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Activiteitenkalender  

2023 Activiteit 
Zondag 19 februari  Evenement: Wiener concert: Grüße aus Wien 
Zaterdag 25 februari  Show: Disney on Ice 
Vrijdag 03 maart Praatcafé: muzikale quiz  

Woensdag 15 maart  Museumbezoek: Kon. Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 
Vrijdag 17 maart Lezing: Gust Verwerft over justitie  
Donderdag 23 maart  Daguitstap: Tabloo & Oud Conynsbergh 
Vrijdag 07 april Praatcafé: paasversiering   
Vrijdag 05 mei  Praatcafé: info volgt 
Donderdag 11 mei  Ontmoetingsdag: Halle-Thieu 
Zon 04 t/m zat 10 juni  Reis: Zwitsers treinavontuur  
Dinsdag 20 juni  Ballet: Juwelen  
Di 12 t/m vrij 15 september Vierdaagse: Friesland 

 
  



 

Jaarlijks concert  

Wiener concert: Grüsse aus Wien 

Zondag 19 februari 2023 om 16.00 uur 
De Singel, Blauwe zaal, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen 

 
 
 
   

Groot Robert Stolz Promenadeorkest 
 

 
 

Dirigent André Walschaerts, Presentatie Connie Neefs 
 

Een ganse namiddag betoverende muziek 
 

Organisatie: Kontakt JVV / 50+ CRE-AcTIEF 
 
 
 

De inschrijvingen zijn afgesloten.   
  



 

Praatcafé 

Muzikale quiz  

Vrijdag 03 maart om 14.00  
Sportcentrum Mariënborgh, Doornstraat 65B, 2650 Edegem 

 
Wie in de voorbije jaren deelnam aan de muzikale quiz weet ondertussen dat bijna nooit naar  
titels of uitvoerders van muziekstukken wordt gevraagd. Je moet dus echt geen muziekkenner te 
zijn om mee te doen. Er wordt meestal een vraag gesteld, die min of meer aanleunt bij het muziek-
fragment dat je te horen krijgt en vaak krijg je er nog een extra tip bij, die helpt om het antwoord te 
vinden. Het leukste aan de quiz zijn het beluisteren van mooie stukjes muziek en leuke anekdotes 
te weten komen, die ergens met de muziek verband houden.  
Je kunt deelnemen als ploeg (± 4/5 personen) of ter plaatse een ploeg vormen.  
 

Graag een voorbeeld? (uit de quiz van 2022) 

 
We laten een fragment horen van het heerlijk rustige en jazzy 
Audrey van Dave Brubeck en Paul Desmond.  
In 1954 schitterde Audrey Hepburn in het Ondine theater (NY). 
Het Dave Brubeck kwartet speelde enkele straten verder in Basin 
Street. Elke avond hield Paul Desmond (sax) een pauze op het-
zelfde uur. Hij ging dan aan het theater staan om Audrey, die hij 
bewonderde, naar buiten te zien komen. In datzelfde jaar schreef 
hij een song voor haar, getiteld Audrey. In 1977 stierf Desmond 
zonder te weten of ze zijn song ooit had gehoord. Toen Audrey 
Hepburn stierf in 1993, belde haar ex-man naar Dave Brubeck om te vragen of zijn kwartet het lied 
wilde spelen op de begrafenis. Toen kwam uit dat ze het lied praktisch elke avond beluisterde voor 
het slapengaan om tot rust te komen, maar helaas heeft Paul Desmond dat nooit geweten.  
Audrey Hepburn had een Engelse vader en een Nederlandse moeder. Maar in welk land heeft 
ze de eerste zes jaar van haar leven gewoond?  En de tip: drie taalgebieden. 
 

Kom meedoen en kijken en genieten van mooie beelden en klanken!  
 

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

 

Aandacht! 
Omdat regelmatig leerlingen blijven eten in de zaal waarin we samenkomen, moet die soms  

nog worden opgeruimd en moet daarna de klank- en geluidsinstallatie worden opgesteld.  

