Activiteitenkalender
mei 2019

Wacht niet tot je 50 plus bent! Alle KVE-leden zijn welkom op onze activiteiten!
Hieronder een lijst van alle activiteiten voor de volgende maanden.
Op de volgende pagina’s alleen de activiteiten waarvoor je nog kunt inschrijven.
2019
Dinsdag 04 juni
Dinsdag 04 juni
Vrijdag 07 juni
Zon 23 t/m zon 30 juni
Zaterdag 29 juni
Vrijdag 05 juli
Dinsdag 23 juli
Vrijdag 09 augustus
Dinsdag 27 augustus
Donderdag 05 september
Vrijdag 06 september
Zaterdag 07 september
Zondag 08 september
Vrijdag 04 oktober
Zo 08 t/m do 12 sept.
Di 08 t/m vrij 11 oktober

Omschrijving van de activiteit
Daguitstap: Zeeland en Neeltje Jans
Lezing: 100 maal Parijs
Praatcafé: verslag citytrip naar Hamburg
Zomerreis: Dordogne
(volgeboekt)
Waterbuswandeling
Petanque: trofee Romain Bullens (Wijnegem)
Zomer van 50 plus: Mijnheer de Champetter
Zomer van 50 plus: Hollywood Boulevard
Dagtrip: blindengeleidehonden en kasteel Loppem
Zomer van 50 plus: The Sixties
Praatcafé: laatste deel 20 jaar 50 plus
Aperitiefconcert: trio Cassiman
Activiteit KVE-bestuur: barbecue
Praatcafé: info volgt
Midweek: Picardië en de baai van de Somme
Wandelmidweek: Beek

Maak het ons gemakkelijk (waarvoor dank) …
- voer inschrijving en betaling tegelijkertijd uit (bij overboeking telt de betaaldatum);
- schrijf in en betaal onder dezelfde naam;
- vermeld bij elke betaling het volledige refertenummer én de naam van de activiteit;
- neem je deel aan meerdere activiteiten? Betaal dan apart voor elke activiteit;
- schrijf zo snel mogelijk in en houd rekening met de afsluitdatum.
Surf eens naar ons blog! http://blog.seniorennet.be/KVE50
Reis- en annuleringsverzekering voor alle KVE-leden?
Alle info bij Luce Van Strydonck (luce.v.s@telenet.be).
Belangrijk: onze opstapplaats voor daguitstappen en reizen!
We maken (tenzij anders vermeld) gebruik van de Carpool parking langsheen de E19
Antwerpen - Brussel. Soms is er een 2de opstapplaats in functie van de bestemming.

Eerstvolgende praatcafé’s
Voor een praatcafé moet je nooit inschrijven, kom er gewoon naartoe.

Taverne De Schorren, Graspolderlaan 32, 2660 Hoboken
Vrijdag 07 juni 2019
Reisverslagen over de citytrip naar Hamburg

Geen praatcafés in juli en augustus

Daguitstap

Zeeland en Neeltje Jans
Dinsdag 04 juni om 08.00 uur
Carpoolparking Kontich Kruising E19 (A1) en N171 (Prins Boudewijnlaan)
Zeeland: ongerepte natuurgebieden, zee, lucht en groen, het land van de wereldbekende
waterwerken ‘Neeltje Jans’ (en van het liedje ‘Zoutelande’).
We vertrekken om 08.00 uur vanaf de carpoolparking in Kontich. Indien er inschrijvingen zijn van
leden die op linkeroever wonen, lassen we een tweede stopplaats in.
We starten de daguitstap in het dorpshuis van Kruiningen, waar we ontvangen worden met koffie
of thee en een Zeeuwse boluskoek. We maken kennis met de gids. De route gaat naar Oud
Sabbinge, een gehucht uit de 13de eeuw met een prachtige kasteel. Door de stille en verlaten
polders, over smalle polderweggetjes komen we aan Arne's Kaasboerderij. Meer dan 600 geiten
en zwart-witte melkkoeien heten u mekkerend en loeiend welkom. Een schaal vol kaas nodigt uit
te proeven.
Na dit bezoek gaan we lunchen. Op het menu staan: tomatensoep, kalkoengebraad met spek,
frietjes, warme groenten en salade plus vanille-ijs met slagroom.
Bij deltawerken Neeltje Jans komen we alles te weten over de deltawerken, de watersnoodramp
van 1953, de zeedieren en het onderwaterleven van Oosterschelde en Noordzee. Deze werken
zijn een ongelooflijk staaltje van waterbeheersing. In het deltapark Neeltje Jans beleven we de
geschiedenis opnieuw: van de watersnoodramp tot en met de bouw van de deltawerken.

