Activiteitenkalender
april 2018

Wacht niet tot je 50 plus bent! Alle KVE-leden zijn welkom op onze activiteiten!
2018
Vrijdag 06 april
Vrijdag 27 april
Dinsdag 01 mei
Vrijdag 04 mei
Dinsdag 08 mei
Donderdag 17 mei
Donderdag 24 mei
Vrijdag 01 juni
Zon 03 t/m zon 10 juni
Dinsdag 19 juni
Dinsdag 26 juni
Donderdag 05 juli
Dinsdag 10 juli
Woe 19 - zo 23 september
Di 09 - vrij 12 oktober
Dinsdag 23 oktober

Omschrijving van de activiteit
Praatcafé: ludieke quiz
Ballet: Het zwanenmeer
(uitverkocht)
Concert: Kommil Foo
Praatcafé: voorstelling wandelmidweek in Beek (NL)
Daguitstap: Lierke plezierke
Toneel: Stuk ongeluk
Ontmoetingsdag jubileum: riviercruise op de Schelde
Praatcafé: 20 jaar 50 plus in beeld (deel 1)
Reis Charente Maritime: natuur, cultuur en ontspanning
Tentoonstelling: Michaelina
Zomerwandeling: trappisten Westmalle
Sport en ontspanning: petanque
Daguitstap: Leiden
Citytrip: Hamburg
Wandelmidweek: Beek in Nederland
Tentoonstelling: De meester komt thuis

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.

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!
Je kunt niet meer inschrijven voor deze activiteit

Concert

Kommil Foo in concert
Dinsdag 01 mei 2018 om 20.00 uur
De Roma, Turnhoutsebaan 329, Antwerpen (Borgerhout)
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

Stadsbezoek

Lierke, plezierke
Dinsdag 08 mei 2018 om 09.15 uur
Taverne Het Moment, Grote Markt 40, 2500 Lier
Zeshonderd jaar geleden kregen de Lierenaars hun bijnaam (schapenkoppen) van
hertog Jan I van Brabant. Wij gaan kijken hoe Lier sindsdien is geëvolueerd. We
verzamelen vanaf 09.15 uur in taverne Het Moment, Grote Markt 40, Lier (koffie en Liers
vlaaike). Om 10.00 uur brengen we een bezoek aan het Zilvermuseum. Een uurtje later
verkassen we naar het Begijnhof en vervolgens naar het Kantmuseum. Alles ligt dicht bij
elkaar. Op de middag eten we verse dagsoep, koninginnenhapjes met sla en friet en dame-blanche als dessert. Je kiest voor een glas wijn, pils of frisdrank + koffie of thee.
Om 14.00 schepen we in voor een boottochtje op de Nete en even voor drie staan we
voor de Sint-Gummaruskerk met zijn bewonderenswaardige schatkamer. Einde vermoedelijk even na 16.00 uur.
(Als je die hebt, breng dan de “oortjes” mee!)
Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze brochure, maar je kunt ook inschrijven via
mail: hugo.geets@telenet.be. Schrijf in vóór 25 april en betaal 42 euro op 50 plus rekening BE47 2200 9760 5880 met vermelding: KVE 2180023 - Lier

Toneel

Stuk Ongeluk
Donderdag 17 mei 2018 om 14.00 uur
Elckerlyc Theater, Frankrijklei 85, 2000 Antwerpen
The Play That Goes Wrong is al jaren een overweldigend succes in Londen. Het stuk,
waarin niets is wat het lijkt, is een snel gemonteerde, fysieke komedie met perfect getimede bloopers en een gigantische schat aan grappen. Een mengeling van Fawlty Towers en Laurel & Hardy. De Komedie Compagnie bewerkte het stuk, waarin een bende
toneelamateurs, onder leiding van een duivel-doet-al regisseur, een thriller speelt waarbij
werkelijk alles verkeerd gaat. Het stuk gaat alle kanten op behalve de goede kant en het
decor overleeft de voorstelling niet. De totale verwarring begint al in de foyer, gaat door
tijdens de pauze en eindigt zelfs niet bij het slotapplaus!
Met Sven De Ridder, Koen Van Impe, Jan Van Dyke, Tania Kloek en Sébastien De
Smet, Kobe Van Herwegen, Britt Van der Borght en Dirk Van Vooren.
Het aantal tickets is beperkt: OP = OP. Verkochte tickets worden niet terug genomen!
Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze brochure, maar je kunt ook inschrijven via
mail: victor.goelen@proximus.be. Schrijf in vóór 30 april en betaal 15 euro op 50 plus
rekening BE47 2200 9760 5880 met vermelding: 218AAS2 - Stuk ongeluk

Naar aanleiding van 20 jaar KVE 50 plus CREAcTIEF

Speciale Ontmoetingsdag
Donderdag 24 mei 2018 om 09.45 uur
Steenplein (nabij het Steen), 2000 Antwerpen

KVE 50 plus CREAcTIEF viert haar 20ste verjaardag met een boottocht op de Schelde. Al
varende bewonderen we de dorpen en gemeenten langs de pittoreske oevers van de
Schelde en bezoeken we Dendermonde en Rupelmonde. Verzorgde BBQ aan boord, in
de namiddag feesttaart en volop vrolijke muziek.
Opgelet! Omdat de waterbus vertrekt vanaf hetzelfde ponton is de inscheping vervroegd
naar 09.35 uur en vertrekt de boot om 09.50 uur stipt. Zorg dat je tijdig ter plaatse bent.

