Activiteitenkalender
2021
Vrijdag 01 oktober
Vrijdag 05 november
Zaterdag 13 november
Vrijdag 03 december
Di 07 t/m za 11 december
2022
Zaterdag 08 januari
Zaterdag 15 januari
Donderdag 20 januari
Donderdag 27 januari
Woensdag 16 februari
Zondag 10 april

Activiteit
Praatcafé: muzikale quiz
Praatcafé: bier proeven
Sport: Schietveldwandeling (Brasschaat)
Praatcafé: kerstversiering maken
Winterreis: Metz
Concert: Nieuwjaarsconcert 2022
Sport: Kiekenwandeling (Schilde)
Wintercyclus: Wijs, grijs en puber (Prof. Van Bendeghem)
Feest: Nieuwjaarsdiner (hotel De Basiliek, Edegem)
Wintercyclus: Erfenissen en Schenkingen (notaris Stoop)
Evenement: Wiener concert: Grüsse aus Wien

Praatcafé
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Speelse muzikale quiz
Vrijdag 01 oktober 2021 om 14.00 uur
Sportcenter Mariënborgh, Doornstraat 65B, 2650 Edegem

Voor het praatcafé van oktober hebben we een
vrolijke muzikale quiz klaargestoomd.
De vragen vertrekken vanuit een streepje muziek, maar er wordt bijna nooit
gevraagd naar een titel of een uitvoerder. De vraag leunt gewoon een beetje tegen
de muziek aan. Met andere woorden: het is een quiz waarvoor je geen veelweter of
bolleboos hoeft te zijn en waaraan iedereen plezier kan beleven.

Waarom moet je er zeker bij zijn?

• De muziek is met zorg uitgekozen. Alleen luisteren is ook al genieten!
• Bij elke vraag horen mooie beelden, een streling voor het oog.
• Elke vraag bevat interessante weetjes. Dus als je terug naar
huis keert, heb je veel bijgeleerd.
• En natuurlijk zijn een leuke sfeer, een gezellige babbel
en een drankje de vaste basisingrediënten.
Je hoeft niet in te schrijven of te reserveren! Kom gewoon naar het praatcafé.

Praatcafé

Bier proeven
Vrijdag 05 november 2021 om 14.00 uur
Sportcenter Mariënborgh, Doornstraat 65B, 2650 Edegem

Voor het praatcafé van november voorzien
we een heuse bierproeverij .
Onze specialist met een verfijnde tong en een sensitief gehemelte
(Jacky) geeft tekst en uitleg bij verschillende soorten bieren.
En daar hoort natuurlijk ook het proeven bij.
Later meer informatie in een flashbericht.

Opgelet!
Spreek af wie er BOB zal zijn of kom met het openbaar vervoer.
Je hoeft niet in te schrijven of te reserveren! Kom gewoon naar het praatcafé.

Sport
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Schietveldwandeling
Zaterdag 13 november 2021 om 10.00 uur
Startplaats: Brasserie Perron Noord, Licht Vliegwezenlaan 11, Brasschaat
We komen samen om 10.00 uur aan ‘Brasserie Perron Noord’. De Licht Vliegwezenlaan
(militair domein) is het verlengde van de Ploegsebaan (GPS). Op het einde, voor de afsluitbareel,
is er een ruime “ECO parking” van het Gunfire museum. Wandel via de Licht Vliegwezenlaan,
voorbij de bareel, nog ± 100 meter verder en dan zie je een groot boord met PERRON NOORD
op je linkerkant. De liefhebbers kunnen nog een koffie of thee slurpen. We doen een korte
wandeling in de voormiddag ± 5km en in de namiddag ± 8 km. Met verkorting voor wie dit wenst.
Het Klein Schietveld is militair domein. De militaire aanwezigheid en allerlei maatregelen hebben
ervoor gezorgd dat het 19de eeuwse heidelandschap op het Klein Schietveld bewaard bleef.
Natte heide, vennen, droge heide en landduinen maken er een belangrijk deel van uit.
Het vliegveld lijkt één grote grasvlakte maar zeldzame soorten krijgen hier een kans. Ze brengen
zeldzame insecten en vlindersoorten mee, zoals de aardbeivlinder.
Voor de lunch is er soep met brood, kaaskroket en garnaalkroket met een slaatje en frietjes.
De lunch is begrepen in de prijs van deze wandeling (18 euro)
De deelnemers krijgen info over de veiligheidsmodaliteiten op dat ogenblik. Zorg voor een bewijs
dat je volledig gevaccineerd bent (app CovidSafe of certificaat van volledige vaccinatie).
Inschrijven via mail
Organisatie activiteit
Gsm (tijdens activiteit)
Gu.di@scarlet.be
Romain Goesaert
0472 454 818
Rekening KVE 50+
Kosten p.p.
Uiterste datum
Te vermelden
BE47 2200 9760 5880
18 euro
1 november 2021
221AAS8 - Schietveld
Doe de betaling op dezelfde dag als de inschrijving!
Vermeld de volledige referte