Exposities, films en de stormvloedkering zelf geven ons een indruk van de enorme kracht van het
water. We maken een indrukwekkende wandeling aan de stormvloedkering en ontdekken het
onderwaterleven in het grootste Aquarium van Zeeland.
We vinden verkoeling tijdens een korte rondvaart over nationaal park Oosterschelde.
We sluiten af met een koffietafel: wit of bruin brood, krentenbol, drie soorten vleeswaren, kaas en
koffie of thee.
Deze uitstap kan alleen plaatsvinden als er voldoende inschrijvingen zijn.
De prijs bedraagt 67 euro per persoon.
Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze kalender of schrijf in via mail aan
Gunther Dierckx (gu.di@scarlet.be). Betaal 67 euro p.p. vóór 18 mei op rekening van
50 plus CREAcTIEF BE47 2200 9760 5880 met code KVE2190016 - Zeeland.

Lezing

100 x Parijs !
Dinsdag 4 juni 2019 om 14.00 uur
WZC Park Lane, Van Eycklei 32, 2018 Antwerpen
Wie Zeeland niet ziet zitten, kan die dag naar een lezing, ingericht door Vl@s / AAS.

Parijs opnieuw en anders ontdekken - Chris Rachel Spatz
De lezing sluit aan bij de reisgids 100 x Parijs die Chris Rachel Spatz schreef voor uitgeverij
Lannoo. Wat is speciaal en leuk aan deze voordracht? Ze belicht plaatsen, monumenten en
musea die velen kennen, maar voegt er telkens een detail aan toe dat wellicht iedereen altijd over
het hoofd heeft gezien. Na de pauze loopt ze in de sporen van grote 19de-eeuwse schrijvers, een
andere manier om de Lichtstad te bezoeken.
Met de auto: moeilijk parkeren in de omgeving, wel in de parking aan de Nationale Bank (± 15
minuten wandelen)
Met de tram: premetrostation Plantin: trams 2, 6, 9, 15 (± 8 minuten wandelen)
Met de bus: halte Loosplaats (± 4 minuten wandelen)
bus 191, (Antwerpen / Kontich / Rumst)
bus 20 (centraal station / Berchem/ Borsbeek)
bus 21 (centraal station / Middelheim / Neerland)
Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze kalender of schrijf in via mail aan
romain.goesaert@gmail.com. Betaal 5 euro p.p. vóór 20 mei op rekening van
50 plus CREAcTIEF BE47 2200 9760 5880 met code AAS Parijs.

Sport

Petanque: trofee Romain Bullens
De Alliantie Antwerpse senioren vzw nodigt onze leden uit op de jaarlijkse mêlee

Petanque: trofee Romain Bullens
op vrijdag 5 juli 2019
Inschrijven om 12.30 uur
Waar? Wijnegem petanqueclub, Kasteellei 79, 2110 Wijnegem
Wedstrijdleiding: petanqueclub Wijnegem
Prijs: 4 euro (ter plaatse te betalen)
Individuele prijzen
Om de administratie en de organisatie te vergemakkelijken vragen wij de KVE-leden die willen
deelnemen om op voorhand hun naam (namen) op te geven aan Romain Goesaert:
romain.goesaert@gmail.com of telefonisch op het nummer 03 235 57 05.
Heb je verplaatsingsproblemen meldt het ons. Wij kunnen voor een oplossing zorgen.

