Activiteitenkalender
september 2017

Wacht niet tot je 50 plus bent! Alle KVE-leden zijn welkom op onze activiteiten!
2017
Vrijdag 01 september
Ma 04 t/m 09 za september
Dinsdag 19 september
Donderdag 21 september
Vrijdag 29 september
Dinsdag 03 oktober
Di 03 t/m vrij 06 oktober
Maandag 16 oktober
Dinsdag 17 oktober
Dinsdag 24 oktober
Vrijdag 03 november
Zaterdag 18 november
Dinsdag 28 november
Vrijdag 01 december
▼ noteren voor 2018 ▼
Zaterdag 06 januari
Donderdag 25 januari
Woensdag 25 april
Zon 03 t/m zon 10 juni
Di 18 - di 25 september
Zaterdag 13 oktober

Omschrijving van de activiteit
Praatcafé: verslag van de reis naar Kroatië
Citytrip: Magisch Slovakije en Krakau
(afgesloten)
Daguitstap: buffetcruise op de Linge
De zomer van 50 plus: De charmeur van Europa
Praatcafé van oktober (wegens midweek Oisterwijk)
Muziekevenement: Griffelrock
Midweek: Oisterwijk
Sportevenement: tennistornooi in Lotto arena
Herfstwandeling: Schilde
Wintercyclus: Carl Berteele over de wielersport
Praatcafé
Muziekevenement: Music show Schotland
Wintercyclus: Lucas Vander Taelen
Praatcafé: kerstversiering
Nieuwjaarsconcert: namiddagconcert
Nieuwjaarsdiner in De Basiliek
Ontmoetingsdag jubileumjaar: riviercruise op de Schelde
Reis Charente Maritime: natuur, cultuur en ontspanning
Speciale reis: Zuid-IJsland ‘slow travel’
Spektakel musical: WO 40 - 45

Zo maak je het ons gemakkelijk … (waarvoor onze oprechte dank!)
- voer inschrijving en betaling tegelijkertijd uit (bij overboeking telt de betaaldatum);
- schrijf in en betaal onder dezelfde naam;
- vermeld bij elke betaling het refertenummer én de naam van de activiteit;
- neem je deel aan meerdere activiteiten? Betaal dan voor elke activiteit apart;
- houd rekening met de afsluitdatum.
Surf eens naar ons blog! http://blog.seniorennet.be/KVE50
Reis- en annuleringsverzekering voor alle KVE-leden?
Alle info bij Luce Van Strydonck, luce.v.s@telenet.be of gsm 0485 580 129
Belangrijk: onze opstapplaats voor daguitstappen en reizen!
In de toekomst zullen we (tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld) gebruik maken van
de Carpool parking langsheen de E19 Antwerpen - Brussel.

Zesdaagse reis

Magisch Slovakije en Krakau
Van maandag 04 tot zaterdag 09 september 2017
Vertrek om 04:30 uur vanaf de Carpool Parking aan afrit 7 van de E 19 in Kontich

Programma
Dag 1: Kontich - Zaventem - Wenen - Bratislava - Malatiny
Dag 2: Malatiny - Spania Dolina - Banska Bystrica - Malatiny
Dag 3: Malatiny - Svaty Kriz - Strba - Stary Smokovec - Spisska Sobota - Malatiny
Dag 4: Malatiny - Oravsky Podzamok - Krakau
Dag 5: Krakau
Dag 6: Krakau - Eindhoven - Kontich
Voor meer informatie over deze reis kun je terecht bij de reisbegeleider Hugo Geets
hugo.geets@telenet.be of telefonisch op het gsm-nummer 0475 395 490.

