op het middaguur rijden we met de bus de
heuvels in naar een typische boerderij. De boodschap is nu volop genieten van een
dóór en dóór Dordogne-maaltijd, opgediend door de boerin zelf. Hierover zal nog
lang worden nagepraat!
Na deze unieke ervaring brengen we een bezoek aan kasteel Milandes. De naam
zegt waarschijnlijk niets, maar als we zeggen dat de Amerikaans/Franse cabaretzangeres Joséfine Baker zich hier met haar Kinderen van de Wereld terugtrok, gaat
er misschien een belletje rinkelen. Aansluitend aan dit bezoek worden we onder de
muren van het kasteel vergast op een jachtshow met valken en andere roofvogels.
’s Avonds vier gangen menu in het hotel.
Dag 7: Sarlat la Canéda
Ontbijt. In de voormiddag bezoeken we de meest bezochte historische stad van het
zuiden: Sarlat. Een prachtig gerestaureerde middeleeuwse stad die furore maakte
als decor voor de film Les Misérables. Ze zal je zeker zal bekoren! Terwijl de gids
verschillende bijzonderheden over de stad vertelt, slenteren we door de gezellige
straatjes langsheen de mooi gerestaureerde gebouwen. Om deze schilderachtige
stad vanop een platform uit de hoogte te bekijken gaan we met een lift naar de toren
van de voormalige Onze-Lieve-Vrouwkerk. De geschiedenis is hier haast tastbaar!
In Sarlat nemen we ook onze lunch. Nadien is er nog tijd over om op eigen kracht de
stad verder te ontdekken of een terrasje te doen. Tenslotte kunnen we nog nagenieten in en gebruik maken van de faciliteiten van het hotel.
Vier gangen menu in het hotel en laatste overnachting.
Dag 8: Vitrac - Kontich
Ontbijt in het hotel. Helaas komt aan al het goede een einde, zo ook aan dit bezoek
aan de Dordogne. We rijden met onze comfortabele autocar terug naar België, met
een halte voor de lunch en enkele tussenstops. In de vooravond genieten we nog
van een koffietafel. De thuiskomst is voorzien rond 22.30 uur.

Hotel Restaurant Plaisance*** (http://hotelplaisance.com)
Rustig gelegen in het hartje van de Dordognestreek in een bocht van de rivier.
Charmant ingericht *** hotel omringd door een park. Alle kamers hebben wc, bad of
douche en telefoon. De kok serveert smakelijke ontbijten en ’s avonds een vier gangen menu. Het overdekte zwembad, de tennisbaan, de tafeltennis, de minigolf en de
aangelegde tuin kunnen het verblijf nog aangenamer maken. Het is ook heerlijk vertoeven op het terras in de schaduw van een eeuwenoude lindenboom.

Prijs voor 30 deelnemers: 1 215 euro per persoon. Er is een korting
voorzien van 40 euro p.p. indien 35 personen deelnemen.
Toeslag single room: 125 euro / Voorschot: 300 euro per persoon
Voor meer informatie over deze reis kun je terecht bij reisbegeleider Hugo Geets via mail hugo.geets@telenet.be telefonisch 0475 395 490.

Technische fiche
Zijn begrepen in de prijs:
-

luxe touringcar met extra beenruimte **** gedurende het ganse verblijf;
Annie Meiresonne (onze privé-gids) zal vermoedelijk onze gids zijn;
korte ontbijtstop op de eerste dag: koffie met croissant;
8 dagen en 7 nachten in Hotel Plaisance ***, Vitrac op basis van halfpension;
vier gangen menu + ¼ wijn, water en koffie inbegrepen;
acht lunches (twee gangen), 1 drankje inbegrepen;
koffietafel ’s avonds op dag 8;
uitstappen, ingangtickets en boottocht zoals vermeld in het programma;
fooien voor gids en chauffeur;
bijdrage garantiefonds en burgerlijke aansprakelijkheid (voorwaarden wet reiscontracten).

Zijn niet begrepen in deze prijs:
- bijstands- en annuleringsverzekering;
- dranken en persoonlijke uitgaven.

Reis- en annuleringsverzekering
Wie er geen heeft, raden we beslist aan een annuleringsverzekering te nemen.
Dat kan bijvoorbeeld via onze KVE/HTS huisverzekering:
 indien je de KVE/HTS polis hebt, is de opleg voor deze reis 15,24 euro p.p.;
 voor een single room bedraagt de opleg 19,34 euro;
 indien je de KVE/HTS polis niet hebt, bedraagt de verzekering 39,82 euro p.p.;
 voor een single room bedraagt de verzekering dan 43,92 euro.
Je kunt ook opteren voor een zelf gekozen reis- en annuleringsverzekering.
In dat geval lopen de contacten niet via het bestuur van 50 plus CREAcTIEF vzw.
Deel jouw keuze mee aan Ingrid Wuytack, secretariaat 50 plus,
Koornbloemplein 12, 2610 Wilrijk of via het mailadres wuytack.ingrid@gmail.com.

Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze brochure of schrijf snel in via mail:
hugo.geets@telenet.be. Betaal 300 euro p.p. als voorschot op 50 plus rekening
BE47 2200 9760 5880 met code KVE 2190007 - Dordogne.

Betaal het voorschot op dezelfde dag als de inschrijving!

Stort de som voor de verzekering APART op rekening BE47 2200 9760 5880
van 50 plus met de vermelding: KVE 2190007- reisverzekering Dordogne

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: …………………………..…………………………………………….

Rustige herfstwandeling in Schelle - di 13 nov.

(JVA)

Schrijft in met …… personen x 20,50 of 21,00 euro p.p. = ……… euro
Betaling bij inschrijving vóór 01 november, code KVE 2180041 - Herfstwandeling

Wintercyclus : Relatie wetenschap/religie - woe 14 nov.

(RG)

Schrijft in met …… personen x 5 euro p.p. = ……… euro
Betaling bij inschrijving vóór 08 november met code KVE 2180029 - Religie

Wintercyclus : Vergif - zat 08 dec.

(LR)

Schrijft in met …… personen x 9 euro p.p. = ……… euro
Betaling bij inschrijving vóór 23 november met code KVE 2180033 - Vergif

Lezing: Erfenissen en Successieplanning - don 13 december

(RG)

Schrijft in met …… personen x 5 euro p.p. = ……… euro
Betaling bij inschrijving vóór 20 november met code 218AAS3 - Notaris Stoop

Kerstconcert Winters Muzant - dinsdag 18 december

(RG)

Schrijft in met …… personen x 6 euro p.p. = ……… euro
Betaling bij inschrijving vóór 10 december met code 218AAS4 Kerstconcert

Nieuwjaarsconcert 2019 - zaterdag 12 januari 2019

(RG)

Schrijft in met …… personen x 9 euro p.p. = ……… euro
Betaling bij inschrijving vóór 27 december met code KVE 2190002 - Concert

Hoffmanns vertellingen - zondag 13 januari 2019

(RG)

Schrijft in met …… personen x 60 euro p.p. = ……… euro
Snel inschrijven. Betaling bij inschrijving met code KVE 2190001 - Hoffmann

Disney on Ice - zaterdag 16 februari 2019

(RG)

Schrijft in met …… personen x 44 euro p.p. = ……… euro
Schrijft in met …… kind(eren) x 11 euro p.k. = ……… euro (kinderen op de schoot)
Snel inschrijven. Betaling bij inschrijving met code KVE 2190004 - Disney