Sport

Waterbus -wandeling
Zaterdag 13 juli 2019 om 10.00 uur
Startplaats: Standbeeld Rubens – Groenplaats - Antwerpen
Samenkomst: 10 uur aan het standbeeld van Rubens (best met openbaar vervoer).
Om 10.15 uur start de voormiddagwandeling voor een rustige kijkwandeling (± 4 km). We volgen
de Jan Blomstraat, aan de O.-L.-Vrouwkatedraal bewonderen we het beeld van Nello en Patrache
en dan gaan we richting Schelde. We lopen naar het Noorderterras en als we geluk hebben ligt er
een cruiseschip aangemeerd. We dalen af aan de vernieuwde Sint-Jansvliet en komen aan de
ingang van de voetgangerstunnel. Op Linkeroever wandelen we langs de openluchttentoonstelling
de Boeienweide. Vandaar langs ‘t Tonnetje naar de overzet die ons terugbrengt naar het
Steenplein. We lunchen in restaurant Da Giovanni. Op de kaart staan schotels van 6,50 tot 12,70
euro.
In de namiddag wandelen we terug richting Schelde waar we om stipt 14.00 uur de Waterbus
nemen naar Kruibeke. Retourticket voor 65 plussers = 4 euro (IK tonen!).
We maken een mooie wandeling door de polders en kreken van Kruibeke en Schelde. Ook hier
wordt een verkorting voorzien (± 5 km). Zoals altijd gaan de wandelingen in een rustig tempo.
Iedereen betaalt het eigen verbruik in het restaurant en het ticket voor de waterbus. KVE-leden
zijn verzekerd, andere deelnemers (b.v. AAS) betalen ter plaatse 1 euro voor de
ongevallenverzekering. Je moet niets op voorhand betalen, maar inschrijven is verplicht! Stuur
een mail naar romain.goesaert@gmail.com of bel naar 03 235 57 05.

De zomer van 50 plus

Mijnheer de champetter
Dinsdag 23 juli 2019 om 14.00 uur
WZC Park Lane, Van Eycklei 32, 2018 Antwerpen
Het boek Meneer de champetter beperkt zich ook niet tot een bundeling van straffe verhalen,
plezante anekdotes en dramatische wedervaren die veldwachters uit hun herinneringen
opgroeven. Het is een eerbetoon aan de champetter, de garde, de diender, de opziener ... Een
hommage aan de mannen die dag en nacht bereikbaar waren voor het welzijn van de
plattelanders. De veldwachter was biechtvader, vrederechter en veel meer van het dorp of de
gemeente. Het boek bestrijkt de laatste vijftig jaar van de landelijke politie tot in 2001 de
geïntegreerde politie in werking trad.
Philip Vanoutrive is naast schrijver ook freelance fotograaf. Hij won verschillende prijzen. Na
enkele sabbatjaren in de journalistiek maakt hij opnieuw fotoreportages, tekstverslagen en
portretten, in opdracht of op eigen initiatief.
Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze kalender of schrijf in via mail aan
hans.boon@telenet.be. Betaal 5 euro p.p. vóór 8 juli op rekening van
50 plus CREAcTIEF BE47 2200 9760 5880 met code KVE 2190018 - Champetter.

