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SENIORENCLUB ALCATEL BELL

Seniorenclub Alcatel Bell
Bankrekeningnummer:

Goudbloemlaan 17 B – 2980 Zoersel
BE24 9799 9258 4938 / BIC ARSPBE22

Inschrijvingen:
In Extra Time: Op maandag van 14u00 tot 16u00
Per Telefoon: 03. 827.58.39 - Gsm. 0475. 20.45.88 Per E-mail : roger.delattre@skynet.be
Inschrijvingsmodaliteiten:
Steeds bij de verantwoordelijke: Roger Delattre
1° Na het verschijnen van het clubblad, kan ingeschreven worden voor de divers
bekend gemaakte activiteiten.
2° Er kan enkel worden ingeschreven voor die georganiseerde activiteiten waarvan prijs en
programma gekend zijn, d.w. z. activiteiten die gepubliceerd zijn.
3° Er zijn geen inschrijvingen op dagen van grote clubactiviteiten, vb. kerstfeest.
Betalingen:
1° Bij inschrijving op het clubsecretariaat in Extra Time betaalt men contant onmiddellijk
de totale som.
2° Bij inschrijving via telefoon of via E-mail: Na de bevestiging van de Secretaris, betalen
binnen de 14 dagen van de volledige som, via bankoverschrijving op
rekening nr. van Alcatel Bell Senioren. De overschrijving is het bewijs van betaling.
Let wel: Indien via de bank wordt betaald en deze betaling niet gebeurde binnen de 14 dagen
na datum van inschrijving, worden de reservaties op uw naam automatisch geannuleerd.
De vrijgekomen plaatsen worden dan aan andere leden ( wachtlijst ) toegewezen.
Vermeld bij inschrijving voor activiteiten in het vak “mededeling” steeds
Lidnummer / Stamnummer ( zie adreslabel clubblad) : vb. 11111 A + B
Activiteit: voor welke activiteit u inschrijft of dat u gewoon het lidgeld betaalt.
Bedrag: bij gecumuleerde bedragen, bedrag per activiteit vermelden.
Opstapplaats: vermelden indien die gevraagd wordt, zoniet blijf je in de kou staan.
Opgelet: Indien de penningmeester de storting niet kan toewijzen ziet hij zich verplicht het
bedrag aan u terug te storten. Zo vervalt automatisch uw reservatie voor de gekozen activiteit
of uw inschrijving voor een activiteit.
Secretariaat Slechts één adres voor inschrijvingen activiteiten, briefwisseling , teksten
voor het ledenblad, melding verdienstelijke leden, overlijdensberichten enz.:
Secretariaat Seniorenclub Alcatel Bell
t.a.v. Delattre Roger / Doornstraat 293 / B - 2610 Wilrijk-Antwerpen
tel: 03.827.58.39 - GSM: 0475.20.45.88 e-mail: roger.delattre@skynet.be
Gelieve zoveel mogelijk de informatie voor het ledenblad op USB-Stick of e-mail te zetten
en te bezorgen aan het secretariaat. Een gewoon briefje mag natuurlijk ook nog.

Teksten voor het volgende ledenblad graag vòòr 01 mrt. 2018 te zenden
aan Roger Delattre. Verzenden van het volgende ledenblad: eind mrt. 2018
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Kerstmis-Nieuwjaar
Eindejaarsfeesten en dat betekent dat het jaar 2017 weldra tot de
geschiedenis behoort.
Wij kijken naar de Kerst, het familiefeest bij uitstek. Een feest van
bezinning, verzoening en vrede aan allen van goede wil. Zo wordt al
generaties gedacht, gehoopt en gezegd. Deze tijd heeft de toepassing
ervan meer dan nodig, maar het is nooit te laat.
Nieuwjaar, waar wij mekaar het beste wensen, mogen hopen op een
nieuw begin of de realisatie van gerechtvaardigde wensen. Welzijn en
gezondheid zijn primordiaal. Beslist dat wensen wij u en aan
degenen die u lief zijn.
Moge wij in 2018 goed voor mekaar behouden blijven. Onze club biedt
sportieve gezelligheid, ook verbondenheid. Zo kunnen wij allemaal
voor mekaar een aanspreekpunt zijn en welzijn betekenen.

Het Bestuur
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BESTUUR SENIORENCLUB ALCATEL BELL
Voorzitter:
Van de Leur Harry
03/383.29.59 harry.vandeleur@telenet.be
Ondervoorzitter: Delattre Roger
03/827.58.39 roger.delattre@skynet.be
Secretaris:
Delattre Roger
03/827.58.39 roger.delattre@skynet.be
Financieel beheer: Van de Leur Harry
03/383.29.59 harry.vandeleur@telenet.be
Delattre Roger
03/827.58.39 roger.delattre@skynet.be
Raadsleden:
Raguet Georges
03/236.48.36 georgesraguet@hotmail.com
Keulemans Dora
03/883.40.38 dora.keulemans@telenet.be
U kan de bestuursleden persoonlijk ontmoeten of contacteren in ons clubhuis Extra Time,
elke maandagnamiddag tussen 14u.00 en 16u.00. Een e-mail laten is uiteraard ook mogelijk.
Leden die een e-mailadres hebben, gelieve dit te melden bij roger.delattre@skynet.be
Bij wijziging, adres en/of e-mail, het secretariaat hiervan op de hoogte brengen a.u.b.

