MAANDKALENDER
Koninklijke Verbroedering van de
Energiebedrijven

ATLETIEK . BASKETBAL . BILJART . BOWLING . BRIDGE.
COMPUTERCLUB . CULTUUR . FOTO & VIDEOKRING . JEUGDATELIER .
KAARTEN . KAMPEERTOERISME . MOTORTOERCLUB . PETANQUE .
50+ CRE-ACTIEF . SAIL ELECTRA . SCHUTTERS . SPORTVISSEN .
SQUASH . TAFELTENNIS . TENNIS . TONEEL . VERZAMELAARS .
VOETBAL. WIELERTOERISME . WINDSURFING .
ENTITEITEN ZCA . KCD . ELIA & VRIENDENKRINGEN SVV . SPA

www.kve-maandkalender.be

FEBRUARI 2022

2

Vanwege Patrick Verschueren, voorzitter KVE
Alweer een jaar voorbij.
100 jaar geleden, op 21 januari 1921, werd KVE boven het doopvont
gehouden. Het voorbije jaar 2021 zal zeker lang in het geheugen blijven, al
zullen het niet direct de leukste herinneringen zijn.
Door corona zijn we genoodzaakt geweest om (bijna) alle geplande
activiteiten af te (gelasten) lassen of uit te stellen. Veel nieuws valt er niet te
melden, behalve dan dat we weer naar af zullen gaan. We kunnen
momenteel alleen maar hopen dat we in 2022 er terug in kunnen slagen om
jullie een mooi pakket activiteiten aan te bieden aan zeer interessante
prijzen.
Ondanks alle reorganisaties en corona, weten we elkaar terug te vinden en
dit dankzij de collegialiteit en veerkracht van jullie allen.
Ik ben dus blij dat ik steeds weer op jullie bijdrage mag rekenen om onze
vereniging te dragen.

Alleen zou ik dit nooit kunnen.
BEDANKT VOOR JULLIE STEUN
Mijn beste wensen en een goede gezondheid
voor het nieuwe jaar.
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Beste Leden”
Een werkjaar vliegt voorbij en we staan aan ons 101 jarig bestaan.
Het nieuwe jaar staat weer voor de deur en we moeten U dus melden
dat het tijd is om het lidgeld te betalen.
Echter, gezien het verloop van 2020 en het jubileumjaar 2021 is er
besloten om voor de leden die in 2021 reeds lid waren, geen lidgeld te
vragen voor 2022 !!
In de maand januari zullen de huidige leden automatisch hun lidkaart
2022 ontvangen via e-mail. Dus voor de goede werking is het dus
belangrijk dat je ons je correcte e-mailadres bezorgt (heb je zelf
geen computer of internet, dan mag je ook deze van een collega
of vriend doorgeven). Actieve leden krijgen hun e-mailadres van het
werk toegewezen. Wens je een ander, geen probleem geef dan het
nieuwe e-mailadres op. Graag je e-mailadres doorsturen naar
KVE@engie.com (geef ook je lidnummer, naam en adres op om
vergissingen te vermijden, raadpleeg hiervoor je oude lidkaart).
Nieuwe leden hoeven slechts de helft van het lidgeld te betalen voor
2022. Na storting van je lidgeld (voor 2022) zal je binnen de maand
(vanaf januari) een e-mail mogen ontvangen met je nieuwe lidkaart
voor 2022. Opgelet, dit is natuurlijk enkel mogelijk indien we jouw
e-mailadres hebben.
Helaas zijn de productie- en verzendingskosten van onze maandkalender te hoog geworden, waardoor we genoodzaakt zijn om volledig
over te stappen naar een maandelijkse digitale versie. (zie verder)
Op de website kan je alle nieuws vinden en dit wel vanaf het begin van
de maand

BEZOEK ONZE WEBSITE

WWW.KVE-MAANDKALENDER.BE
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OPROEP!
In het kader van onze planeet die ons nauw aan het hart ligt, voorzien
we ook binnen KVE een digitale wereld voor onze KVE-Maandkalender.
Hoe kan ik digitaal volgen:
Surf naar onze website: www.kve-maandkalender.be
Ga naar de rubriek “KVE-Nieuws”, daaronder zit de knop
“Maandkalender” . Hierachter is altijd de laatste maandkalender
gekoppeld in pdf formaat (altijd gemakkelijk te lezen).
Hier de link: https://www.kve-maandkalender.be/pdf-bestanden/kvenieuws/kve-maandkalender.pdf

Achter de knop Archief maandkalender kan je nog tot 1 jaar terug gaan
voor een vorige versie
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Activiteiten Kalender 2022
Dag

Datum

Activiteit

Afdeling

Dinsdag

1/02/2022

Woensdag

2/02/2022

BASF - KVE 1 (Competitie terugronde)

Biljart

Donderdag

3/02/2022

KVE 2 - Lusitano (Competitie terugronde)

Biljart

Maandag

7/02/2022

Atlas 1 - KVE 50+

Biljart 50 +

Maandag

7/02/2022

Luchtwapens/zimmer

Schutters

Woensdag

9/02/2022

AMI - KVE (Competitie ABV)

Biljart

Donderdag

10/02/2022

KVE 1 - KVE 2 (Competitie terugronde)

Biljart

Zondag

13/02/2022

Scala & Kolacny brothers

Cultuur

Maandag

14/02/2022

Standaardpistool

Schutters

Dinsdag

15/02/2022

KVE 50+ - Bell 2

Woensdag

16/02/2022

Hemiksem - KVE 2 (Competitie terugronde)

Woensdag

16/02/2022

Donderdag

17/02/2022

KVE 1 - Goorhof (Competitie terugronde)

Biljart

Maandag

21/02/2022

Pistool/revolver >.32

Schutters

Dinsdag

22/02/2022

Halve finale KVE 50+ ( ? )

Biljart 50 +

Dinsdag

22/02/2022

I Love You - Sofie

Cultuur

Woensdag

23/02/2022

KVE - AMI (Competitie ABV)

Biljart

Donderdag

24/02/2022

De Zoete - KVE 1 (Competitie terugronde)

Biljart

Donderdag

24/02/2022

KVE 2 - Goorhof (Competitie terugronde)

Biljart

Maandag

28/02/2022

Kameraadschap - KVE 2 (Competitie terugronde)

Biljart

Maandag

28/02/2022

KVE 50+ - De Hertog Vrienden

Biljart 50 +

Maandag

28/02/2022

Schutters

Donderdag

3/03/2022

Maandag

7/03/2022

Pistool/revolver .22
KVE 1 - Club Bilhar Portugues (Competitie
terugronde)
Luchtwapens/zimmer

Dinsdag

8/03/2022

Elsdonk 1 - KVE 50+

Biljart 50 +

Woensdag

9/03/2022

KVE - New Holland (Competitie ABV)

Biljart

Donderdag

10/03/2022

Lusitano - KVE 1 (Competitie terugronde)

Biljart

Donderdag

10/03/2022

KVE 2 - De Zoete (Competitie terugronde)

Biljart

Maandag

14/03/2022

Duel 10 schoten/min.