De zomer van 50 plus

Hollywood Boulevard
Vrijdag 09 augustus 2019 om 14.00 uur
WZC Park Lane, Van Eycklei 32, 2018 Antwerpen
In Hollywood Boulevard vertelt Steven De Foer de geschiedenis van 100 jaar Hollywood aan de
hand van biografieën van bekende acteurs en actrices. We kennen Charlie Chaplin, Judy Garland,
Marilyn Monroe, Marlon Brando en vele andere filmsterren van het witte doek en van de
roddelbladen, maar wat weten we over hun leven? Wat is echt en wat is prietpraat?
Steven De Foer (1965) was een nakomeling in een kroostrijk gezin. Daardoor keek hij al naar
Hitchcock en Truffaut terwijl leeftijdsgenootjes nog in de ban van TiTa Tovenaar waren. Hij
studeerde rechten, maar kwam op zijn vijfentwintigste bij De Standaard terecht. Met zijn brede
interessesfeer schreef en schrijft hij er over uiteenlopende onderwerpen, met veel aandacht voor
film en grote buitenlandse reportages (met focus op de Verenigde Staten).
Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze kalender of schrijf in via mail aan
hans.boon@telenet.be. Betaal 5 euro p.p. vóór 25 juli op rekening van
50 plus CREAcTIEF BE47 2200 9760 5880 met code KVE 2190021 - Hollywood.

Daguitstap

Brugs ommeland: geleidehonden voor
blinden en het kasteel van Loppem
Dinsdag 27 augustus 2019 om 07.30 uur
Carpoolparking Kontich Kruising E19 (A1) en N171 + P&R Melsele
We voorzien een tweede opstapplaats in Melsele (Park & Ride). De bus brengt ons naar Koksijde
(koffie of thee met cake). Een gids legt uit hoe een kleine pup een blindengeleidehond wordt en
hoe het verhaal dan verder gaat. Zo wordt duidelijk hoe de hond zijn baasje veilig doorheen de
onzichtbare of wazige buitenwereld loodst. Dan volgen een demonstratie op het parcours en een
bezoekje aan de hondenkennel.
In de namiddag maken wij een rit doorheen het mooie Brugse ommeland tot aan het prachtige
kasteel van Loppem. Een bezoek aan dit kasteel is als een reis door de tijd en rond de wereld. De
neogotische interieurs en woonvertrekken tonen het kasteelleven zoals het was in de 19 de en
vroege 20ste eeuw. Boven kunnen we binnenkijken in de familiekapel met prachtige glasramen.
Begrepen in de prijs: ’s morgens koffie en cake, bezoek aan het centrum voor geleidehonden,
driegangenmenu, ticket voor het kasteel van Loppem en de gids.
Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze kalender of schrijf in via mail aan
wuyts.p@skynet.be. Betaal 60 euro p.p. vóór 30 juli op rekening van
50 plus CREAcTIEF BE47 2200 9760 5880 met code KVE 2190019 - Loppem.

De zomer van 50 plus

The sixties

Donderdag 05 september 2019 om 14.00 uur
WZC Park Lane, Van Eycklei 32, 2018 Antwerpen
Van 15 tot 18 augustus 1969 vond het Woodstock festival plaats: een hoogtepunt van de
tegencultuur van de jaren 60 en van het hippietijdperk. In 2019 zal dat 50 jaar geleden zijn en dus
een mooie gelegenheid om eens terug te blikken op onze jeugd.
The times, they are a-changin. Een halve eeuw geleden hing die kreet overal. Het boek De
Sixties van Rudolf Hecke is de biografie van die opwindende periode en het vertelt het verhaal
van een generatie die de oude wereld failliet verklaarde, de verbeelding aan de macht hielp en
aan het experimenteren sloeg. Het leest als een cocktail: betogingen tegen de oorlog in Vietnam,
vrije liefde, provo’s, strijd tegen kerk en kapitaal, de opmars van de pil en … muziek. Veel muziek.
We kennen auteur Rudolf Hecke al van zijn ongelooflijk boeiende voordracht over Serge
Gainsbourg, waar iedereen letterlijk aan zijn lippen hing. Uitkijken dus naar weer een fascinerende
verhaal.
Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze kalender of schrijf in via mail aan
hans.boon@telenet.be. Betaal 5 euro p.p. vóór 15 augustus op rekening van
50 plus CREAcTIEF BE47 2200 9760 5880 met code KVE2190013 - Sixties.