Programma
09.35 uur

Inscheping op riviercruiser Verdi op het Steenplein in Antwerpen

09.50 uur

Start van de boottocht naar Dendermonde. We varen langs Kruibeke, Temse, Tielrode, Branst, Hamme Driegoten, Mariekerke, Sint-Amands, Vlassenbroek … en we bewonderen onderweg al het moois dat deze streek te bieden heeft. Fototoestel meebrengen!

12.00 uur

Barbecue op de boot.

13.30 uur

Aankomst in Dendermonde, stad van het Ros Beiaard en de vier heemskinderen. Je kunt zelf kiezen of je een terrasje wilt doen of een kort bezoek wilt
brengen aan de stad.

14.45 uur

Terugvaart langs Temse, Buitenland, Hingene en Steendorp naar Rupelmonde. Onderweg volop feestelijke muziek.

17.15 uur

Aankomst in Rupelmonde. We maken een korte wandeling langs de markt,
de Getijdenmolen, de Graventoren …

18.00 uur

Vertrek vanuit Rupelmonde. Tijdens de terugvaart: degustatie van de supergrote feesttaart met koffie/thee.

19.00 uur

Aankomst in Antwerpen
De tussenkomst per persoon bedraagt 30 euro + eigen consumpties.
Schrijf tijdig in.

Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze brochure, maar je kunt ook inschrijven via
mail: hugo.geets@telenet.be. Schrijf in vóór 10 mei en betaal 30 euro op 50 plus rekening BE47 2200 9760 5880 met vermelding: KVE 2180008 - Ontmoetingsdag

Achtdaagse zomerreis

Charente Maritime
Van zondag 03 juni tot en met zondag 10 juni 2018
Vertrek 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 en geniet van gezellig tafelen en de bijzondere streekgastronomie.

Programma
Dag 1: Antwerpen - Royan / Intrek in hotel Primavera.
Dag 2: Royan - Brouage - Marennes Oléron - Royan
Dag 3: Royan - Rochefort - La Rochelle - Royan
Dag 4: Royan - Ile d’Oléron - Royan
Dag 5: Royan - Ile de Ré - Royan
Dag 6: Royan - Saintes - Royan
Dag 7: Royan - La Roche Courbon - Cognac - Royan
Dag 8: Royan - Antwerpen
Deze reis is volledig volgeboekt. Je kunt niet meer inschrijven

Museumbezoek

Michaelina, leading lady van de barok
Dinsdag 19 juni om 09.30 en om 13.30 uur
Museum aan de Stroom (MAS), Hanzestedenplaats 1, 2000 Antwerpen
In het kader van Antwerpen Barok 2018 demonstreert de tentoonstelling Michaelina,
leading lady van de barok in wereldpremière het uitzonderlijke talent van een kunstenares, die groot werd in een periode waarin vrouwelijke artiesten uiterst zeldzaam waren.
Haar werk is zo uniek en veelzijdig dat het alle kunsthistorische verbeelding tart.
Er zijn twee bezoeken vastgelegd: één in de voormiddag en één in de namiddag. We
komen samen in de loketzaal van het MAS om 09.30 uur voor groep 1 en om 13.30 uur
voor groep 2. Begeleider 50 plus en de gids wachten de groepen daar op (maximum 20
personen per groep). De rondleiding duurt ± twee uur.
Het MAS is vanuit het centrum gemakkelijk te bereiken met tram 7.
Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze brochure, maar je kunt ook inschrijven via
mail: wuyts.p@skynet.be. Schrijf in vóór 05 juni en betaal 8 euro op 50 plus rekening
BE47 2200 9760 5880 met vermelding: KVE 2180025 - Michaelina