Schutters

Dinsdag

15/03/2022

KVE 50+ - Bell 1

Biljart 50 +

Dinsdag

15/03/2022

The Legends & Michael Varekamp

Cultuur

Donderdag

17/03/2022

Geen KAVVV Competitie

Biljart

Maandag

21/03/2022

Atlas 2 - KVE 50+

Biljart 50 +

Maandag

21/03/2022

Schutters

Woensdag

23/03/2022

Donderdag

24/03/2022

Pistool/revolver >.32
Hemiksem - KVE 2 (Bekercompetitie 1st.
heenronde)
KVE 1 - BASF (Bekercompetitie 1st. heenronde)

Donderdag

24/03/2022

New Holland - KVE (Competitie ABV)

Biljart

Maandag

28/03/2022

Pistool/revolver .22

Schutters

Dinsdag

29/03/2022

Geen KAVVV Competitie

Biljart 50 +

Woensdag

30/03/2022

BASF - KVE 1 (Bekercompetitie 1st. terugronde)

Biljart
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Geen Competitie KVE 50+

Biljart 50 +

(Competitie)

(Competitie)

Wintercyclus: Erfenissen

Biljart 50 +

en Schenkingen

(notaris Stoop)

(Competitie)

(Competitie)

(Competitie)

(Competitie)

Biljart
50+

Biljart
Schutters

Biljart
Biljart

Dag

Datum

Donderdag

31/03/2022

Maandag

4/04/2022

Activiteit
KVE 2 - Hemiksem (Bekercompetitie 1st.
terugronde)
Luchtwapens/zimmer

Woensdag

6/04/2022

KVE - DIABLO (Competitie ABV)

Biljart

Donderdag

7/04/2022

Bekercompetitie Kwartfinale ( ? )

Biljart

Zondag

10/04/2022

Maandag

11/04/2022

PE-schieten

Schutters

Donderdag

14/04/2022

Bekercompetitie Halvefinale ( ? )

Biljart

Maandag

18/04/2022

DIABLO - KVE (Competitie ABV)

Biljart

Donderdag

21/04/2022

Bekercompetitie FINALE ( ? )

Biljart

Maandag

25/04/2022

Pistool/revolver .22

Schutters

Maandag

31/04/2022

Grendel/halfaut. LR.22

Schutters

Maandag

2/05/2022

Luchtwapens/zimmer

Schutters

Dinsdag

3/05/2022

Krijt Op Tijd - KVE (Competitie ABV)

Biljart

Maandag

9/05/2022

Silhouetten

Schutters

Maandag

16/05/2022

Pistool/revolver >.32

Schutters

Woensdag

18/05/2022

KVE - Krijt Op Tijd (Competitie ABV)

Biljart

Maandag

23/05/2022

Grendel/halfaut. LR.22

Schutters

Maandag

31/05/2022

Schieten

Schutters

Woensdag

1/06/2022

KVE - Aledin (Competitie ABV)

Biljart

Maandag

13/06/2022

Luchtwapens/zimmer

Schutters

Vrijdag

17/06/2022

Aledin - KVE (Competitie ABV)

Biljart

Maandag

20/06/2022

Standaardpistool

Schutters

Maandag

27/06/2022

Pistool/revolver .22

Schutters

Maandag

4/07/2022

Luchtwapens/zimmer

Schutters

Maandag

18/07/2022

Duel 10 schoten/min.

Schutters

Maandag

1/08/2022

Luchtwapens/zimmer

Schutters

Maandag

22/08/2022

PE-schieten

Schutters

Maandag

5/09/2022

Luchtwapens/zimmer

Schutters

Maandag

12/09/2022

Silhouetten

Schutters

Maandag

19/09/2022

Pistool/revolver >.32

Schutters

Maandag

26/09/2022

Grendel/halfaut. LR.22

Schutters

Maandag

3/10/2022

Luchtwapens/zimmer

Schutters

Maandag

10/10/2022

Standaardpistool

Schutters

Maandag

17/10/2022

Pistool/revolver >.32

Schutters

Maandag

24/10/2022

Pistool/revolver .22

Schutters

Maandag

31/10/2022

Schieten

Schutters

Maandag

7/11/2022

Luchtwapens/zimmer

Schutters

Maandag

14/11/2022

Duel 10 schoten/min.

Schutters

Maandag

21/11/2022

Pistool/revolver >.32

Schutters

Maandag

28/11/2022

Pistool/revolver .22

Schutters

Maandag

5/12/2022

Luchtwapens/zimmer

Schutters
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Evenement: Wiener

concert: Grüsse aus

Wien

Afdeling
Biljart
Schutters

50+

Activiteitenkalender
2022
Woensdag 16 februari
Zondag 10 april

Activiteit
Wintercyclus: Erfenissen en Schenkingen (notaris Stoop)
Evenement: Wiener concert: Grüsse aus Wien

Wintercyclus

Erfenissen en schenkingen
Woensdag 16 februari 2022 om 14.00 uur
TPC, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen

met notaris Dirk Stoop, Blancefloerlaan 101, 2050 Antwerpen LO, Tel. 03/210 91 70
Waarover zullen we het hebben?
I. Erfrecht - schenkingen burgerrechtelijk
Sinds 1 september 2018 is het erfrecht in ons land volledig veranderd. En dat heeft
gevolgen voor iedereen die vanaf dan erft of een erfenis nalaat. We praten over:
•
•
•
•
•

de reserve
erfovereenkomsten
de punctuele erfovereenkomst
de generatiesprong
vanaf wanneer en voor welke erfenissen?

II. Fiscaal Wijziging erf- en schenkbelasting vanaf 1 juli 2021
Komen aan bod:
•
•
•
•
•

de vriendenerfenis
de afschaffing van het duo-legaat
schenkingen en legaten aan goede doelen
de doorgeefschenking
de erfenissprong

III. Bewind/zorgvolmacht
•
•
•

Wat als je geen zorgvolmacht opstelt? Wie voert dan het bewind?
De zorgvolmacht
Verklaring van voorkeur en een vertrouwenspersoon

Er wordt tijd voorzien om vragen te stellen.
Samenwerking 50+ CRE-AcTIEF en Alliantie Antwerpse Senioren vzw
Inschrijven is noodzakelijk!
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Inschrijven via mail
Begeleider
Gsm (tijdens activiteit)
gu.di@scarlet.be
Romain Goesaert
0472 454 818
Rekening 50 plus
Kosten pp
Uiterste datum
Te vermelden
BE47 2200 9760 5880
6 euro
31 januari 2022
KVE 2220003 - erfenis
Doe de betaling op dezelfde dag als de inschrijving! Vermeld de volledige referte.

Een groot opgezet evenement

Wiener concert: grüsse aus Wien
Zondag 10 april 2022 om 15.00 uur
De Singel, Blauwe zaal, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen

Groot Robert Stolz Promenadeorkest
Dirigent André Walschaerts, Presentatie Connie Neefs
An Lauwereins – Peter Thunhart – Katharina Melnikova – Hans Peter Janssens
Een ganse namiddag betoverende muziek!

Samenwerking tussen 50 plus CRE-AcTIEF vzw & Alliantie Antwerpse Senioren vzw
De eerder gekochte tickets zijn geldig.
Er zijn geen nieuwe tickets beschikbaar
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KVE-CULTUUR : NIEUWTJES
◼ In ons laatste cultuur overzicht wensten we u allen een
normaal en gezond 2021!!! Hopelijk was het voor jullie een
gezond 2021 want normaal is en was het allerminst. Dat
belet niet dat we opstaan uit onze Corona-slaap en dat we
opnieuw activiteiten inplannen. Hopelijk snakken jullie er
ook naar om terug naar optredens te gaan, voorstellingen
bij te wonen en in groep op reis te gaan. Tot gauw!!!
◼ Onze geplande reizen naar Bulgarije, Argentinië en Chili konden ook in 2021 niet
◼