Muzikaal evenement

Aperitiefconcert
Zaterdag 7 september 2019 om 11.30 uur (deuren om 11.00 uur!)
Damiaankerk TPC, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen

Emmy Cassiman zingt !
Met Marc Van Garsse (contrabas / accordeon) en Eddy Peremans (gitaar)
Emmy Cassiman groeide op in een muzikaal nest en maakte deel uit van het Trio Cassiman.
Samen met broers Guido en Jean-Jacques bracht ze driestemmige negro-spirituals en
internationale volksliederen. Destijds een apart en fris geluid op onze podia.
Even ging ze solo en bracht een elpee uit met kinderliedjes.
Van 1960 tot 1975 was ze omroepster bij de toenmalige BRT en presenteerde ze diverse
programma’s. Later coördineerde ze een opleidingsteam bij de start van TV2.
Tot 2015 zong ze nog regelmatig met het trio. Nu gaat ze solo voor een veelkleurig programma
van liederen uit verschillende continenten, gezongen in hun oorspronkelijke taal. Van een
Indonesisch wiegelied naar Frida Kahlo, van samba naar fado en hedendaagse composities.
Telkens brengt ze een eigenzinnige vertolking met respect voor het originele karakter. Ze wordt
begeleid door twee fijnbesnaarde muzikanten:
Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze kalender of schrijf in via mail aan
romain.goesaert@gmail.com. Betaal 8 euro p.p. vóór 20 augustus op rekening van
50 plus CREAcTIEF BE47 2200 9760 5880 met code KVE2190023 - Aperoconcert.

Vijfdaagse septemberreis

Picardië en de baai van de Somme
Van zondag 08 september tot en met donderdag 12 september 2019
Vertrek om 07.00 uur vanaf Carpool parking aan afrit 7 van de E19 in Kontich
Een prachtige regio met een rijk natuurlijk en cultureel patrimonium en niet ver weg. Neem daarbij
een aangename temperatuur in september, een lekkere keuken, gezellige wijntjes en een
bekwame gids en je hebt alles om een mooie reis te beleven.
Zondag 8 september - Amiens - Montreuil-sur-Mer
Vertrek om 07.00 uur met comfortabele touringcar naar Amiens. Verwelkoming
van de gids / begeleider. Tussenstop met ontbijt (broodje kaas / hesp, 1 koffiekoek
en 2x koffie of thee).
Over de grens komen we in de Picardische Haute Somme met vele herinneringen
aan de ‘Groote Oorlog’. De ‘Slag om de Somme’ in 1916 was één van de
bloedigste uit de Eerste Wereldoorlog. We volgen een stukje van ‘le circuit des
souvenirs’. Tegen lunchtijd arriveren we in Amiens, hoofdstad van de Somme en
stad van Jules Verne. Na het middagmaal (3 gangen) wandelen we door de
schilderachtige wijk Saint-Leu en bezoeken we de Notre Dame kathedraal,
geklasseerd als Werelderfgoed. In de late namiddag bereiken we het hotel in
Montreuil sur Mer. Verdeling van de kamers en diner (3 gangen, inclusief ¼ wijn
en water).
Maandag 9 september - Saint-Valery-sur-Somme en Picardische kust
Na het ontbijt rijden we naar La Pointe du Hourdel. We bewonderen er één van
de mooiste panorama’s van de baai. Bij laagtij liggen zeehonden te zonnen. Dan
rijden we naar Saint Valery-sur-Somme, een pittoresk vissersplaatsje aan de
monding van de Somme. Een prachtige baai, waar kleurige bootjes bij eb op het
droge liggen. Het dorpje is gebouwd tegen een heuvel. Het centrum doet nog
middeleeuws aan. Er zijn vele kleine vissershuisjes en langs de kade staan
Victoriaanse villa’s. Resten van een historische abdij en een kerk accentueren het
verleden. In een van de poorten werd ooit Jeanne d’Arc gevangengehouden.
Na de lunch (3 gangen) nemen we een treintje voor een rit door de Sommebaai.
We sporen tot Le Crotoy, woonplaats van Jules Verne en nu een pittoreske
badplaats. Vanop de dijk krijgen we een onvergetelijk panorama te zien.
Op de terugweg kunnen we een ommetje maken naar Noyelle-sur-Mer waar we
een bezoek brengen aan het Chinese kerkhof. Hier liggen 842 Chinezen begraven,
die tijdens WO I werden ingezet. Terugrit naar het hotel voor het avondmaal.