Je kunt niet meer boeken voor deze reis, de inschrijving werd afgesloten

Daguitstap

Buffetcruise op de Linge
Dinsdag 19 september 2017 om 07.30 uur
Startplaats: Park and Ride in Kontich aan afrit 7 van de E 19
We vertrekken om 07.30 uur van parking Park and Ride aan afrit 7 van de E 19. Bijkomende opstapplaats om 07.45 uur op de Park & Ride van de Bredabaan in Merksem
schuin tegenover de Carrefour van Schoten. Verzamelplaats: achteraan op de parking.
We rijden door het Nederlandse polderlandschap naar Leerdam. Deze stad in het hart
van de fruitstreek Betuwe, is ook gekend door zijn kaas en glas. Onze gids leidt ons door
dit mooie stadje. We passeren het Hofje van Aerden, het Oude Raadhuis, de grote kerk
en het voormalige postkantoor. Dan gaat het naar Lingehaven waar we inschepen voor
een drie uur durende vaartocht op de mooiste rivier van Nederland: de Linge. Aan boord
genieten we van een heerlijk buffet. Onderweg komen we de de basiliek van Asperen
tegen. Hopelijk spotten we reigers, ooievaars en andere vogelsoorten. Na de vaartocht
rijden we naar Breda. Hier maken we met de liefhebbers nog een geleide wandeling. Wie
geen zin heeft kan ook genieten van een terrasje of shoppen.
We trekken huiswaarts vanuit Breda rond 18.00 uur.
Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze brochure, maar je kunt ook inschrijven via
mail: hugo.geets@telenet.be. Schrijf in vóór 10 september en betaal 58 euro p.p. op
rekening BE47 2200 9760 5880 met vermelding van code 2170029 - Linge cruise.

De zomer van 50 plus

De charmeur van Europa
Donderdag 21 september 2017 om 14.00 uur
‘l Entrepôt du Congo, Vlaamsekaai 42, 2000 Antwerpen
Casanova was niet de enige charmeur die de Europese vrouwtjes het hof maakte. Er
was nóg een vrolijke Frans (eigenlijk Charles-Joseph) die menigeen een warme gloed
bezorgde. De belevenissen van Charles-Joseph de Ligne (1735-1814) lijken op het eerste gezicht minder dramatisch dan die van Casanova, maar vergis je niet! Voor deze 18de
eeuwse avonturier, militair, diplomaat, schrijver, causeur en bon vivant staat vrede gelijk
met onverschilligheid. In oorlogstijd is de drang naar het leven zo groot dat de mens er
koortsig van wordt. En die passie uit zich onder meer in het liefdesspel. Toch is deze lezing niet zomaar een verhaal over een verleider. Charles-Joseph was in de eerste plaats
een echte levenskunstenaar en dat zetten we extra in de verf.
Marijke Arijs (1961) studeerde aan het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken in Antwerpen en aan de Universidad Complutense in Madrid. Ze recenseert literatuur en heeft
een indrukwekkende lijst van vertalingen op haar naam staan.
Dit wordt een boeiende lezing. We hebben allemaal een ondeugend kantje en het is leuk
daarmee te worden geconfronteerd. Zorg dat je er snel bij bent, want we klokken af op 55
plaatsen. In de prijs is een consumptiebon begrepen.
Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze brochure, maar je kunt ook inschrijven via
mail: lode.fierlafijn@gmail.com. Betaal snel (op = op) 5 euro p.p. op 50 plus rekening
BE47 2200 9760 5880 met vermelding code 2170030 - Charmeur

Muziekevenement - Houden van …

Griffelrock

Dinsdag 03 oktober 2017 om 14.30 uur
Sportpaleis Antwerpen

Met Dana Winner, Micha Marah & Connie Neefs, Jackobond,
Johan Verminnen, Martine Dams, Mama’s jasje
65 jaar de Strangers met Voice Mail
Presentatie: Luc Appermont
Wij hebben 20 tickets gereserveerd, dus OP = OP!
Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze brochure, maar je kunt ook inschrijven via
mail: romain.goesaert@gmail.com. Betaal 11 euro p.p. (op = op) op 50 plus rekening
BE47 2200 9760 5880 met vermelding code 2170031 - Griffelrock