◼
◼
◼
◼

doorgaan. Volgend jaar beter en laten we aannemen, derde keer eindelijk goede keer.
We hernemen info in ons volgend overzicht
KVE vriendenkring bestaat dit jaar 100 jaar. Het is onze wens om dit samen met jullie
te vieren. Om dit nu nog op zijn poten te zetten voor een viering dit jaar, is te kort dag.
Maar volgend jaar kunnen we ook nog vieren en dan hopelijk zonder enige
belemmering. We houden jullie op de hoogte.
Als uw mailadres of huisadres verandert, laat het ons weten, zodat we ons
bestand kunnen aanpassen. Het is niet omdat het u hebt laten weten aan een
andere afdeling van KVE dat wij het ook weten.
U krijgt van ons altijd een bevestiging dat uw plaatsen gereserveerd zijn. Als we in verlof
zijn, zal dit gebeuren na onze thuiskomst.
U krijgt altijd tijdig informatie hoe u de tickets van een voorstelling, waarvoor u inschreef,
zult bekomen.
Eventuele vragen over de beschikbaarheid van plaatsen kunnen gesteld worden aan
* Gie Janssens-Tolleneer 0475 55 05 19, Gie.Janssenstolleneer@skynet.be
* Jeff Koyen 0475 90 05 40, jeff.koyen@telenet.be

HOE TICKETS BESTELLEN? Uw mails richt u aan Gie.janssenstolleneer@skynet.be.
Als u uw tickets met een e-mail bestelt, hoeft u me daarna geen inschrijvingsstrook op te
sturen. Buitenpost stuurt u naar mijn privé-adres : KVE Cultuur, Gie Janssens-Tolleneer
De Loock 7 2970 Schilde. Personeelsleden die in ploegen werken of een mutatie
verwachten en op rust gestelden worden verzocht bij de bestelling hun privé adres te
vermelden (voor verzending van de toegangskaarten of andere info).
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KVE-CULTUUR : PROGRAMMA
13.02.2022
22.02.2022
15.03.2022
xx.06.2022
xx.10.2022

Scala & Kolacny brothers
I Love You - Sofie
The Legends & Michael Varekamp
Rondreis in Bulgarije
Rondreis in Argentinië en Chili

Singel - Blauwe Zaal
CC Berchem
CC Berchem
Uitgesteld naar 2022
Uitgesteld naar 2022

KVE-CULTUUR : ONZE AANBIEDINGEN
SCALA en de Kolacny Brothers
Singel Blauwe Zaal Antwerpen
Zondag 13 februari 2022 om 20 uur

Normale Prijs

KVE-Prijs

40.00 EUR

37.00 EUR KVE-leden
40.00 EUR Niet leden

Scala bestaat 25 jaar!
Het begon in 1996 met een voorzichtige, eerste repetitie in Aarschot. Een kwarteeuw
later is Scala uitgegroeid tot een vaste waarde op internationale podia, wereldwijd
bekend omwille van haar eigenzinnige, emotionele muziek en bijzondere liveshows.
Verwacht u aan een “betoverende” bezetting. De dames van Scala zullen op het podium
omringd worden door hun Scala-rockband én de Kolacny-broers.
SCALA verzorgt een optreden van 120 minuten - zonder pauze - met daarin de gekende
en eigenzinnige covers die al herhaaldelijk in Hollywoodfilms en internationale TV-series
opdoken.
25 Jaar Scala wordt een feestelijke voorstelling. Verwacht u aan een overzicht van het
allerbeste, het allermooiste van Scala van de afgelopen jaren.

Wij hebben prima plaatsen in de blauwe zaal van deSingel op rijen 8, 9 en 10
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Naam en Voornaam : ………………………………………………………………..
Adres of Werkplaats : ……………………………………………………………….
Telefoon
: ……………………………………………………………….
Bestelt ...... tickets aan 37 EUR voor “Scala” op 13/02/2022
en stort …….. euro op het rekeningnummer BE74 9793 9932 9807 van KVE-Cultuur.

Sofie - I Love You
CC Berchem
Dinsdag 22 februari 2022 om 14.30 uur

Normale Prijs
8.00 EUR

KVE-Prijs
5.00 EUR KVE-leden
8.00 EUR Niet leden

Pop, jazz, funk & soul. Dat is Sofie. Met haar uitgebreide stembereik slaagt ze erin elk
nummer op een gevoelige en persoonlijke manier te brengen waardoor haar concerten
uitzonderlijke klasse en sfeer uitstralen. In 1974 komt haar carrière in een
stroomversnelling nadat ze ‘Ontdek de Ster’ wint. Met Bob en Fred van de populaire
Belgische popband The Pebbles vormt ze de groep Trinity. Met hits als ‘002.345.709
(That’s my number)’ en ‘Drop, Drop Drop’. In 1981 scoort een grote hit met ‘I love you’,
één van de mooiste Belgische ballades ooit met een groot succes in Japan, Korea en
Thailand. Met het album WHEN MORNING COMES geproduced door jazzpianist Jack
Van Poll bevestigt Sofie haar bijzondere status als jazz-zangeres. Hierna richt ze met
Hervé Martens (Soulsister, Paul Michiels) de groep Sofie & So-Four op. Met Hervé
Martens brengt ze eigen nummers, standards, popsongs en put ze uit een rijk
Nederlandstalig repertoire. Ook vertelt Sofie leuke anekdotes uit haar veelzijdige carrière.
1 koffie of thee inbegrepen - CC Berchem : Driekoningenstraat 126 2600 Berchem

Naam en Voornaam : ………………………………………………………………..
Adres of Werkplaats : ……………………………………………………………….
Telefoon
: ……………………………………………………………….
Bestelt ...... tickets aan 5 EUR voor “Sofie” op 22/02/2022
en stort …….. euro op het rekeningnummer BE74 9793 9932 9807 van KVE-Cultuur.
The Legends & Michael Varekamp
CC Berchem
Dinsdag 15 maart 2022 om 14.30 uur

Normale Prijs

KVE-Prijs

8.00 EUR

5.00 EUR KVE-leden
8.00 EUR Niet leden

New Orleans! Swingende stad van Streetparades, nachtleven en Mardi Gras.
Trompettist/vocalist Michael Varekamp en The Legends schetsen in Swingin’ in New
Orleans! een beeld van het ruige maar opzwepende leven in het New Orleans van de
eerste helft van de vorige eeuw.
Een meeslepende avond vol jazz uit de hoogtijdagen van Louis Armstrong, Fats Domino
en Louis Prima!
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The Legends o.l.v. Michael Varekamp & toetsenist Wiboud Burkens toveren de zaal om
tot een eenvoudige maar zwoele nachtclub. Net als destijds de boerenschuren in het
diepe zuiden van de VS, die na zonsondergang veranderden in ware danspaleizen.
Het authentieke bluesy stemgeluid en de meesterlijke band brengen een sfeervolle
traditie tot leven waarin vreugde en melancholie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Nummers als Mac the knife, Petite fleur en natuurlijk Oh when the saints kunnen rekenen
op een gloedvolle vertolking in deze inspirerende voorstelling!
MICHAEL VAREKAMP (TROMPET & VOCALS), WIBOUD BURKENS (TOETSEN),
YORAN AARSSEN (TENOR & CLARINET), HARRY EMMERY (CONTRABAS), ERIK
KOOGER (DRUMS)
1 koffie of thee inbegrepen - CC Berchem : Driekoningenstraat 126 2600 Berchem
Naam en Voornaam : ………………………………………………………………..
Adres of Werkplaats : ……………………………………………………………….
Telefoon
: ……………………………………………………………….
Bestelt ...... tickets aan 5 EUR voor “The Legends” op 15/03/2022
en stort …….. euro op het rekeningnummer BE74 9793 9932 9807 van KVE-Cultuur.
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COMPUTERCLUB
U kunt ons vinden in de lokalen van de Royal
Antwerp Tennis Club - Mariastraat 10 / 2160
Wommelgem en wel elke dinsdagnamiddag van
14h00 tot 17h00.