Daarom zal de zaal voor onze leden pas toegankelijk zijn om 14.00 uur.  

Wie vroeger komt, kan (bij mooi weer) buiten wachten of anders vooraan in de verbruikszaal. 

  



 
 

Museumbezoek 

Koninklijk Museum voor  

Schone Kunsten  Antwerpen 
Woensdag 15 maart om 14.00 uur (samenkomst 13.30 uur aan de ingang)  

Leopold De Waelplaats 2, 2000 Antwerpen 

 
In 2011 ging het museum dicht voor een jarenlange verbou-
wing. Elf jaar later heropende het museum, dat 40% groter 
werd. De oude zalen werden hersteld, aangepast aan heden-
daagse normen, de klimaatregeling werd vernieuwd, er 
kwam een nieuwe afdeling voor kunstwerken van na 1880 en 
100 kunstwerken werden in tussentijd gerestaureerd 
 

We brengen een bezoek aan het museum op woensdag 
15 maart om 14.00 uur. Er kunnen maximum 18 personen 
deelnemen. Daarom volgen we dezelfde procedure als voor 
het bezoek aan het stadhuis. Stuur eerst een mail naar Paul Wuyts (19wuyts50@gmail.com) 
om te informeren of er plaats is. Zo ja, dan stuurt hij jou een bevestiging en betaal je 25 euro p.p.. 
Nadat je hebt betaald, stuur je hem onmiddellijk een bericht. Uiterste datum is 12 maart, maar te-
gen die tijd is waarschijnlijk alles volgeboekt! Wacht dus niet tot het laatste moment!  
 

Bereikbaarheid: er zijn verschillende bus- en tramhaltes op wandelafstand van het museum. 
Tram 4 heeft een halte aan het museum, lijnen 1 en 10  stoppen op 500 meter.  
 

Vestiaire: de lockers zijn gratis, maar je bent verplicht om jassen en tassen op te bergen. Een 
handtas die kleiner is dan een A4-formaat mag mee naar binnen.  
 

 
Inschrijven via mail Begeleider Gsm (tijdens activiteit) 

 19wuyts50@gmail.com Paul Wuyts   0477 770 080 
Rekening KVE 50+ vzw Kosten pp Uiterste datum Te vermelden 
BE47 2200 9760 5880 25 euro procedure volgen! 2230015 - bezoek museum 

Doe de betaling op dezelfde dag als de inschrijving! Vermeld de volledige referte 

  



 

Wintercyclus 2023 

Gust Verwerft over justitie in België 
 

Vrijdag 17 maart 2023 om 14.00 uur 
DC Liberty, Jan Van Rijswijcklaan 288, 2020 - Antwerpen 

 

‘Justitie  verandert elke dag’ en   
‘De grote processen voor het Hof van Assisen’ 

 
Gerechtsjournalist Gust Verwerft volgde zijn 1ste assisenproces 
in 1967 en gaat nog steeds door. Hij heeft duizenden dossiers 
gelezen, talloze artikelen geschreven en tientallen boeken gepu-
bliceerd. Hij wordt vaak gevraagd op tv vanwege zijn expertise 
en trekt door Vlaanderen met lezingen over grote processen en 
de twijfels die zijn gebleven. Hij weet na een lange carrière als 
gerechtsjournalist wat mensen in Vlaanderen beroert. Niemand 
blijft ongevoelig voor tragiek, passie en hartstocht of voor beang-
stigend radicale oplossingen van misdadigers. Hij neemt de tijd 
om achterom te kijken naar processen uit het verleden. 
 
Gust Verwerft zal het met ons hebben over Justitie verandert elke dag en grote processen voor 
het Hof van Assisen. 
 
 
Samenwerking Vl@s Antwerpen, Vl@s Berchem, Kontakt JVV, Okra H. Geest en KVE-50 plus 
 

 
 
 
 
Praktisch 
• Waar:   dienstencentrum Liberty, Jan Van Rijswijcklaan 288, 2020 Antwerpen. 
• Te bereiken:  tram 2, 6, bus 22, 180, 181, 182, 183, 500 tot halte Olympiade. 
• Afspraak:   13.45 uur in zaal Liberty (start 14.00 uur stipt).  
 