Dinsdag 10 september 2019 - Quend - Rue - Marquenterre
Na een rustig ontbijt rijden we naar Quend, bekend om zijn uitgestrekte vlakte met
mosselen. De mosselen worden niet op rotsen gekweekt, maar op palen.
Om te lunchen (3 gangen) rijden we naar het kleine dorpje Rue en bewonderen het
prachtige Belfort (Unesco erfgoed) en de kapel Saint-Esprit. Later op de middag
maken we een geleide wandeling in het natuurpark van Marquenterre waar
slikken en schorren een pleisterplaats vormen voor trekvogels. Er is 6 km
wandelpad en observatieposten bieden de gelegenheid het gebied te verkennen.
Er is een bezoekerscentrum en een tentoonstellingsruimte. Verrekijkers kunnen
worden gehuurd. In het park lopen de unieke Henson-paarden rond.
Terugrit naar Montreuil-sur-Mer voor het avondmaal in het hotel.
Woensdag 11 september 2019 - Montreuil - Valloire en de vallei van de Authie
Na het ontbijt gaan we op verkenning in Montreuil-sur-Mer zelf. Montreuil is een
historisch en toeristisch juweeltje aan de opaalkust. De stad is fier op haar muren
in roze steen, haar klokkentorens in witsteen en haar veelkleurige verblijven langs
de Canche. De bovenstad heeft een prachtige citadel. We kuieren in de richting
van de indrukwekkende abdijkerken en wandelen op de vestingen, waar je kunt
genieten van een prachtig panorama.
Het historisch centrum en hart van de stad is de ideale plek voor een vrije lunch of
om even bij te komen op een gezellig terras. Ons hotel (op 500 m) serveert ook
een lunch en in dat geval kun je je nog even opfrissen.
In de namiddag vertrekken we met de bus naar Argoules waar we een bezoek
brengen aan de Cisterciënzerabdij. Daarna vrij bezoek aan de tuinen. De abdij is
gesticht in de 12de eeuw door monniken. Die hebben niet alleen een aantrekkelijke
abdij gebouwd maar ook een indrukwekkende tuin aangelegd, versierd met een
zee van planten, bloemen en struiken. De tuin van 9 ha telt niet minder dan 5 000
plantensoorten en struiken. Na een rit door de vallei van Authie arriveren we terug
in Montreuil-sur-Mer. Avondmaal en laatste overnachting in het hotel.
Donderdag 12 september 2019 - Eperlecques - Cassel
Na het ontbijt rijden we naar Eperlecques waar we een bezoek brengen aan het
Blockhaus, de grootste bunker van het Duitse leger. Hij moest dienen als
lanceerbasis voor V2-racketten, gericht op Londen. Via Saint Omer, een stadje
met een sterk Vlaams karakter, bereiken we Cassel, één van de leukste steden in
Frans Vlaanderen met geplaveide steegjes en pleinen. Het panorama vanaf het
hoogste punt is adembenemend. Hier staat ook het standbeeld van generaal Foch.
Van 1914 tot 1915 deed de stad dienst als hoofdkwartier van de Franse
maarschalk Foch en van de Britse generaal Plumer. Van hieruit leidden zij de slag
aan de IJzer en de Slag om Ieper. Het is een mirakel dat Cassel aan de vernieling
ontsnapte!
Na de lunch (twee gangen), brengen we een bezoek aan Cassel. We voorzien nog
wat vrije tijd voor een terrasje met een lekker streekbiertje en genieten nog even
als God In Frankrijk! Via Poperinge vervolgen onze weg naar Kontich.