14de Wandelweek

Oisterwijk, Nederland
Van dinsdag 03 oktober tot vrijdag 06 oktober 2017
Hotel De Paddestoel, Scheibaan 5, 5062 TM Oisterwijk
Hotel De Paddestoel, Scheibaan 5, 5062 TM Oisterwijk. Telefoon: 0031 13 528 25 55
Website: www.hoteldepaddestoel.nl. Het hotel heeft 24 kamers waarvan enkele dienst
kunnen doen als eenpersoonskamer. We hebben een optie genomen op alle kamers!
Het hotel is gelegen op vier kilometer van de parel van Brabant, namelijk Oisterwijk, te
midden van bossen en vennen. Vanwege de ligging biedt het hotel uitstekende
mogelijkheden.
De comfortabele ruime kamers hebben telefoon en teevee. Ze zijn allemaal voorzien
van een inventieve badkamer met douche, toilet en een kitchenette met koelkastje en
waterkoker. Alle kamers zijn op het gelijkvloers en kijken uit op de prachtige tuin. Er is
zeep en shampoo, maar een haardroger moet je zelf meebrengen.
Voor de drank in de koelkast, koffie en/of thee, melk en suiker moet je zelf zorgen.

Praktische informatie


We worden verwacht vanaf 11 uur. Vroeger zijn de kamers niet klaar! Er is een ruime parking voor het hotel. Uiteraard is het aangeraden voor het milieu en voor uw
geldbeugel om aan carpooling te doen. De deelnemerslijst wordt later meegedeeld.



Verblijf vol pension: van dinsdagnamiddag tot vrijdag na het warme middagmaal.



‘s Middags (ook bij aankomst) broodmaaltijd en ‘s avonds een driegangendiner.



Elke dag is er een voormiddag- en namiddagwandeling. De ochtendwandeling start
om 09.30 uur, de middagwandeling vat aan om 14.00 uur. Wandelingen zijn recreatief en iedereen is vrij om er al dan niet aan deel te nemen. Het wandelprogramma
wordt aangepast aan de weersomstandigheden. Stevige wandelschoenen zijn een
must. Deelnemers die wandelstokken hebben, kunnen die best meebrengen.



Op woensdag kan men fietsen te huren. Ook fietsen met ondersteuning (elektrische
fietsen): ± 25 euro/dag. Het aantal is beperkt. Fiets huren = Hugo verwittigen!



‘s Avonds wordt er gezellig nagepraat en kunnen gezelschapspellen worden gespeeld. Breng er enkele mee! Willy en Luce zorgen weer voor een toffe quiz.



Schoolreis: op donderdag voorzien we een daguitstap naar Dordrecht. Manuela,
door velen gekend, zal onze gids zijn. We starten met een stadswandeling en gebruiken daar een broodjeslunch. Dan gaan we een uurtje varen en mogelijk blijft er
nog wat vrije tijd vóór we terugkeren naar het hotel.

Deelnameprijs Oisterwijk: 335 euro per persoon
Inschrijven?
Het voorschot bedraagt 100 euro per persoon.
Zend de inschrijvingsstrook naar het secretariaat van 50 plus, Koornbloemplein 12,
2610 Wilrijk. Inschrijven kan ook
 via mail naar wuytack.ingrid@gmail.com
 of telefonisch  0497 399 72.

50 plus sport - Senior Day

Tennis: European open
Maandag 16 oktober 2017 vanaf 11.00 uur
Lotto Arena Antwerpen
De tweede editie van de European Open vindt plaats van 15 tot en met 22 oktober
2017 in de Lotto Arena in Antwerpen. De European Open maakt deel uit van de ATP
World Tour 250 Series en is daarmee het grootste en intussen zelfs enige toptennistornooi van België. Het tornooi brengt opnieuw enkele van de beste tennisspelers van de
wereld en van België samen.
De winnaar van vorig jaar, de Fransman Richard Gasquet, keert terug om zijn titel te verdedigen. Zijn grootste uitdagers worden ongetwijfeld David Goffin, de Belgische nummer
1 en de Franse spektakelman Gaël Monfils! Een andere publiekslieveling die niet mag
ontbreken is ‘Mister Davis Cup’ Steve Darcis.
Op maandag 16 oktober organiseert de European Open en Senior Day. Graag nodigen
zij op die dag seniorenverenigingen uit om dit unieke event mee te maken. Snuif de sfeer
op van een ATP World Tour tornooi en bewonder de internationale tennis toppers van
dichtbij.
Om onze administratieve kosten te dekken vragen wij een bijdrage van 2 euro.
Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze brochure, maar je kunt ook inschrijven via
mail: romain.goesaert@gmail.com. Schrijf in (op = op) en betaal 2 euro op
50 plus rekening BE47 2200 9760 5880 met vermelding: 2170037 - Tennis.