 
Inschrijven via mail Begeleider Gsm (tijdens activiteit) 
victor.goelen@gmail.com Vic Goelen 0472 942 389 

Rekening 50+ Kosten pp Uiterste datum Te vermelden 
BE47 2200 9760 5880 9 euro Nu, onmiddellijk 2230012 - Justitie 
Doe de betaling op dezelfde dag als de inschrijving!              Vermeld ook de volledige referte 

 
 
  



 

Daguitstap 

Tabloo & Oud Conynsbergh 

Donderdag 23 maart 2023 om 08.30 uur 
Samenkomst aan Park & Ride - E19 Kontich - Vertrek met autocar om 08u30 

 

Wie er in 2010 bij was, herinnert zich ons bezoek aan Isotopolis 
over de berging van nucleair afval. Vandaag is ons doel opnieuw 
Dessel, voor een geleid bezoek aan het bezoekerscentrum Tabloo, 
een initiatief van NIRAS, de instelling die instaat voor het veilige be-
heer van radioactief afval in ons land. 

 

Door de huidige energiecrisis is kernenergie weer volop in de belangstelling.  
Hier kunnen we kennis maken met radioactiviteit, de toepassingen ervan en 
het beheer van het onvermijdelijke afval. We worden ondergedompeld in een 
onzichtbare wereld en ervaren radioactiviteit op een unieke manier. We ont-
dekken hoe we het radioactieve afval beheren en voor welke uitdagingen we 
staan. We krijgen een helder beeld van het onderzoek naar nucleaire toepas-
singen, die vandaag gebeuren. 
 

Lunchen doen we enkele kilometer verder in De Klothoeve, een rus-
tiek etablissement te midden van de Postelse bossen. Daar genieten 
we, zoals vroeger bij elke Kempische dorpskermis van een nostalgi-
sche maaltijd: frikadellen met kriekjes of pensen met appelmoes en 
Postelbrood, midden op de tafel gezet. Schep rechtstreeks uit de pan 
wat je verkiest. Dranken moet je zelf betalen.  
 

Om de dag af te sluiten stoppen we nog 
in Boechout en bezoeken we het wijndo-
mein Oud Conynsbergh.  Hier krijgen 
we een rondleiding van ± 1,5 uur door de 
wijngaard en bezoeken we de vatenkel-
der, gevolgd door een wijnproeverij van 
drie van hun wijnen in de degustatie-
ruimte.  

 
Na een goed gevulde dag stappen we rond 17.30 uur uit de autocar op de P&R van Kontich 
 

Opmerking: deze activiteit kan pas definitief worden georganiseerd na inschrijving van 
minstens 25 deelnemers. Stel jouw inschrijving dus niet uit tot het laatste ogenblik.  

 

Inschrijven via mail Organisatie activiteit Gsm (tijdens activiteit) 

leo.rombouts@telenet.be  Leo Rombouts 0475 828 822 

Rekening KVE 50+ vzw Kosten pp Uiterste datum Te vermelden 
BE47 2200 9760 5880 75 euro 05 maart 2023 2230013 - Tabloo  

Doe de betaling op dezelfde dag als de inschrijving!           Vermeld de volledige referte. 

 

 
  

mailto:leo.rombouts@telenet.be


 

Maandelijkse ontmoeting: praatcafé 

Paasversiering maken   

Vrijdag 07 april om 14.00  
Sportcentrum Mariënborgh, Doornstraat 65B, 2650 Edegem 

 
 

We maken  feestelijke versieringen voor Pasen  
 
 

 
 
 

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

 
 

Aandacht! 
Omdat regelmatig leerlingen blijven eten in de zaal waarin we samenkomen, moet die soms  

nog worden opgeruimd en moet daarna de klank- en geluidsinstallatie worden opgesteld.  