MEDEDELINGEN AAN ONZE LEDEN
1 GOED OM WETEN
De digitalisering schrijdt verder en wij gebruiken dagelijks allerlei meer en meer
gesofistikeerde toestellen. Ook misbruik en fraude is het gevolg. Enkele beperkte
raadgevingen en tips.
Fhishing wat is dat precies? Een tactiek waarbij hackers uw gebruikersnaam, paswoord en
financiële gegevens proberen te bemachtigen. Dat doen ze typisch via frauduleuze mails
waarin ze zich voordoen als uw bank. De mails zijn meestal in dezelfde communicatiestijl
opgemaakt die u van uw bank gewoon bent.Net daarom zijn ze heel verraderlijk. Soms
gebruiken fraudeurs een combinatie van verschillende methoden. Dan krijgt u na een brief of
e-mail bijvoorbeeld ook een telefoontje. Volgens de jongste cijfers van Febelfin leed 9 van
de Belgen in 2015 financieel verlies door phishing. In de eerste 3 maanden van 2017
registreerde Febelfin 852 gevallen van fraude via internetbankieren voor een totaal bedrag
van 662.030 €. Dat bedrag is méér dan in heel 2016 samen.
Hoe zie ik het ondescheid tussen nep en echt? In de e-mail staat vaak dat u heel dringend
actie moet ondernemen, zo niet zal uw ”computer,bankkaart,digipass, of bankrekening niet
meer functioneren” Dit is een eerste alarmteken. In de e-mail worden uw geheime codes/of
de nummers van uw bankkaarten of digipass gevraagd. Er kan een link in staan die naar een
website of een valse Online Banking-omgeving leidt waar u gevraagd wordt uw
bankgegevens in te vullen. Kijk naar het e-mailadres van de afzender.
Soms kan die niets met de bank te maken hebben. Een mail over uw bankzaken afkomstig
van frank.wouters@woppinda777.com bijvoorbeeld. Soms kan de structuur van het
mailadres ook anders zijn of is er een klein verschil ingebouwd om verwarring te creëren:
frankwouters@db.com en frank.wouters@bd.com zijn niet hetzelfde als frank.wouters
@db.com. In de eerste twee gevallen heeft u met een hacker te maken. Een gebrekkige
spelling of zinsconstructie kan erop wijzen dat de e-mail via een vertaalprogramma werd
ingeschreven. Let ook op foutjes in design of logo’s. Glij over de link met uw muis:kijk of de
getoonde link overeenstemt met een domeinnaam van uw bank. Logt u in op Online
Banking? Kijk dan goed het webadres na. Dat begint altijd met https:/uw banknaam.
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Let goed op de letter S in https. De S wijst op een beveiligde verbinding. Ziet u http zonder
de S, dan is de verbinding niet veilig en sluit u best meteen de webpagina.
Wat moet ik doen als ik phishing vermoed?
Zeker niet op de link klikken of de bijlage openen. Bel Talk & Help op het nummer 078 156
160 om het voorval te melden en bezorg een kopie van de e-mail aan de bank zodat die
specialisten cyber securiteitspecialisten de frauduleuze website buiten dienst kunnen zetten.
Verwijder de mail vervolgens gewoon uit alle mappen.
Wat als ik toch geklikt heb op een link?* Sluit de webpagina of de pop-up meteen.* Bel
naar Talk& help op het nummer 078 156 160.* Blokkeer uw bankkaarten via Card Stop op
070 344 344 indien u vertrouwelijke info meegedeeld heb.* Controleer uw transacties en
uittreksels via Online Banking of My Bank.
Beter gewapend zijn tegen hackers? / Ga niet in op vragen om uw persoonlijke gegevens
en codes door te geven via telefoon,e-mail of internet. De bank zal dat nooit vragen.
/Beveilig uw computer voldoende. Onder andere via een up-to-date antivirusscanner,
webbrowser (Firefox,Internet Explorer…), besturingssysteem (Windows, Mac OS) en een
goed beveiligde wifiverbinding. /Valideer een betalingsopdracht alleen als u die verwacht of
zelf hebt gevraagd./Zet bij twijfels de transactie meteen stop en neem contact op met
Talk&Help via 078 156 160, zeker wanneer het scenario om te ondertekenen afwijkt van het
normale scenario. /Controleer regelmatig de historiek van uw transacties en de reeds
geregistreerde toekomstige transacties.
H. V.d.L.