Daguitstap

Herfstwandeling Schilde
Dinsdag 17 oktober 2017 om 09.30 uur
Startplaats: brasserie MaNo, Karekiet 1, 2970 Schilde
We komen samen om 09.30 uur aan brasserie MaNo. Gemakkelijk te bereiken vanuit
het centrum van ‘s Gravenwezel via de Sint-Jobsteenweg / Fortsteenweg of ook vanuit
Schilde, Turnhoutsebaan / Klein Waterstraat / Noorderleen. Er is een ruime parking en
voor de liefhebbers staat koffie of thee klaar.
We bevinden ons midden in de groene long van Schilde en omstreken. Ons trouwe lid
Leo De Maeyer heeft hier voor ons twee rustige wandelingen uitgestippeld. Om 10.00 uur
start de voormiddagwandeling van ongeveer 7,2 km. Na een wandeling rond het domein
van het kasteel van ’s Gravenwezel komen terug aan onze vertrekplaats.
Lunch: verse tomatensoep met balletjes, keuze tussen vol au vent of stoofvlees met witloofsla, frietjes en na de maaltijd koffie of thee. In de namiddag wandelen we 8,2 kilometer langs het anti tank-kanaal en in de omgeving van het kasteel Catershof. Een warme
pannenkoek, koffie of een stevige pint zal smaken.
Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze brochure, maar je kunt ook inschrijven via
mail: leo.rombouts@telenet.be. Schrijf in vóór 06 oktober en betaal 25 euro op
50 plus rekening BE47 2200 9760 5880 met vermelding: 2170036 - Schilde.
Vergeet niet de keuze voor het hoofgerecht te vermelden!

Wintercyclus

Carl Berteele en de wielersport
Dinsdag 24 oktober 2017 om 14.00 uur
Theologisch Pastoraal Centrum (TPC), Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen
Duizenden kilometers volgde Sporza-radioverslaggever Carl Berteele het spoor van het
peloton. Hij zag ongelooflijke krachttoeren en onverwachte inzinkingen met eigen ogen
gebeuren.
In zijn lezing vertelt Carl hoe hij bij de VRT terechtkwam, hoe hij in het wielrennen verzeild raakte en hoe verslaggeving een passie werd. Sporza radio brengt verslag uit van
de belangrijke wielerwedstrijden en veldritten. Vaste commentatoren zijn Christophe
Vandegoor en Carl Berteele, waarbij Berteele regelmatig als reporter op de motor fungeert. In juli zendt Sporza radio zoals gewoonlijk de Ronde van Frankrijk uit en
Christophe Vandegoor geeft commentaar, samen met ex-wielrenner Frank Hoste en
motorverslaggever Carl Berteele. In de prijs van de voordracht is een drankje begrepen.
Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze brochure, maar je kunt ook inschrijven via
mail: romain.goesaert@gmail.com. Schrijf in vóór 17 oktober en betaal 5 euro op
50 plus rekening BE47 2200 9760 5880 met vermelding: 2170033 - Berteele.