Praatcafé

Kerstversiering maken
Vrijdag 03 december 2021 om 14.00 uur
Sportcenter Mariënborgh, Doornstraat 65B, 2650 Edegem

We maken versieringen voor de kersttafel
Later meer informatie.

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

Winterreis
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Kerstreis naar Metz (Frankrijk)
Dinsdag 07 tot en met zaterdag 11 december om 07.00 uur
Carpoolparking Kontich - Kruising E19 (A1) en N171 (Expressweg)

Dag 1: Kontich - Verdun - Metz
Dag 2: Metz - Scy-Chazelles - Metz
Dag 3: Metz, centre Pompidou - Völklingen - Metz
Dag 4: Longeville-lès-Metz - Metz
Dag 5: Metz - Luxemburg - Kontich

De inschrijvingen zijn afgesloten.
Er nemen 40 personen deel aan deze reis.
Hugo stuurt eind november aan alle betrokkenen informatie in verband
met de op dat ogenblik geldende coronamaatregelen in België en Frankrijk.

Concert

Nieuwjaarsconcert 2022

Met vrolijke muziek het nieuwe jaar in!
Zaterdag 08 januari 2022 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!
Samenwerking 50 plus CRE-AcTIEF vzw en Alliantie Antwerpse Senioren vzw
Inschrijven is noodzakelijk !
COVID Safe Ticket. Zorg voor een bewijs dat je volledig gevaccineerd bent door middel
van de app CovidSafe of een certificaat van volledige vaccinatie!
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Inschrijven via mail
Gu.di@scarlet.be
Rekening KVE
BE47 2200 9760 5880

Begeleider
Gsm (tijdens activiteit)
Romain Goesaert
0472 45 48 18
Kosten pp Uiterste datum
Te vermelden
9 euro
27 december 2021
Nieuwjaars Concert -2220001
Doe de betaling op dezelfde dag als de inschrijving!

50 plus - Sport

Kiekenwandeling!
Zaterdag 15 januari 2022 om 10.30 uur
Startplaats: duivenlokaal - Rozenhoek 3, Schilde
We komen samen om 10.00 uur aan het ‘Duivenlokaal’.
Er is een ruime parking en de liefhebbers kunnen nog een koffie of thee slurpen.
We doen een korte wandeling in de voormiddag ± 5 km en een iets langere in de namiddag
van ± 8 km (met mogelijkheid tot verkorting).
Door de Kempense hoven en de mooie bossen en natuur van Schilde.
We trekken ook richting Schildehof. Het park biedt heel veel voor natuur- en wandelliefhebbers.
Middagsnack: soep met brood
Avond: ½ kip met appelmoes met brood en als dessert rijstpap. Drank niet inbegrepen.
COVID Safe Ticket. Zorg voor een bewijs dat je volledig gevaccineerd bent door middel
van de app CovidSafe of een certificaat van volledige vaccinatie!
Inschrijven via mail
Organisatie activiteit
Gsm (tijdens activiteit)
Gu.di@scarlet.be
Romain Goesaert
0472 45 48 18
Rekening KVE
Kosten p.p.
Uiterste datum
Te vermelden
BE 47 2200 9760 5880
20 euro
31 december 2021
222AAS1 -Kiekenwandeling
Doe de betaling op dezelfde dag als de inschrijving!