Daarom zal de zaal voor onze leden pas toegankelijk zijn om 14.00 uur.  

Wie vroeger komt, kan (bij mooi weer) buiten wachten of anders vooraan in de verbruikszaal. 

 
  



 

Ontmoetingsdag 

Boottocht van Halle naar  Strépy-Thieu 
Donderdag 11 mei 2023 om 08.00 uur 

Vertrek met autobus vanaf Park & Ride Kontich  

 

50 plus CRE-AcTIEF bestaat 25 jaar en dat willen we vieren met een speciale ontmoe-
tingsdag: een onvergetelijke boottocht op een stuk van het kanaal Brussel-Charleroi en het 

nieuwe Centrumkanaal. We varen af in Halle (bij Brussel) en gaan van boord in Strépy-
Thieu. Het is een begeleide boottocht met een onderlegde gids die ons uitleg kan geven 

over de hydraulische hoogstandjes op deze route. 

 
We gaan aan boord aan de vernieuwde Suikerkaai in Halle (foto boven). Kort na het vertrek ma-
ken we de versassing mee in de sluis van Lembeek en even later in de grote sluis van Ittre. We 
varen door het licht golvend landschap van de Zennevallei tot aan de voet van het Hellend Vlak 
van Ronquières, een van de meest opmerkelijke hydraulische 'kunstwerken' in Europa. 

  



 
We 'sporen' in een groot waterbassin over het Hellend Vlak, waarbij we een imponerend hoogte-
verschil van 68 meter overbruggen. We varen verder voorbij Seneffe, waar het kanaal Charleroi-
Brussel en het nieuwe Centrumkanaal samenkomen. Te Houdeng-Goegnies houden we halt voor 
een korte wandeling naar de hydraulische scheepslift nr. 1 op het historische Centrumkanaal 
(deze scheepslift is Unesco-werelderfgoed). 
 

 
Vervolgens varen we verder op het nieuwe Centrumkanaal, dat als een soort aquaduct hoog bo-
ven het Henegouwse landschap werd aangelegd. We bereiken de bekende scheepslift van 
Strépy-Thieu. Na een afdaling van 73 meter met de 'lift' varen we tot de kade van Thieu, waar we 
van boord gaan.  
 

 
 

 
De Ark is een vernieuwd bin-
nenvaartschip met een ruim 
binnen- en buitendek. Het bui-
tendek is gedeeltelijk overdekt 
en gedeeltelijk zonneterras. 
De binnenruimte is ingericht 
als restaurant. Er is een bar.   
 

  



 

Programma 
 
08.00 uur stipt: vertrek vanaf de Park & Ride in Kontich met een comfortabele autobus.  
 
09.00 - 09.30 uur: inscheping in Halle aan boord van De Ark. We worden onthaald met 
koffie/thee en een koffiekoek.  
 

Op het middaguur worden we vergast op een grill-
buffet met sla, groente en een aardappelsla. Op de 
grill liggen worsten, hamburgers, kippenboutjes en 
steak. Broodjes en sausjes vergezellen de maaltijd.  
 
Rond 13.00 uur bereiken we het hellend vlak van 
Ronquières. Plusminus 14.30 uur bereiken we de 
hydraulische scheepslift in Houdeng-Goegnies. We 
gaan van boord voor een korte wandeling tot aan de 
lift, die Unesco werelderfgoed is.  

 
Dan gaat de tocht verder op het nieuwe Centrumkanaal. Over de laatste 500 meter verheft dit ka-
naal zich als een brede aquaduct boven de vallei. Van daar af hebben we een weids zicht op het 
Henegouwse landschap.  
 
Tenslotte bereiken we de indrukwekkende scheepslift van Strépy-Thieu aan de bovenzijde, waar 
we de liftbak binnenvaren. In een langzame beweging dalen we vervolgens af naar het lagergele-
gen kanaalgedeelte. Even voor het aanmeren is er koffie/thee met een broodje ham/kaas.   
 