Muziekevenement

Music Show Scotland
Zaterdag 18 november 2017 om 19.30 uur
Sportpaleis Antwerpen
Mistflarden hullen het Schotse Highland Valley Castle in een mysterieuze sfeer. Bliksemschichten doorklieven de lucht doorklieven. ‘By the center, quick march!’, klinkt een
bevel, gevolgd door het typische geluid van Schotse snare-drums. In de verte klinken
doedelzakken. Het geluid van pipes en drums zwelt aan, luider en luider. Een imposante
formatie van meer dan honderd doedelzakspelers en drummers met Schotse kilt, full
dress en bontmuts marcheert door de kasteelpoort naar buiten. Wanneer de enorme
band in uniform te voorschijn komt, is kippenvel gegarandeerd. Legendarische muziek
als Amazing Grace, Highland Cathedral en Auld Lang Syne zijn maar een klein onderdeel van het drie uur durende programma. Combinaties van traditionele en moderne
muziek. Je merkt het: dit wordt een onvergetelijke avond. Het Schotse Highland Dancing
en het Ierse Tapdancing, bekend van Riverdance, ontmoeten elkaar. Dansgroepen
voeren, begeleid door livemuziek, traditionele en moderne dansen op en door het
bijzondere decor waan je je in de Schotse Highlands.
De inschrijvingsperiode is voorbij.
Je kunt niet meer inschrijven voor dit evenement!

Wintercyclus

Brussel: de grote verwarring!
Dinsdag 28 november 2017 om 14.00 uur
TPC, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen
Luckas Vander Taelen is historicus van opleiding. Zijn beroepsactiviteiten waren en zijn
nog altijd erg veelzijdig. In zijn jonge jaren was hij zanger. In de jaren 1990 en begin
2000 was hij politicus voor Groen en zetelde hij in het Europees en Vlaams parlement.
Hij was ook drie jaar schepen in de gemeente Vorst. Na zijn politieke loopbaan werd hij
auteur en columnist bij De Tijd. Hij werkt ook voor deredactie.be als reportagemaker en
doceert aan de VUB te Brussel het vak Radio & Beeldtaal.
Na de aanslagen en terreurdaden in Parijs, Brussel en Zaventem schreef hij het boek:
Brussel, de grote Verwarring. Daarin stelt hij de vraag: hoe kunnen en moeten we reageren op het Islamitisch fundamentalisme. Wat is de houding van politici ten overstaan van
de multiculturele samenleving in ons land? Onze spreker is een zeer geestdriftig spreker
met scherpe en boeiende standpunten.
Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze brochure, maar je kunt ook inschrijven via
mail: luce.v.s@telenet.be. Schrijf in vóór 21 november en betaal 6 euro op
50 plus rekening BE47 2200 9760 5880 met vermelding: KVE 2170026 - Brussel.

Spektakel musical

Musical 40 - 45
Zaterdag 13 oktober 2018 om 20.30 uur
Katoennatie te Beveren, volledig adres wordt later meegedeeld.

Na het overdonderend succes van de musical 14 - 18, komt Studio 100 met een opvolger: de spektakelmusical 40 - 45. Die belooft even indrukwekkend te worden als zijn
voorganger en vertelt het verhaal van het verzet in Vlaanderen tijdens WO II.
Antwerpen, net na de eerste wereldoorlog. Staf en Louis Segers worden met een jaar
verschil geboren. Ze groeien op in een warm nest. De broers worden hartsvrienden, niets
kan hun band breken. Tot het onvermijdelijke gebeurt: de WO II breekt uit en dat laat
sporen na in elke huiskamer, in elk gezin. Ook in het gezin van Staf en Louis ...
Opgelet:
 de reservatie gebeurt ± één jaar op voorhand, maar dat kan niet anders;
 onze korting bedraagt ± 10 euro per ticket;
 kinderen minimum 10 jaar, voor jongere kinderen is de voorstelling niet geschikt;
 parkeertickets en de prijzen daarvan zijn nu nog niet beschikbaar, maar geef toch
even aan indien je parkingtickets wenst te bestellen (1 ticket per wagen);
 vergeet niet bij betaling de volledige referentie vermelden (inclusief KVE);
 doe uw betaling samen met de inschrijving;
 verkochte kaarten worden niet terugbetaald!
 het aantal gereserveerde kaarten is beperkt en loopt af op 30 september 2017
 OP = OP!
Het inschrijvingsstrookje vind je verder in deze brochure, maar je kunt ook inschrijven via
mail: romain.goesaert@gmail.com. Schrijf in vóór 30 september 2017 en betaal 60 euro
op 50 plus rekening BE47 2200 9760 5880 met vermelding: KVE 2180003 - 40/45.