(Uitgezonderd in juli en augustus en op feestdagen)
Email : kve-computerclub@kve-maandkalender.be

SQUASH
KVE-Squash biedt iedere dinsdagavond de mogelijkheid om op een vriend schappelijke manier met collega’s je portie beweging te nemen. We spelen
nog steeds in “Dropshot” te Beveren, H. Conciencestraat 45.
Graag ontmoeten we andere collega’s die met ons een balletje wensen te
slaan. Je hoeft geen kampioen te zijn, iedereen is welkom.
Reservaties en info bij: erikvermeiren@belgacom.net
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BILJART
Dinsdag

1/02/2022

Woensdag

2/02/2022

BASF - KVE 1 (Competitie terugronde)

Biljart

Donderdag

3/02/2022

KVE 2 - Lusitano (Competitie terugronde)

Biljart

Maandag

7/02/2022

Atlas 1 - KVE 50+

Biljart 50 +

Woensdag

9/02/2022

AMI - KVE (Competitie ABV)

Biljart

Donderdag

10/02/2022

KVE 1 - KVE 2 (Competitie terugronde)

Biljart

Dinsdag

15/02/2022

KVE 50+ - Bell 2

Biljart 50 +

Woensdag

16/02/2022

Hemiksem - KVE 2 (Competitie terugronde)

Biljart

Donderdag

17/02/2022

KVE 1 - Goorhof (Competitie terugronde)

Biljart

Dinsdag

22/02/2022

Halve finale KVE 50+ ( ? )

Biljart 50 +

Woensdag

23/02/2022

KVE - AMI (Competitie ABV)

Biljart
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Geen Competitie KVE 50+

(Competitie)

(Competitie)

Biljart 50 +

Donderdag

24/02/2022

De Zoete - KVE 1 (Competitie terugronde)

Biljart

Donderdag

24/02/2022

KVE 2 - Goorhof (Competitie terugronde)

Biljart

Maandag

28/02/2022

Kameraadschap - KVE 2 (Competitie terugronde)

Biljart

Maandag

28/02/2022

Biljart 50 +

Donderdag

3/03/2022

Dinsdag

8/03/2022

KVE 50+ - De Hertog Vrienden (Competitie)
KVE 1 - Club Bilhar Portugues (Competitie
terugronde)
Elsdonk 1 - KVE 50+ (Competitie)

Woensdag

9/03/2022

KVE - New Holland (Competitie ABV)

Biljart

Donderdag

10/03/2022

Lusitano - KVE 1 (Competitie terugronde)

Biljart

Donderdag

10/03/2022

KVE 2 - De Zoete (Competitie terugronde)

Biljart

Dinsdag

15/03/2022

KVE 50+ - Bell 1

Biljart 50 +

Donderdag

17/03/2022

Geen KAVVV Competitie

Biljart

Maandag

21/03/2022

Biljart 50 +

Woensdag

23/03/2022

Donderdag

24/03/2022

Atlas 2 - KVE 50+ (Competitie)
Hemiksem - KVE 2 (Bekercompetitie 1st.
heenronde)
KVE 1 - BASF (Bekercompetitie 1st. heenronde)

Donderdag

24/03/2022

New Holland - KVE (Competitie ABV)

Biljart

Dinsdag

29/03/2022

Geen KAVVV Competitie

Biljart 50 +

Woensdag

30/03/2022

Biljart

Donderdag

31/03/2022

Woensdag

6/04/2022

BASF - KVE 1 (Bekercompetitie 1st. terugronde)
KVE 2 - Hemiksem (Bekercompetitie 1st.
terugronde)
KVE - DIABLO (Competitie ABV)

Donderdag

7/04/2022

Bekercompetitie Kwartfinale ( ? )

Biljart

Donderdag

14/04/2022

Bekercompetitie Halvefinale ( ? )

Biljart

Maandag

18/04/2022

DIABLO - KVE (Competitie ABV)

Biljart

Donderdag

21/04/2022

Bekercompetitie FINALE ( ? )

Biljart

Dinsdag

3/05/2022

Krijt Op Tijd - KVE (Competitie ABV)

Biljart

Woensdag

18/05/2022

KVE - Krijt Op Tijd (Competitie ABV)

Biljart

Woensdag

1/06/2022

KVE - Aledin (Competitie ABV)

Biljart

Vrijdag

17/06/2022

Aledin - KVE (Competitie ABV)

Biljart

16

(Competitie)

Biljart
Biljart 50 +

Biljart
Biljart

Biljart
Biljart

17

18

19

Henri BRANT – ATS Groep
jarenlang goede bekende van de sector Elektriciteit behoort nu bij

ATS Distribution:
Met vooraanstaande positie in de Vlaamse elektrogroothandel.
De afdeling elektrische groothandel is de laatste jaren uitgegroeid
tot een volwaardige speler binnen de ATS Groep. Met verschillende
vestigings-plaatsen.

In Antwerpen is de firma verhuisd naar Wijnegem.
NIEUW ADRES

Henri Brant NV
Bijkhoevelaan 10, B-2110 Wijnegem, Belgium
Openingsuren toonbank:
Maandag t.e.m. vrijdag:
8u – 12u en 13u – 17u tel: +32 3 325 79 85 – fax: +32 3 400 17 40

www.brant.be – www.atsgroep.be
KVE leden kunnen tegen goede voorwaarden volgende materialen
aankopen bij voorlegging van hun recente lidkaart.
Laagspanningsmateriaal,
Automatiseringscomponenten,
Installatiemateriaal,
Kabels-draaden
draagsystemen,
Schakelkasten en rijgklemmen, Aandrijftechniek , Verlichting,
componenten
voor
gebouwenautomatisering
en
HVAC,
Elektrothermie, …
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Voor aankopen van elektrische huishoudtoestellen

zijn KVE-leden van harte welkom bij de firma

D. Engels Paardenmarkt 83 ANTWERPEN

Met afgesproken preferentieel tarief ,transport tot aan de deur is gratis (met
uitzondering van kleingoed)!
Het assortiment bevat boilers, fornuizen, koelkasten, diepvriezers,
wasmachines, droogkasten, vaatwasmachines, naast kleinere apparaten
zoals stofzuigers, microgolfovens, mixers, haardrogers, scheerapparaten, en
ook sound en vision met led/lcd en plasma televisies, blu-ray, home theaters,
radio’s ...
WAS,SCHOONMAAK
KOKEN

HEALTH & BEAUTY –
SOUND
De diverse catalogi raadplegen is mogelijk via onze website www.engels.be.
Deskundig personeel zal u met raad en daad bijstaan bij uw keuzes in onze
toonzaal aan de Paardenmarkt 83 te Antwerpen. Mogen wij u daarbij vragen
om een identificatie van uw KVE Lidkaart mee te brengen zodat wij u kunnen
identificeren en de speciale prijzen kunnen toepassen.

De openingsuren van de toonzaal zijn
dinsdag tot /met vrijdag 09.30 uur tot 12.15 uur – 13.00 uur tot 17.00uur,
op zaterdag doorlopend van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Contact opnemen via toonzaal@engels.be of via 03/231.88.84.
Een afspraak maken is aangewezen!: reservatie.engels.be
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NIEUW !!!