Rond 17.30 uur gaan we van boord in Thieu en stappen we over op de bus, die ons naar de Park 
& Ride van Kontich brengt.  
 

Praktisch 

• Er kunnen maximum 60 mensen deelnemen aan deze activiteit. Het komt er dus op aan 
om snel in te schrijven, want op = op.  

 

• Het schip is helaas niet geschikt voor rolstoelgebruikers omwille van het feit dat er 
verschillende dekken zijn, die alleen met een trap kunnen worden bereikt.  

 

• Voor het 25-jarig bestaan van KVE 50 plus CRE-AcTIEF vzw, wordt een deel van de 
kosten (boot, gids, maaltijden, bus …) betaald door KVE en 50 plus.  

 
 
 
Inschrijven via mail Begeleider  Gsm (tijdens activiteit) 
hugo.geets@telenet.be Hugo Geets 0475 395 490 
Rekening 50 plus Prijs Uiterste datum Te vermelden 
BE47 2200 9760 5880   55 euro Op = Op  2230001 - Ontmoetingsdag  

Doe de betaling op dezelfde dag als de inschrijving!     Vermeld de volledige referte. 

 

  



 

Zomerreis  

Zwitsers treinavontuur 

Zondag 04 tot zaterdag 10 juni (vertrekuur wordt nog meegedeeld) 
Park & Ride Kontich  

 

Wie Zwitserland zegt, denkt aan bergen … én aan 
de goed georganiseerde Zwitserse spoorwegen. 
In geen enkel land rijden treinen zo vlot, zo stipt 
en zo comfortabel als hier. Niets is zo aangenaam 
en mooi om per trein doorheen de meest 
adembenemende bergformaties van Zwitserland 
te sporen. Wij hebben de mooiste 
panoramaroutes van dit land gebundeld tot een 
unieke reisbelevenis!  
 

Glacier Express: vanaf Brig naar Chur, het oudste 

stadje van Zwitserland. Onderweg geniet je van 
de buitengewone service aan boord.  

Bernina Express: vanaf Filisur naar het Italiaanse Tirano, een stadje dat bekend staat om z’n 

mooie historische centrum. Dit adembenemende traject behoort tot één van de meest unieke 
treinbelevenissen.  
Dag 1: de heenreis  

Dag 2 - Zermatt en zijn wonderlijke bergwereld     

Dag 3 - Chamonix & Mont-Blanc Express  

Dag 4 - Glacier Express   

Dag 5 - Chur en Arosa Line  

Dag 6 - Bernina Express 

Dag 7 – naar huis 

 

  
  



 

 

Wat is inbegrepen?   

• 6 x diner, overnachting en ontbijt  

• 1 x broodjes op de heenreis   

• 1 x lunch Glacier Express  

• 1 x lunch in Arosa  

• reis en alle transfers met de luxe Carolus autocar  

• 1 x treinrit Täsch-Zermatt-Täsch met Zermatt Shuttle in 2de klasse  

• 1 x treinrit Mer de Glace (gletjertong van de Mont Blanc)  

• 1 x treinrit Chamonix - Martigny met Mont-Blanc Express in 2de klasse  

• 1 x treinrit Brig-Chur met Glacier Express in 2de klasse  

• 1 x treinrit Chur-Arosa-Chur met Arosa Line in 2de klasse  

• 1 x treinrit Bernina Express Filisur – Tirano in 2de klasse  

• BTW, wegen- en verblijftaksen  

• deskundige begeleiding   

Niet inbegrepen  

• tafeldranken  

• inkomgelden volgens programma (Gornergrat + 120 euro)  

• reisverzekering  

• lunch op dagen 2, 3, 6 en 7  
Onderweg betalen we met euro en ter plaatse met Zwitserse frank.  