We verblijven in hotel Best Western Hermitage in Montreuil sur Mer.
Dit aangename hotel is gevestigd in een monumentaal pand, dat volledig werd gerestaureerd.
Alle kamers zijn met de lift bereikbaar en hebben telefoon, flatscreen TV, koffie- en
theefaciliteiten, gratis WiFi ...
De badkamer heeft bad of douche, toilet en haardroger.
’s Morgens is er ontbijtbuffet en ’s avonds een driegangendiner (1/4 wijn en water inbegrepen).
Gerechten worden bereid met verse producten.
Om te genieten van een drankje kun je naar de bar of naar de tuin.
Prijs per persoon in tweepersoonskamer: 735 euro, in eenpersoonskamer: 935 euro
Begrepen in de reissom:
✓ Comfortabel autocarvervoer volgens de wettelijke rij- en rusttijden; één chauffeur
✓ Onkosten chauffeur, parkeergelden en péage, BTW
✓ Bekwame gids / begeleider ex België
✓ Vier overnachtingen in hotel BW Heritage Montreuil-sur-Mer (ontbijt en avondmaal)
✓ Bezoeken met inkomgelden zoals vermeld in het programma
✓ Maaltijden en drankforfaits volgens programma
Niet begrepen in de reissom:
✓ Niet vermelde dranken en niet vermelde maaltijden (één vrije lunch)
✓ Facultatieve uitstappen
✓ Persoonlijke uitgaven
✓ Verzekeringen

Opgelet! Beperkte inschrijvingsperiode
omdat we de reis vrij vroeg moeten bevestigen bij het reisbureau.

Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze kalender of schrijf in via mail aan
Gunther Dierckx (gu.di@scarlet.be). Betaal 250 euro voorschot p.p. vóór 21 mei op rekening van
50 plus BE47 2200 9760 5880 met code KVE2190022 - Picardië.

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: …………………………..…………………………………………….

Zeeland en Neeltje Jans - dinsdag 04 juni

(GD)

Schrijft in met …… personen x 67 euro p.p. = ……… euro
Betaling bij inschrijving vóór 18 mei met code KVE2190016 - Zeeland

Lezing 100 x Parijs - dinsdag 04 juni

(RG)

Schrijft in met …… personen x 5 euro p.p. = ……… euro
Betaling bij inschrijving vóór 20 mei met code AAS Parijs

Zomer 50 plus: Mijnheer de Champetter - dinsdag 23 juli

(HB)

Schrijft in met …… personen x 5 euro p.p. = ……… euro
Betaling bij inschrijving vóór 08 juli met code KVE 2190018 - Champetter

Zomer 50 plus: Hollywood Boulevard - vrijdag 09 augustus

(HB)

Schrijft in met …… personen x 5 euro p.p. = ……… euro
Betaling bij inschrijving vóór 25 juli met code KVE2190021 - Hollywood

Brugs ommeland en Loppem - dinsdag 27 augustus

(PW)

Schrijft in met …… personen x 60 euro p.p. = ……… euro
Betaling bij inschrijving vóór 30 juli met code KVE 2190019 - Loppem

Zomer 50 plus: The Sixties - donderdag 05 september

(HB)

Schrijft in met …… personen x 5 euro p.p. = ……… euro
Betaling bij inschrijving vóór 15 augustus met code KVE2190013 - Sixties

Aperitiefconcert: Emmy Cassiman - zaterdag 07 september

(RG)

Schrijft in met …… personen x 8 euro p.p. = ……… euro
Betaling bij inschrijving vóór 20 augustus met code KVE2190023 - Aperoconcert

Reis Picardië + Somme - zon 08 tot don 12 september
Schrijft in met …… personen x 250 euro (voorschot) p.p. = ……… euro
Betaling bij inschrijving vóór 21 mei met code KVE2190022 - Picardië

(GD)