KVE brengt u De snelste weg naar je
rijbewijs
Professionaliteit, kwaliteit
Voor het behalen van een rijbewijs
AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C, CE, D, DE.
Autovoertuigen, moto en bromfietsen, mobilhome en caravan
Ook doorgedreven opleidingen

Motorfietsbeheersing

Preventief rijden

Defensief rijden
op

Ecodrive

Parkeren

Terug de weg

Aarzel niet en schrijf nu in. Leden van KVE (= alle inwonende
gezinsleden) krijgen 10% korting op de betaalde lessen (praktijk en
theorie) .
Aanvraagformulier kan je bekomen en aanvragen via mail of telefoon bij
lucia Busselot : mailadres: lucia.b@telenet.be
Surf ook eens naar: www.sanderus.com
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KVE-LEDEN ZIJN
welkom bij de grootste verlichtingsspecialist van het land.
10% korting op meer dan 3000 armaturen en lampen.

Van landelijk tot modern,
voor badkamer, tuin, bureau, woonkamer, keuken,
voor elk budget

Maak uw keuze
Massive Kortrijk – Brugsesteenweg 356 – Kuurne
Massive Hasselt – Kuringersteenweg 437 – Kuringen
Light Gallery Gent – Kortrijksestw1042
Massive Brugge Fort Lapin 50
Light Gallery Drogenbos Bemptstraat 32
Light Gallery Zaventem – Leuvensesteenweg 354-356
Light Gallery Gosselies – Rue Robesse 28
Massive Luik – Av. Georges Truffaut 59
Light Gallery Namen – Chaussée de Liège 655
www.light-gallery.be
www.lightgallery@philips.be : online shop
23
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BA FAMILIALE POLIS KVE LEDEN

KVE leden kunnen al jarenlang genieten van een polis BA Familiale met
grote korting via makelaar Hermes bij verzekeringsmaatschappij BALOISE.
Aanvullend is er de aparte polis rechtsbijstand bij maatschappij EUROMEX.
Vanaf 01/01/2014 wordt er BTW gerekend op de erelonen van advocaten.
Daarom zijn de premies rechtsbijstand in de verzekeringsmarkt aangepast.
Concreet betekent dit voor u volgende verhoging :

BA familiale inclusief rechtsbijstand :
- € 49,42/jaar formule gezin
- € 39,07/jaar formule alleenstaande of derde leeftijd
In ons aanbod rechtsbijstand, zijn de premies aangepast naar
per gezin € 58,73/jaar
alleenwonende zonder minderjarige kinderen € 44,05/jaar
De mogelijke uitbreidingen bespreken we graag persoonlijk met u verder.
Toelichting: Callant NV Frankrijklei 112 bus 4 te 2000 Antwerpen
contacteer : Team Particulieren op het nummer 03/609.89.69
of per mail : antwerpen@callant.be
voor schade : schade.antwerpen@callant.be
Sinds 11/2013 is Hermes Verzekeringen opgenomen in de groep
CALLANT Verzekeringen. In praktijk verandert er niets voor u.
We kunnen we u een uniek nieuw product op de Belgische markt, de
‘fietsomnium’ aanbieden, een uitgebreide dekking diefstal en schade aan
een zeer betaalbare premie.
Voor aansluiting op een polis BA familiale en/of polis rechtsbijstand kan u
het aanvraagformulier opvragen :
CONTACTPERSOON KVE: Lucia Busselot via mail : lucia.b@telenet.be
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RECHTSBIJSTAND PRIVELEVEN OP MAAT
U kan de polis Rechtsbijstand Privéleven verder uitbreiden:
te betalen premie wordt vermeld op aanvraag
1. module Woning,
2. module Inkomen
3. module Extra Waarborgen,
4. eventueel te combineren met uw voertuig(en).
Toelichting: Hermes Verzekeringen NV Uitbreidingstraat 184 2600 Berchem
contacteer : KATRIEN WELLEMANS op het rechtstreekse nummer
03/6098988

Extra Voordelen van een polis bij Euromex :
- Een aparte gespecialiseerde verzekeraar is heel belangrijk bij conflict met
eigen BA verzekeraar.
- EVA principe (Euromex voor advies) : klanten kunnen beroep doen op
juridisch advies bij Euromex zelfs bij een ongedekt schadegeval.
- Via Euromex kan u het autowrak na schade zonder aansprakelijke derde of
omniumdekking op een eenvoudige manier van de hand doen.

Houders van huidig bestaande Baloise polis zullen
aangeschreven worden door Hermes met een uitgebreide
informatie over de nieuwe mogelijkheden en de
polisuitbreidingen.
De aanpassing van de huidige polis kan volgens uw eigen lopende vervaldag
aangepast worden naar een uitgebreidere polis indien gewenst. De eerste
drie maanden worden gratis verrekend en verder pro rata naar vervaldatum.
Euromex verwittigd Baloise rechtstreeks van deze wijziging.
Voor de nieuwe polis rechtsbijstand kan u het aanvraagformulier opvragen
CONTACTPERSOON KVE: Lucia Busselot via mail : lucia.b@telenet.be
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voor alle KVE
leden

Comfort thuisverzekering
Collectieve brand+ diefstal+ BA+huispersoneel Polis
Uw voordelen zijn o.a.
Een FIKSE PRIJSKORTING tot meer dan 35% bij een volledig pakket
Budgetvriendelijk: gespreide betaling zonder bijkomende kosten

Een Glashelder contract: u bent steeds correct verzekerd voor de
nieuwwaarde van uw gebouw; uw inboedel is onbeperkt verzekerd.
U hebt recht op Psychologische bijstand indien u slachtoffer
wordt van een diefstal, homejacking, of een zware brand
Een totaalpakket met klassieke basisdekkingen gecombineerd met
dekking diefstal en mogelijk opmerkelijke extra dekkingen zonder één
euro meerprijs in de formule Maximo
Uw tweede verblijf, tuinhuis, studentenkamer zijn in contract opgenomen
Deze polis is ontstaan november 2002 in afspraak met KVE en
verzekeringskantoor J. Van Breda en AXA
Voor meer informatie neem contact met lucia.b@telenet.be
Axa heeft een servicelijn via mail : communicationcenter@axa.be
Een gepersonaliseerde offerte kan worden gevraagd via het gratis
telefoonnummer 0800/90.419.
Polishouders kunnen aangifte van schade doorgeven via :tel 078/150109 van
8:30 TOT 20:00 of dossier openen via email : claimscc@axa.be
Schadedienst : 02/6785226 van 10:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 16:00
SLACHTOFFER VAN ONGEVAL VRAAG NAAR RECHTSBIJSTAND
ONGEVALLEN.
Deze polis Home Comfort met Maximoformule heeft de erkenning van de
consumentenvereniging Test-Aankoop
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Aanbod voor alle KVE-leden!

De reis- en
annuleringsverzekering
KVE 50 plus CRE-AcTIEF vzw
sloot, in samenwerking met makelaar J. Van Breda en Co,
een reisverzekeringspolis voor KVE-leden af bij verzekeraar AIG.
• Premie: 4,34 euro per verzekeringnemer per maand of 7,19 euro met levensgezel.
• Je bent dan verzekerd voor alle uitstappen en reizen van KVE in binnen- en
buitenland en voor privéreizen in het buitenland. Deze verzekering omvat:
− wettelijke aansprakelijkheid in het buitenland;
− ziekenhuis- en medische kosten + eventuele repatriëring;
− ongevallen (ook voor privéleven in het buitenland);
− annulering
• Je kunt hierover meer informatie krijgen en intekenen via Luce Van Strydonck:
− mail → luce.v.s@telenet.be
− gsm → 0485 580 129
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Belangrijk bericht
over de verzekering HTS voor onze leden
Onze leden kunnen een reis- en annuleringsverzekering afsluiten,
met het oog op reizen in het buitenland (in groep en individueel).
Ze zijn dan beschermd tijdens de reis en kunnen de bedragen,
die ze bij de intekening op een reis betaalden, terugkrijgen indien ze
onder welbepaalde omstandigheden niet kunnen deelnemen.
De bepalingen daarvan worden duidelijk omschreven in de polis.
Wat de leeftijdsgrens betreft kun je het volgende lezen in de polis.
Kunnen worden verzekerd: de personen die hoogstens 80 jaar zijn
op het ogenblik van de onderschrijving van de polis.
Het contract eindigt van rechtswege op het einde van het verzekeringsjaar
waarin de verzekerde 85 jaar wordt. Op dat ogenblik stopt dus de reis- en
annuleringsverzekering bij HTS, ook als hij of zij daarvoor aangesloten was.
Na het jaar waarin men 85 werd heeft het dus geen enkele zin meer
om de jaarlijkse premie te betalen. Indien de partner nog geen 85 is, kan de
polis voor hem/haar worden aangepast.