Hoeveel kost het ?  
Prijs voor minimum 25 deelnemers: 1 521 euro per persoon.  
Er is een korting voorzien van 40 euro p.p. indien meer dan 30 personen deelnemen. 
Toeslag single room: 148 euro. Voorschot: 500 euro per persoon 

Reis- en annuleringsverzekering 

Wie er geen heeft, raden we ten stelligste aan een annuleringsverzekering te nemen. 
Dat kan bijvoorbeeld via onze KVE/HTS huisverzekering.  
Als je de KVE/HTS polis al hebt, bedraagt de opleg 25,27 euro p.p., voor een single room be-
draagt de opleg 30,12 euro. 
Als je de KVE/HTS polis niet hebt, bedraagt de annuleringsverzekering 49,85 euro p.p. en voor 
een single room 54,7 euro. 
Je kunt ook opteren voor een zelf gekozen reis- en annuleringsverzekering.  
In dat geval lopen de contacten niet via het bestuur van 50 plus CRE-AcTIEF vzw. 

Meer informatie ?  
Voor meer informatie kun je terecht bij reisbegeleider Hugo Geets  
via mail hugo.geets@telenet.be of telefonisch op het gsm-nummer 0475 395 490.  

 

 

Deze treinreis is volledig volgeboekt. 

Je kunt niet meer inschrijven. 

 

 

  

mailto:hugo.geets@telenet.be


 

Ballet en dans 

Juwelen 

Dinsdag 20 juni om 19.00 uur 
Stadsschouwburg, Theaterplein 1, Antwerpen 

 

Klassieke meesterwerken met de grootste solisten en balletsterren. 
 
Op het repertoire staan:    
 

• poëzie van het Zwanenmeer, 

• de magie van de Notenkraker, 

• het sprookjesachtige Doornroosje, 

• de passie van Don Quichote, 

• en vele anderen… 
 
Een unieke kans voor de liefhebbers om deze balletten te herontdekken en voor het grote publiek 
om de essentie van dans te ontdekken! De dansers, solisten en sterren zullen jong en oud verba-
zen in een adembenemende enscenering. Een rijk repertoire, oogverblindende decors en spran-
kelende kleurrijke kostuums …  
 

“Juwelen”: een verzameling emoties die je moet zien! 

 
 
Opgelet! 
De tickets worden besteld na betaling op het rekeningnummer van 50 plus. Bestellingen en beta-
lingen lopen zolang de tickets beschikbaar zijn. Aangekochte tickets worden niet teruggenomen. 
 

Inschrijven via mail Begeleider  Gsm (tijdens activiteit) 
victor.goelen@gmail.com Vic goelen 0472 942 389 
Rekening 50 plus Prijs Uiterste datum Te vermelden 
BE47 2200 9760 5880   45 euro Zo lang als beschikbaar  2230016 - Juwelen  

Doe de betaling op dezelfde dag als de inschrijving!               Vermeld de volledige referte. 
  



 

Vierdaagse in september 

Friesland en de beroemde Elfsteden  

Donderdag 12 tot en met 15 september 2023  
Vertrek met autocar vanaf Park & Ride - E19 Kontich of P&R van Merksem 

 
 

Programma  
Dag 1: België - Harlingen - Sneek -IJlst - Oranjewoud 
 

Via Breda rijden we over de 32 kilometer lange afsluitdijk naar Fries-
land. Onze eerste halte is Harlingen, de enige zeehaven van Fries-
land. Hier ontdekken we prachtige pakhuizen, mooie gevels, bijzon-
dere binnenhavens en sfeervolle straatjes. Vandaar gaat het naar 
IJlst, niet alleen één van de Elfsteden, maar ook houtstad. We be-
zoeken de iconische houtzaagmolen de Ras, de enige nog wer-
kende houtzaagmolen. We zetten onze weg verder naar Sneek, 
vooral bekend om zijn waterpoort. Vanuit Sneek rijden we naar 
Oranjewoud waar we dineren en logeren in het prachtige vierster-
renhotel Tjaarda, Koningin Julianaweg 98, Oranjewoud 