Eerstvolgende praatcafé’s
De Schorren, Graspolderlaan 32, 2660 Hoboken

Wat te doen op een praatcafé?

Vrijdag 01 september 2017

Reisverslag
Kroatië

Altijd leuk om collega’s te ontmoeten
en samen iets te drinken.
Meestal is er een of andere activiteit.
Ondertussen kun je lekker bijpraten,
herinneringen ophalen en
natuurlijk ook plannen maken
om samen deel te nemen
aan de eerstvolgende activiteiten.

Vrijdag 29 september 2017

Voor zij die erbij waren een
gelegenheid om herinneringen
op te halen en al het moois
opnieuw te beleven.
Voor wie er niet bij was is het
een aangename kennismaking
met de schoonheid van dat land.
Je moet niet inschrijven of reserveren!
Kom gewoon naar het praatcafé.

Vrijdag 03 november 2017

Uitzonderlijk op laatste vrijdag september
omdat de eerste vrijdag van oktober in de
midweek naar Oisterwijk valt.

Reisverslag
Friesland

Voorstelling

Activiteit
voor dit praatcafé
wordt later meegedeeld

reis naar IJsland
Twee boeiende gebieden waar veel
moois te zien is. Kom het zien!
Je moet niet inschrijven of reserveren!
Kom gewoon naar het praatcafé.

Je moet niet inschrijven of reserveren!
Kom gewoon naar het praatcafé.

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: …………………………..…………………………………………….

Daguitstap: buffetcruise op de Linge - dinsdag 19 september

(HG)

Schrijft in met …… personen x 58 euro pp. = ……… euro
Betaling bij inschrijving vóór 10 september met code 2170029 - Linge cruise

Zomer 50 plus: Charmeur Europa - donderdag 21 september

(LF)

Schrijft in met …… personen x 5 euro = ……… euro
Betaling bij inschrijving vóór 17 juli met code KVE 2170030 - Charmeur

Griffelrock - dinsdag 03 oktober

(RG)

Schrijft in met …… personen x 11 euro = ……… euro
Betaling bij inschrijving met code 2170031 - Griffelrock

Wandelweek Oisterwijk - di 03 tot en met 06 oktober

(HG)

Schrijft in met …… personen x 100 euro (voorschot) = ……… euro
Betaling bij inschrijving met code 2170032 - Oisterwijk

Tennis European Open - maandag 16 oktober

(RG)

Schrijft in met …… personen x 2 euro = ……… euro
Betaling bij inschrijving met code 2170037 - Tennis

Herfstwandeling Schilde - dinsdag 17 oktober

(LR)

Schrijft in met …… personen x 25 euro = ……… euro
Betaling bij inschrijving vóór 06 oktober met code 2170036 - Schilde
Ook keuze van hoofdgerecht vermelden!

Wintercyclus: Carl Berteele: wielersport - dinsdag 24 oktober

(RG)

Schrijft in met …… personen x 5 euro = ……… euro
Betaling bij inschrijving vóór 17 oktober met code KVE 2170033 - Berteele

Music Show Scotland - zaterdag 18 november

(RG)

Schrijft in met …… personen x 45 euro = ……… euro
Betaling bij inschrijving vóór 31 augustus met code KVE 2170035 - Scotland

Wintercyclus: Lucas Vander Taelen - dinsdag 28 november

(LVS)

Schrijft in met …… personen x 6 euro = ……… euro
Betaling bij inschrijving vóór 21 november met code KVE 2170026 - Brussel

Spektakel musical 40/45 - Zaterdag 13 oktober 2018

(RG)
Schrijft in met …… personen x 60 euro = ……… euro
Betaling bij inschrijving vóór 30 september 2017 met code KVE 2180003 - 40/45