Opgelet: dit bericht heeft uitsluitend betrekking op de verzekering van HTS.
Mogelijk kan bij een andere instantie wél een verzekering worden
afgesloten (reis- of sportorganisaties, ziekenfondsen, banken …).
Maar het is dan aan de persoon zelf om dit te regelen.
Meer informatie bij Luce Van Strydonck - luce.v.s@telenet.be
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Belangrijk bericht
voor KVE-leden, aangesloten bij de groepspolis HTS-AIG Europe 2.300.554/ 2.004.507

Wat moet je doen als je jouw aansluiting wilt opzeggen
of wanneer je de titularis van de polis wilt wijzigen?
Er zijn verschillende omstandigheden waarbij dit nodig kan zijn:
a) je beslist zelf om de polis op te zeggen
• Stuur 3 maanden vóór de vervaldatum van de polis een aangetekende brief naar AIGEurope Limited, Pleinlaan 11, 1050 Brussel (+32 2 7399620). De datum van jouw
inschrijving staat op jouw inschrijvingspolis.
• Je mag de bestendige opdracht bij je bank opzeggen van zodra je bericht hebt gekregen
van de verzekeringsmaatschappij.
• Die aangetekende brief moet bevatten:

1. Het nummer van de groepspolis: KVE50+/ HTS polis nr.2.300.554/2.004.507
2. De volledige naam van de titularis, adres, geboortedatum en jouw persoonlijk
certificaatnummer bij de groepspolis (te vinden op de inschrijvingspolis,
00028…………)
3. De verklaring dat je jouw deelpolis bij HTS- AIG Europe wenst op te zeggen.
4. De handtekening van de titularis.
b) de polis moet volledig worden opgezegd bij het overlijden van de hoofdtitularis
• Je volgt volledig dezelfde werkwijze als hierboven bij punt a) maar je moet een kopie van het
officieel overlijdensattest van de titularis bij de brief voegen. Dit kan onmiddellijk na het
overlijden gebeuren, je hoeft dus geen rekening te houden met de vervaldatum van de polis.
c) stopzetting van de polis van de hoofdtitularis bij diens overlijden, maar aanvraag tot herinschrijving op naam van de medeverzekerde
• Punten 1 en 2 van a) blijven hetzelfde.
• Bij punt 3 schrijf je dat je als medeverzekerde dezelfde polis wenst verder te zetten, maar op
jouw naam. Je krijgt dan van AIG Europe een formulier met de nieuwe kostprijs, dat dient
om de domiciliëring bij jouw bank te wijzigen. Het certificaatnummer blijft onveranderd.
• Let erop dat het bankrekeningnummer hetzelfde blijft als bij de vorige domiciliëring. Als dat
niet het geval is en je het rekeningnummer wenst te wijzigen, moet je dat nieuwe nummer al
vermelden in jouw brief voor de her-inschrijving.
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Automatisering inschrijvingen

VAB-Pechbijstand
VAB-Reisbijstand
inlogcode
WWW.VAB.BE/KORTING/ELECTR
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HOTEL MONTANA
Prachtig ****hotel in Tirol (Oostenrijk) uitgebaat door Vlaamse familie Smet –
Blondeel.
Door rechtstreekse onderhandeling kunnen zij verhuren aan zeer gunstige prijzen.
Het hotel is eveneens uitgerust voor rolwagen gebruikers.
Is bereikbaar met :nachttrein Brussel–Innsbruck– Imst : waar u wordt opgehaald.
of nachtbus op vrijdag van Antwerpen naar Imst.
Hotel Montana, A-6471 Arzl im Pitztal Oostenrijk.
Tel. 00-43 5412 63141 of Email hotel@montana.OR.AT

ACA Accu – Centrale
Alle soorten auto batterijen
Leden KVE vriendenkring kunnen korting krijgen van 10% op batterijen,
( Bij voorlegging KVE kaart )
Bredabaan 224- 226 te 2170 Merksem
tel 03-645.40.03Email: info@accucentrale.com

IJZERWAREN DERWA (Guido De Vos)
Personeelsleden Electrabel Eandis en Elia kunnen korting krijgen van
36% op Demeyere kookpotten (Bij voorlegging KVE lidkaart)

2140 Borgerhout Tel: 0495 208 796
Bestellingen kunnen geplaatst worden via email: info@derwa.eu
Bij email wel een kopie lidkaart KVE of personeelskaart Eandis-Elia-Electrabel
toevoegen, tenzij de mail door de werkgever zelf verzonden wordt.
Meer informatie : www.derwa.eu

VIZI – Opticiens WILRIJK
Optiek – Optometrie – Contactlenzen
Jules Moretuslei 392 te 2610 Wilrijk Tel. 03-828.38.67
Permanente actie op vertoon van KVE lidkaart
20 % KORTING OP MONTUREN
20 % KORTING OP BRILGLAZEN
20% KORTING OP CONTACTLENZEN
E-Mail : info@vizi-wilrijk.be
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LICHTPLAN BVBA
Het juiste licht op de juiste plaats
Grote keuze in hedendaagse verlichting met alle topmerken o.a. Artemide, Foscarini,
Lumina, Estiluz e.a., voor interieur - bureel – tuin, toonzaal is vrij te bezoeken.
(Gesloten zondag. en maandag.)
Wij geven u een gratis lichtstudie en vrijblijvend lichtadvies. Kortingen van 20% tot 35%.
Openingsuren: di. t/m do.10-12 u / 13.30-18.30 u vrijdag tot 20u. Zaterdag. tot 18 u.
Sint-Gillislaan 131, 9200 Dendermonde
Tel. 052-21 29 71
E-Mail: lichtplan@telenet.be

Website: www.lichtplan.be

JUWELEN RAYJO
Fabrikant van juwelen in 18 karaat goud of platina.
Eigen atelier, alle creaties met mathematische precisie.
Voorontwerp en verdere afwerking door vakbekwame goudsmeden, in samenwerking
met computergestuurde machines(cad/cam).
Op vertoon van lidkaart, bieden wij 15 % korting op alle diamanten juwelen, 10% korting
op alle kettingjuwelen en 1 uur gratis parkeren in parking Diamant in het Empirecenter.
Adres
: RAYJO NV, Rijfstraat. 6, 2018 Antwerpen Tel. 03/232.31.95
Open :
ma - vrij 10 - 17.30 u.
zat. 9.30 u - 12.00 u.
Jaarlijks verlof : 10 tem 17 april en van 31 juli tem 27 augustus.
Website : www.rayjo.be / E-Mail : info@rayjo.be
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• Verf en decoratiegroothandel
• Professionele merken met professioneel advies
o Verven (Herbol, Sikkens, CWS, Lucite, …)
o Verftoebehoren
o Wandbekleding (behang, ..)
o Vloerbekleding (vasttapijt, novylon, laminaat, parket, trendy
tapijt, ..)
o Raamgarniering (raamsystemen, raamgarniering,…..)
• KVE Electrabel personeelsleden
Verkrijgen 30% korting op alle verven en verftools (uitgezonderd
machines)
Verkrijgen 10% korting op Behang (vanaf 1/1/2013)
• Janssens &Janssens is alle weekdagen doorlopend geopend van
7.00u tot 17.00u op zaterdag van 9.00u tot 12.00u.
• Op onze vernieuwde website kan u alle informatie vinden omtrent
onze producten en diensten: www.janssensjanssens.be