 
Parkhotel Tjaarda Oranjewoud is schitterend gelegen in de Friese bossen. Alle kamers zijn 
ruim en comfortabel met eigen badkamer, koffie- en theefaciliteiten, satelliet-tv, WIFI en airco. 
De maaltijden zijn zeer verzorgd en er is een uitgebreid ontbijtbuffet. Het hotel beschikt over een 
zwembad.    
Dag 2: Dokkum - Moddergat – Leeuwarden 
 

Na een uitgebreid ontbijt rijden we naar Dokkum, 
de meest noordelijk stad van Nederland. Dokkum 
is een hip stadje met een rijke geschiedenis. 
Daarna gaat het verder richting Waddenzee tot in 
Moddergat. Hier bezoeken we het openluchtmu-
seum ’t Fiskerhúske. In dit  
bijzondere museum worden de herinneringen aan 
de verdwenen kustvisserij en visserscultuur le-
vend gehouden. We rijden verder langs de Wad-
denzee tot in Wierum, het centrum van de wadlo-
pers.   

 
  



 

 
We eindigen onze dag in Leeuwarden. De historische hoofdstad van Friesland heeft een toren 
die schever staat dan die van Pisa en een gezellig en levendig centrum. Na ons bezoek aan de 
stad die nog ‘culturele hoofdstad’ is geweest, rijden we terug naar ons hotel in Oranjewoud. 

 
Dag 3: Franeker - Bolsward – Hindeloopen 
 

Vandaag starten we met een bezoek aan Franeker. Het bevlogen verleden van deze stad zie je 
aan de vele monumenten en kleine historische 
parels. We bezoeken er het oudste nog wer-
kende planetarium ter wereld. Vervolgens gaat 
het naar Bolsward, een stadje met een rijke ge-
schiedenis, monumentale gebouwen en gezel-
lige terrasjes. We brengen een bezoek aan de 
Sonnema fabriek waar de echte Friese drank 
Beerenburger wordt gebrouwen. We vervolgen 
onze weg naar Hindeloopen. Door de recht-
streekse verbinding van de Zuiderzee met de 
Oostzee kwamen de Hindeloopers in aanraking 
met bedrukte katoenen stoffen en beschilderde 
meubels. De modegekte van de 19de eeuw vond 
je destijds in Hindeloopen. 

  



 
Dag 4: Workum- Stavoren - Sloten - België 
 

We genieten van ons laatste fantastische ontbijt en vertrek-
ken naar Workum waar we een bezoek brengen aan het 
museum van Jopie Huisman. We maken een wandeling door 
het gezellige centrum en zetten onze weg verder naar Sta-
voren. Dit dorpje is gekend om de legende van ‘het vrouwtje 
van Stavoren’. We sluiten de reis af met de kers op de taart, 
een bezoek aan het stadje Sloten, de kleinste stad van 
Friesland. We bezoeken het gezellige kleine centrum van 
het stadje en zien de vele recreatieve mogelijkheden op het 
water. Sloten, waar oude tradities herleven en het skûtsjesi-
len hand in hand gaat met de Elfstedentocht.  

Als echte Frieslandkenners rijden we terug naar België.  
 

 

Hoeveel kost het ?  

• Vol pension (ontbijt, lunch en diner)  

• Klein ontbijt op dag 1  

• Audio guide-systeem  

• Inclusief alle uitstappen en toegangsgelden, zoals voorzien in het programma  
 

Prijs voor meer dan 30 deelnemers: 638 euro per persoon (in single room: 711 euro).  
Voorschot: 200 euro per persoon 

Reis- en annuleringsverzekering 

Wie er geen heeft, raden we ten stelligste aan een annuleringsverzekering te nemen.  
Dat kan bijvoorbeeld via onze KVE/HTS huisverzekering.  

• Als je de KVE/HTS polis al hebt, is er geen supplement te betalen voor deze reis.  

• Als je de KVE/HTS polis niet hebt, bedraagt de annuleringsverzekering 20,90 euro p.p. en 
voor een single room 23,30 euro. 