Zomerwandeling

De Trappisten (Westmalle)
Dinsdag 26 juni vanaf 10.00 uur
Startplaats: Café Trappisten, Antwerpsesteenweg 487, 2390 Westmalle
De abdij van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart van Westmalle behoort sinds 1794
tot de orde van de Cisterciënzers of de trappisten, naar de Franse abdij La Trappe.
Sinds het einde van de 18de eeuw wijden monniken zich hier aan een leven van gebed
en arbeid. Ze leiden een teruggetrokken leven, maar sluiten zich niet af van de zorgen en
de noden van de mensen. Ze verdelen hun tijd tussen gebed, reflectie en arbeid. De
monniken van Westmalle brouwen bier om te voorzien in hun onderhoud. Daarnaast is er
heel veel werk om het enorme domein, inclusief boerderij, goed te beheren.
We verzamelen om 10.00 uur in Café Trappisten, Antwerpsesteenweg 487, Westmalle
voor koffie of thee met een koffiekoek. Vroeger komen heeft geen zin, want dan is het
café nog niet open. Café Trappisten is gemakkelijk bereikbaar met De Lijn, bus 410
(Antwerpen-Turnhout). De bus stopt voor de ingang. Handig als je straks een trippeltje
(of twee?) wilt drinken.
We starten de wandeling in de omgeving en met een gids om 10.30 uur. Op de middag
versterken we de innerlijke mens met verse dagsoep, een duo kroketten van Trappistenkaas en garnaal met trappistenbrood. Om 13.30 uur start de middagwandeling en is er
een stiltemoment. We eindigen rond 16.30 uur met een film over de Trappisten.
Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze brochure, maar je kunt ook inschrijven via
mail: hugo.geets@telenet.be. Schrijf in vóór 15 juni en betaal 35 euro op 50 plus rekening BE47 2200 9760 5880 met vermelding: KVE 2180024 - Trappisten

Sportactiviteit

Pétanque
Donderdag 05 juli 2018 om 12.30 uur
Kasteellei 79, Wijnegem
De Alliantie Antwerpse senioren (AAS) nodigt ons uit om deel te nemen aan de sportieve
pétanque-mêlée, trofee Romain Bullens.
Donderdag 05 juli 2018 (inschrijven om 12.30 uur).
Prijs: 4 euro, ter plaatse te betalen
Inrichting en wedstrijdleiding: Wijnegem Pétanque Club, Kasteellei 79, Wijnegem
Om de organisatie te vergemakkelijken, melden KVE 50 plus leden zich aan bij Romain
Goesaert. Via mail romain.goesaert@gmail.com of telefonisch 03 235 57 05.
Indien je verplaatsingsproblemen hebt, meld het ons.

Eerstvolgende praatcafé’s
Taverne De Schorren, Graspolderlaan 32, 2660 Hoboken
Voor een praatcafé moet je niet inschrijven, kom er gewoon naartoe!
Meestal is er een activiteit, maar het is ook gezellig om oud-collega’s
te ontmoeten en samen te praten en iets te drinken.

Vrijdag 06 april
Ludieke quiz.
Wie vorige jaren aan de quiz deelnam, weet dat het niet louter bij het stellen van een
vraag blijft. Elke vraag wordt uitvoerig ingekleed zodat je er altijd iets van opsteekt
en altijd wordt gezocht naar een passende illustratie zodat de quiz een streling is
voor het oog. Bovendien krijg je dikwijls tips, waaruit je het antwoord min of meer
kunt afleiden. Je hoeft dus echt geen bolleboos te zijn om mee te doen.
De tussenrondes zorgen altijd voor enige hilariteit. Meedoen is dus de boodschap.
Laat de eeuwige roem niet vruchteloos op jou wachten !!!

Vrijdag 04 mei
Voorstelling wandelmidweek in Beek (NL)
Dit jaar vindt de wandelmidweek plaats in een heel nieuwe omgeving. Een uitstekende gelegenheid om opnieuw prachtige landschappen en mooie stukjes natuur te
ontdekken en om gezellig samen te zijn en te genieten van de stemmige avonden.
We stellen de midweek en de omgeving voor op dit praatcafé.
We gaan iets dieper in op de ‘schoolreis’ (= de uitstap tijdens de wandelmidweek),
die zeker een voltreffer wordt.

Vrijdag 01 juni
Retro projectie 20 jaar 50 plus (deel 1)
Wat hebben we al die jaren uitgespookt. We brengen een beeldverslag aan de hand
van oude foto’s, geklasseerd volgens thema (bezoeken, daguitstappen, wandelmidweek, zomerreizen …).

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: …………………………..…………………………………………….

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

Lierke plezierke - dinsdag 08 mei

(HG)

Schrijft in met …… personen x 42 euro = ……… euro
Betaling bij inschrijving vóór 30 april met code KVE 2180023 - Lier

Toneel: Stuk ongeluk - donderdag 17 mei

(RG)

Schrijft in met …… personen x 15 euro = ……… euro
Betaling bij inschrijving vóór 30 april met code 218AAS2 - Stuk ongeluk

Ontmoetingsdag (jubileum 50 plus) - donderdag 24 mei

(HG)

Schrijft in met …… personen x 30 euro = ……… euro
Betaling bij inschrijving vóór 10 mei met code KVE 2180008 - Ontmoetingsdag

Tentoonstelling Michaelina - dinsdag 19 juni

(PW)

Schrijft in met …… personen x 8 euro = ……… euro
Betaling bij inschrijving vóór 05 juni met code KVE 2180025 Michaelina

Wandeling: Trappisten Westmalle - dinsdag 26 juni
Schrijft in met …… personen x 35 euro = ……… euro
Betaling bij inschrijving vóór 15 juni met code KVE 2180024 Trappisten

(HG)