Als personeelslid kan u genieten van het exclusief Bank at Work voordeelprogramma van Beobank.
Hieronder enkele voordelen:
• Een Plus zichtrekening voor uzelf en uw partner met een welkomstgeschenk van 100€*
• 50% korting op de dossierkosten van hypothecaire kredieten*
• Peterschapsactie (Peter : 50€ en petekind : 30€ geschenk) *
• Exclusieve voordelen op andere producten
Bent u reeds Beobank klant? Contacteeru uw Beobank agentschap zodat ze uw voordelen activeren.
U kan eveneens surfen naar www.beobank.be/bankatwork.
Wenst u in te tekenen of hebt u vragen ?
Contacteer: 0800/99.183 of bankatwork@beobank.be
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TE HUUR
Volledige beschrijving op
www.kve-maandkalender.be/voordelen/tehuur
CALPE (Costa Blanca) :
Villa(4-5 pers)met privaat zwembad – Alle comfort – Airco - Strand op 800m
Indeling : living met sat.TV – 2 slaapkamers – 2 badkamers - volledig ingerichte keuken –
terras – zonneterras – BBQ
Enkel juli,augustus en september.
Info : Eddy Coppens
Gsm : 0478/581138 Privé : 03/5023561
E-mail : eddy.coppens48@telenet.be of lavallesa@hotmail.com
Vakantie appartement te Middelkerke Zeedijk –
1ste verdieping -2 slaapkamers – volledig ingericht voor 6 personen (geen huisdieren)
Info: Vinck-Theuns 03-6589152 Email: vincktheuns@skynet.be
Studio te Oostduinkerke
Studio 42m2 voor 4 pers.met frontaal zeezicht en duinen. 3verd. met lift.
Alle comfort aanwezig ,TV DVD,Microgolf enz. Huurprijs laagseizoen 40 euro per nachthoogseizoen 50 euro per nacht alles inbegrepen(min 2n). Geen huisdieren toegelaten.
Gadisseur Norbert Tel 0478 65 26 92 of norbert.gadisseur@hotmail.com
TE HUUR : Vakantiewoning te OETZ in TIROL / Oostenrijk:
Gezellige woning tot 8 personen. 3 slaapkamers, groot terras, eetkeuken, zithoek met
SAT-TV, badkamer met bad en douche, garage, opp. 160 m².
Inlichtingen en reservatie: vakantiewoning.oetz@gmail.com of www.hausoetz.com
TE HUUR :
Vissershuisje gelegen in vakantiedorp ile de pecheurs (le barcares). Ingericht voor 4tot 6
personen. Gelegen aan meer en op wandelafstand van zee Het huisje beschikt over
twee slaapkamers en twee badkamers met douche en wc Flatscreen tv dvd en tv
vlaanderen
Diepvries vaatwasmachiene enz.... Kleine veranda en tuin met zicht op meer
Inlichtingen: gsm 0032/485530310
Email/ daniel.brewaeys@sfr.fr
SOURNIA (Languedoc-Roussillon in Zuid-Frankrijk)
Ruim en sfeervol vakantiehuis (6-8 personen) met privé zwembad in een rustig stadje
tussen de Pyreneeën en de zee.
Open keuken, 3 slaapkamers (2 met dubbel bed, 1 met dubbel bed en stapelbed), 2
badkamers met douche, vaatwasser, wasmachine en droogkast, alle comfort voor een
leuke vakantie. Afgesloten tuin met loungehoek, privé zwembad en terras.
Info en foto’s via facebook: Vakantiehuis “Maison Arthe” Zuid-Frankrijk
Boekingen en meer info via arthesournia@gmail.com
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TE HUUR: Vakantiewoning in Spanje – Costa Blanca – El Verger ( Dénia).
Rust, ruimte, relaxen en puur genieten in deze zonnige vakantiewoning 2-6 personen
Voorzien van alle comfort, 800m vh strand, parking op het afgesloten terrein, winkels en
restaurants op wandelafstand...
Casa Coral is al beschikbaar vanaf €250/ week (maart) €350 (april, mei, juni). Korting
vanaf 2 weken verblijf.
Meer info en prijzen : vakantiehuiscasacoral@gmail.com of www.casacoral.be
TE HUUR : Knokke-Heist Zeedijk
Vakantieappartement op gelijkvloers. 1 slaapkamer + slaapbank in de living. Badkamer +
douche.
Keukenhoek, berging, aparte wc. Volledig vernieuwd. T.V. en WIFI (gratis), 100m van
kusttram en
Delhaize.
Rustig gelegen aan natuurgebied "De Baai van Heist" Gratis parking op 300m!!!
Week-end, midweek, week en per maand. Zeer gunstig geprijsd!
0495 51 73 36
Email: havenpoort113@gmail.com

TE HUUR : Spanje (Mijas - Costa del sol):
Appartement aan Mijas Golf (5 km van de kust - Fuengirola). Gelijkvloers, 2
slk, 2 badk,
grote living en volledig uitgeruste keuken. Terras, tuin met 3
gemeenschappelijke
zwembaden. 30 km van Malaga airport. Lakens, handdoeken en
schoonmaak inbegrepen.
Prijs per week: jun-sep: 550 €(2 pers), 600 €(4 pers), okt-mei: 400 €(2 pers),
450 €(4
pers). Electriciteitsverbruik 25 ct/kWh. Waarborg: 400 €. Tel: Ronny Van
Thillo
0495/27.21.95 of Sonja Janssens 0473/89.20.85 of
ronny.vanthillo@telenet.be
TE HUUR : Appartement in Costa Brava
Een mooi licht modern appartement met 3 terrassen en 2 slaapkamers
(volledig vernieuwd, met airco, wasmachine).
Gelegen in Empuriabrava, een modern Venetië met oneindig veel kanalen
met vissershuisjes en villa's.
Het appartement is gelegen aan één van deze mooie kanalen, in een
kleinschalige urbanisatie met een groot
gemeenschappelijk zwembad (prachtig uitzicht).
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Er is een zeer groot strand en levendig centrum op 2 kilometer afstand. Er
bevinden zich 2 nieuwe minifietsen ter plaatse.
Mooie uitstappen mogelijk naar Rosas, Cadaques, Figueras, Gerona,
Barcelona enz....
Prijzen:
Paasvakantie: 300 per week
Mei: 300 per week
Juni: 350 per week
Juli en Augustus: 600 per week (is reeds bezet)
September: 350 per week
Oktober: 300 per week
Herfstvakantie: 300 per week
Winter: 250 per week
info: willy.dhooghe1@telenet.be - telnr: 0475/62.25.43
____________________________________________________________
STUDENTENKAMER TE HUUR NIEUW ZUID ANTWERPEN.
Nieuwe gemeubelde studentenkamer in studentenblok bevat: persoonlijke
badkamer met douche, WC
en lavabo. Kleerkast, bed, buro en stoel, boekenkast, WiFi, ijskast.
Gemeenschappelijke keuken.
Fietsenstalling in de kelder. Interesse? mail felix.vanvolsem@gmail.com,
Tel 0488063379
____________________________________________________________
Casa Azur – TE HUUR
Het 1ste lijn luxeappartement Casa Azur is gelegen in het met zon
overgoten San Juan de los Terreros, Andalucia.
Casa Azur kan tot 6 personen ontvangen. Is uitgerust met een terras,
solarium met zonneluifel, ligzetels en private ondergrondse garage. Dit alles
binnen een complex met mooie tuinen en een infinito zwembad.
Gelegen aan het strand. Ideaal voor een ontspannen vakantie in een streek
met 325 zon dagen per jaar.
In de omgeving zijn schitterende zandstranden, leuke restaurants, vele
sportmogelijkheden, ook golf en een duikclub.
Voor meer info en prijzen kan u terecht bij Erik De Backer op 0496/060422
of erik.de.backer@outlook.com
Speciale annulatie condities wegens Covid19!
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TE HUUR : Aparthotel Palm Beach Club Las Americas/Tenerife
Appartement 65m2 voor 4- 6 personen, periode tussen 15 mrt en 15 dec
2020 bestaande uit 2 slpk -1 slaapbank - 1 badkamer- 2 terassen - ingericht
keukentje.
Ligging ; 1ste lijn -strand op 50m -aan wandeldijk met nodige
shops/restaurants etc..
Inbegrepen ; dagelijkse schoonmaak + eindkuis
Vervangen bedlinnen 2x/week en handdoeken
Handdoeken en ligbedden aan zwembad
Prijs laagseizoen mei/jun/sept/okt 110€/dag
Prijs Hoogseizoen mrt/apr/jul/aug/nov/dec 140€/dag
Verdere info : GSM 0499766002 (Eddy Campaert)
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CONTACTADRESSEN PERSONEELSADMINISTRATIE