Je kunt ook opteren voor een zelf gekozen reis- en annuleringsverzekering, maar in dat geval 
lopen de contacten niet via het bestuur van 50 plus CRE-AcTIEF vzw. 

 

Meer informatie ?  
Voor meer informatie kun je terecht bij reisbegeleider Hugo Geets  
via mail hugo.geets@telenet.be of telefonisch op het gsm-nummer 0475 395 490.  

 
Inschrijven via mail Begeleider  Gsm (tijdens activiteit) 
hugo.geets@telenet.be Hugo Geets 0475 395 490 
Rekening 50 plus Voorschot Uiterste datum Te vermelden 
BE47 2200 9760 5880   200 euro OP = OP  2230014 - Friesland  

Doe de betaling op dezelfde dag als de inschrijving!     Vermeld de volledige referte. 

 

Opgelet!  
Stort het bedrag voor de verzekering apart op de rekening van 50 plus (zie hierboven) 
met de vermelding 2230014 - reisverzekering Friesland.   

 
  

mailto:hugo.geets@telenet.be


 

Algemene informatie 
 

Wat als je onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen? 

Stuur een mail naar Leo Rombouts (leo.rombouts@telenet.be) met het verzoek om jou te 
schrappen van de verzendlijst. 
 

Wat kun je doen om de administratie van 50 plus te vergemakkelijken? 

- voer inschrijving en betaling tegelijkertijd uit (bij overboeking geldt de betaaldatum);  
- schrijf in en betaal onder dezelfde naam; 
- vermeld bij elke betaling het refertenummer én de naam van de activiteit;  
- neem je deel aan meerdere activiteiten, doe dan voor elke activiteit een aparte betaling;  
- houd rekening met de afsluitdatum. 
 

Reisverzekering met annulering 

KVE heeft een groepsverzekering voor reisbijstand en annulering. 
Uitgebreide informatie bij Luce Van Strydonck: mail luce.v.s@telenet.be.  
 
Je kunt op jaarbasis een reis- en annuleringsverzekering afsluiten via KVE bij HTS. 
Als de reis waaraan je deelneemt dan minder dan 750 euro kost, is er geen toeslag. 
Als de reis meer dan 750 euro kost wordt een kleine toeslag berekend op basis van de kostprijs 
van de reis en van het feit of je een tweepersoonskamer of een single room neemt.  
 
Als je geen reisverzekering op jaarbasis hebt, kun je voor elke reis waaraan je deelneemt een 
aparte verzekering afsluiten via KVE bij HTS. Opgelet! In dat geval betaal je alleen voor de an-
nulering van de reis en niet voor de reisbijstand.  
 

We adviseren iedereen die deelneemt aan onze midweeks, citytrips, reizen … 
om zeker een verzekering voor reisbijstand en annulering te nemen. 

 
Het spreekt vanzelf dat je ook bij andere verzekeringsmaatschappijen een verzekering voor 
reisbijstand en annulering kunt afsluiten. Die keuze maak je zelf.  
 
Er is wel één verschil: als je verzekerd bent via KVE/HTS worden de dossiers afgehandeld via 
50 plus CRE-AcTIEF vzw. In alle andere gevallen sta je zelf in voor de afhandeling van het dos-
sier via jouw makelaar of verzekeringsmaatschappij.  
 

 
 
 
 

KVE 50 plus CRE-AcTIEF vzw is een afdeling van de Koninklijke Verbroedering van Energiebedrijven (KVE) 
Maatschappelijke zetel: Floris Primsstraat 13/1, 2020 ANTWERPEN   
Ondernemingsnummer: 0880.670.423 - RPR ANTWERPEN, afdeling Antwerpen - Bank: BE47 2200 9760 5880 
Correspondentieadres: 50 plus CRE-AcTIEF vzw, Koornbloemplein 12, 2610 ANTWERPEN (Wilrijk) 
Telefoon: 0497 399 721 - Mailadres: kve50plus.vzw@telenet.be  
Uitsluitend digitale verzending naar leden met een mailadres - Verantwoordelijk uitgever: Hans Boon.   
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