Wintercyclus

Wijs, grijs & puber
Donderdag 20 januari 2022 om 14.00 uur
TPC, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen

Prof. dr. Jean Paul Van Bendegem
Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen, Dept. Philosophy and Moral Sciences
Wat betekent het om een ‘senior’ te zijn in onze moderne samenleving? Al te vaak wordt deze
vraag door ‘niet-senioren’ beantwoord en al te vaak wordt een passief beeld gepresenteerd.
In deze lezing wordt een ‘contraire’ visie gepresenteerd: de senior als wijze puber. Wijs door de
ervaring, puber door de mentale en lichamelijke veranderingen en aanpassingen.
Maar ook ‘opstandig’, wat leidt tot een actief mensbeeld.”
Met dank aan district Antwerpen en Literatuur Vlaanderen
Samenwerking tussen 50+ CRE-AcTIEF vzw en Alliantie Antwerpse Senioren vzw
COVID Safe Ticket. Zorg voor een bewijs dat je volledig gevaccineerd bent door middel
van de app CovidSafe of een certificaat van volledige vaccinatie!
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Inschrijven via mail
Begeleider
Gsm (tijdens activiteit)
Gu.di@scarlet.be
Romain Goesaert
0472 45 48 18
Rekening KVE
Kosten pp
Uiterste datum
Te vermelden
BE47 2200 9760 5880
6 euro
10 januari 2022
2220002 - Grijs en wijs
Doe de betaling op dezelfde dag als de inschrijving! Vermeld de volledige referte.

Jaarlijks evenement

Nieuwjaarsdiner
Donderdag 27 januari 2022 om 12.00 uur
Hotel De Basiliek, Trooststraat 20-22, 2650 Edegem
Zoals in 2019 en 2020 vindt het Nieuwjaarsdiner plaats in hotel De Basiliek in Edegem. Voor
iedereen gemakkelijk bereikbaar met de wagen of met het openbaar vervoer. En als je dat wenst
kun je ter plaatse blijven slapen voor een schappelijke prijs. Kijk hieronder wat de chef voor ons
zal klaarmaken. Het wordt smullen!
* Halve kreeft ‘Belle Vue’
* Gebakken tarbot met geroosterde amandelschilfers
en Hollandse saus
* Champagnesorbet
* Hertenfilet met wildsaus, witlof, amandelkroketjes
en een gevuld peertje in honing met veenbessen.
* Mousse met advocaat en bosvruchten
* Mokka met versnaperingen.

En er is nog meer goed nieuws: een diner zoals hieronder staat afgedrukt, kost 91 euro. Maar
omdat we zo lang in ons kot moesten blijven en er niets mocht, bieden wij dit eetfestijn
uitzonderlijk aan voor de prijs van het afgelaste diner van vorig jaar (= 60 euro).
Opgelet: dit geldt alleen voor het Nieuwjaarsdiner van 2022, de jaren daarna kiezen we opnieuw
een meer bescheiden menu. Vul dus snel het inschrijvingsformulier in!
Heb je mobiliteitsproblemen? Geen nood! Laat het weten aan Hugo Geets (gsm 0475 395 490 of
mail naar hugo.geets@telenet.be). We zoeken dan samen naar een oplossing.

Het inschrijvingsformulier vind je achteraan in deze kalender.

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?
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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!
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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Inschrijvingsformulier
Ja, ik schrijf in voor het Nieuwjaarsdiner
op donderdag 27 januari 2022 om 12.00 uur
Naam en voornaam
Straat, huis- en busnummer
Postcode en gemeente
Telefoon
Mailadres
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Behalve voor mezelf, schrijf ik in
én betaal ik voor alle hiernaast
vermelde personen
(…… x 60 euro = ……… euro)
Indien mogelijk willen we graag
samen tafelen met

Je kunt op twee manieren inschrijven.
01. Print dit formulier en vul het met de hand in. Stuur het in dat geval per brief naar
• Hugo Geets, Barbelgemstraat 22, 2800 Mechelen
of naar het
• Secretariaat 50 plus, Koornbloemplein 12, 2610 Wilrijk.
02. Bij dit 50 plus Nieuws vind je in bijlage een inschrijvingsformulier in Word, dat je digitaal kunt
invullen. Sla het ingevuld op en mail het als bijlage naar hugo.geets@telenet.be.

Betaal 60 euro per persoon op rekening BE47 2200 9760 5880 van 50+ CREAcTIEF met als
vermelding: KVE 2220004 - Nieuwjaarsdiner en dit vóór 05 januari 2020.
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 verzonden.