TELEFOON
MAIL

FLUVIUS EANDIS en
INDEXIS

ELECTRABEL
ENGIE GBS
ENGIE CC
ENGIE IT
CONTASSUR
CAC

ELIA

SIBELGA
Nu BNO

09/263.42.30

NL - 03/287.85.41
FR - 081/58.43.89

02/546.70.11

02/2743016
02/2743352

FMEAEILO@eandis.be

gbspayadm_inactive@engie.com

Veronique
VERSCHUEREN
051/331170

CONTACTPERSOON

Kristien Pollaris
02/274.38.46
Patrice PETIT

Sabine De Weghe
Fluvius(ex Eandis)

ADRES

HRFindecarriereEindeloopbaan@sibelga.be

ENGIE ELECTRABEL SSC ELIA
Dienst
Verloning en
einde – PersIS
Lisbeth RENARD
loopbaan bedienden/kaders
Keizerslaan, 20
Brusselsesteenweg 199 Simón Bolívarlaan 34
1000 BRUSSEL
1000 BRUSSEL
9090 MELLE

SIBELGA
Pensioenen
Werkhuizenkaai 16
1000 BRUSSEL

OPGELET:altijd Schriftelijk melden :
Bij verhuizing: oud en nieuw adres en tijdstip van nieuwe bewoning vermelden (ook aan KVE).
-overlijden personeelslid: overlijdensakte met het rijksregisternummer van weduwe(naar) en eventueel het nieuwe
bankrekeningnummer
-overlijden Echtgeno(o)t(e) / weduwe : overlijdensakte opsturen

SAMENSTELLING
Dagelijks Bestuur

Patrick VERSCHUEREN
Nancy De Roeck
Patrick PAUWELS
Robby VALCKE
Eric Jacobs
Raoul WENSELEERS
Lucia BUSSELOT

Voorzitter
Secretaris
Bestuurslid
Penningmeester
Redactie
Adviseur infrastructuur
Adviseur niet-actieven

Algemeen Bestuur
Melden aan voorzitter
Bob GOLDBERG
Martin DILLEN
Frank VAN AUTGAERDEN
Gie JANSSENS-TOLLENEER
Ludo VAN HOOF
Leo ROBBRECHT
Francis DE HAES
Eric JACOBS
Jos DRIESSENS
Emmanuel STERKENS
Guy VAN LOOVEREN
Leo ROMBOUTS
Ludo IVENS
Jan MELIS
Jacques HEYLAERTS
Hubert KEPPENS
Romain DHAENE

Atletiek
Biljart
Bowling
Computerclub
Cultuur
Jeugdatelier
Kaarten
Kampeertoerisme
Modeltreinsupport
Petanque
Sail Electra
Schutters
50+ CREACTIEF
Sportvissen
Squash
Tafeltennis
Tennis
Wielertoerisme

Entiteiten
Inge SULS
Johan SYMOENS
Marc CAMBIEN
Hubert KEPPENS

Voorzitter KCD
Bestuurslid F&SC
Elia
Centrum-Antwerpen

91.3820
87.2288
rastapatri@gmail.com
robby.valcke@bnl.engie.com
91.3142
kve-redactie@kve-maandkalender.be
raoul.wenseleers@telenet.be
lucia.b@telenet.be

robert.goldberg@skynet.be
martin.dillen@telenet.be
frank.vanautgaerden@skynet.be
Gie.janssenstolleneer@skynet.be
P51
95.2445
ilse.robbrecht@sdworx.com
francis.dehaes@engie.com
eric.jacobs@engie.com
jos.driessens@telenet.be
emmanuel.sterkens@telenet.be
Deurne
81.7245
leo.rombouts@telenet.be
ludo.ivens@skynet.be
81.2728
jacques.heylaerts@gmail.com
Romain.Dhaene@live.be

Inge.suls@engie.com
Johan.symoens@engie.com
Marc.cambien@elia.be

KVE-correspondentieadres
KVE-secretariaat, Van Immerseelstraat 66 te 2018 Antwerpen

KVE@Engie.com
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91.3010
91.3269
97.6678

0474-30 36 49
03-280 02 88
03-775 62 58
03-730 31 42
0476-72 15 77
03-774 39 93

0476-595038
0478-406755
03-828 24 27
03-322 04 22
03-280 04 45
03-775.95.86
03-730 30 68
0473-772406

09-263 72 45
0495-828822
03-321 48 85
09-263 27 28
0475-806973
03-321 67 25
0475-711546

03-730 32 69
0474-880277
03-321 67 25

KVE Dagelijks bestuur
Patrick VERSCHUEREN
Voorzitter

tel: 91.3820
tel : 0474-30 36 49

Patrick.Verschueren@bnl.engie.com

Nancy De Roeck
Secretaris

tel: 87.2288
tel: 03-280 02 88

Nancy.Deroeck@engie.com
Patrick PAUWELS
Bestuurslid

tel: 03- 775 62 58

rastapatri@gmail.com
Robby VALCKE
Penningmeester

tel : 91.3142

Tel.: 03-730 31 42
Robby.Valcke@bnl.engie.com
Raoul WENSELEERS
Adviseur infrastructuur

tel : 0476-72 15 77

Raoul.Wenseleers1@telenet.be.

Lucia Busselot
Adviseur niet actieve leden

tel : 03-774.39.93

Lucia.B@telenet.be

Eric JACOBS
Redactie

Eric.Jacobs@bnl.engie.com
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tel: 91.3166
tel : 0473–77.24.06
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Koninklijke Verbroedering van de Energiebedrijven

Teksten voor de maandkalender
Te bezorgen voor de 15de van de maand aan:
Voor de verzameling van de documenten is een nieuw mailadres opgericht
door onze computerclub. Alle documenten dienen in de afgesproken
formaten hier naartoe gestuurd te worden. De afgesproken deadlines zullen
strikt worden nageleefd!!

kve-redactie@kve-maandkalender.be
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