Gepensioneerde aan de slag
Het zogenaamde zomerakkoord dat de federale regering deze zomer afsloot bevat
maatregelen die de 50 plussers en gepensioneerden kunnen interesseren aldus A.Godefroy in
Plus –Magazine van oktober 2017.Wij vermelden.
Flexi-jobs,ook voor wie met pensioen is. Sinds 1 december 2015 kunnen werknemers die
elders een hoofdjob hebben,bijklussen in de horeca als flexi-jobwerknemer of als flexijobuitzendkracht, waarbij ze lagere sociale bijdragen betalen. Die flexi-jobregeling zal in de
toekomst ook van toepassing zijn voor gepensioneerden. Die mogen vandaag wel
bijverdienen - onbeperkt voor wie 65 jaar is of 45 jaar heeft gewerkt-, maar betalen
belastingen en sociale zekerheid op het loon dat ze dan verdienen , waardoor ze wel eens
voor zwartwerk kiezen. Voor hen valt de voorwaarde dat je elders 4/5 moet werken uiteraard
weg.
Vrijwilligers. Veel senioren verrichten in allerlei clubs en/of verenigingen vrijwilligerswerk
en hier is ook meer duidelijkheid.
De kostenvergoeding. Vandaag kan je als vrijwilliger een kostenvergoeding krijgen: je kan
je reële kosten terugbetaald krijgen of een forfaitaire kostenvergoeding opstrijken van
maximaal 33,36 € per dag en 1.334,55 € per jaar. De organisatie mag daarvoor geen fiscale
fiche opmaken. Doet ze dat wel, dan beschouwt de fiscus deze bijdragen als een inkomen en
word je als vrijwilliger ook belast. Het is dus erg belangrijk dat deze vergoeding duidelijk als
kostenvergoeding wordt aangeduid en niet zomaar als vergoeding. Die formulering blijkt één
van de pijnpunten te zijn die duidelijk zijn geworden bij de evaluatie van 10 jaar
Vrijwilligerswerk(de wet dateert van 2005) In het vernieuwde vrijwilligersstatuut moet
voortaan duidelijk staan dat het om kostenvergoeding gaat,die kosten dekt die verband
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houden met je activiteit,en dus niet om een compensatie voor de tijd die je als vrijwilliger
hebt geïnvesteerd. Naast de algemene forfaitaire kostenvergoeding kan je als vrijwilliger ook
een vergoeding voor je verplaatsingskosten krijgen. Kom je met de auto,moto of
bromfiets,dan geldt sinds 1 juli 2017 de geïndexeerde kilometervergoeding:maximum 0,3460
€ per kilometer. Dit bedrag blijft van toepassing tot 30 juni 2018 en is fiscaal vrijgesteld. Je
kon als vrijwilliger ook al een fietsvergoeding krijgen,maar die regeling wordt nu afgestemd
op die voor werknemers. Daar geldt een vrijstelling tot maximum 0,22 € per kilometer
(en niet 0,20 € ) Verplaats je je als vrijwilliger met het openbaar vervoer, dan kan je aan de
hand van het vervoerbewijs het hele bedrag terugbetaald krijgen.
Occasionele geschenken. Als vrijwilliger af en toe een cadeautje toegestopt krijgen? Ook
hier komt fiscale duidelijkheid in. Een geschenk zal niet als loon worden beschouwd, voor
zover het occasioneel wordt gegeven, en dus niet worden verrekend in het maximumbedrag
voor vergoedingen. De huidige vrijstelling voor occasionele geschenken die op werknemers
van toepassing is,wordt hiermee uitgebreid naar het vrijwilligersstelsel.
Beroepsgeheim. Ook het begrip beroepsgeheim wordt verduidelijkt voor vrijwilligers. Tot
nu toe moest je als vrijwilliger vaak zelf proberen te achterhalen of je al dan niet aan het
beroepsgeheim onderworpen was. Bedeel je als vrijwilliger bijvoorbeeld maaltijden aan
rusthuisbewoners, dan kan je tijdens die job bepaalde gegevens uit een medisch dossier
opvangen en rijst meteen ook de vraag van het beroepsgeheim. Vanaf nu zal de organisatie
die een beroep doe op je duidelijk moeten maken of het beroepsgeheim al dan niet op jou van
toepassing is.
H. V.d.L.
EXTRA TIME

Mega Bounce indoor Trampolinepark.

Opendeur voor senioren Wij hebben het al vermeld, de uitbouw van een indoor
permanent Trampolinepark in de vroegere Sporthal van Extra Time: Indrukwekkend fraai en
de moeite om te bezoeken. Die gelegenheid wordt ons geboden door de manager dhr. Jan
Fransen op maandagnamiddag 29 januari 2018 om 14.00u.. Verzamelen in Extra Time.
Het Trampolinepark 2000 m2 groot, is onderverdeeld in verschillende area’s en toegankelijk
voor iedereen vanaf 8 jaar. Een maximum leeftijd is er niet. ”Dus” zegt de manager Jan
Fransen, kunnen senioren via een aangepast programma zichzelf ook eens sportief uitdagen.
Hij zal ons tijdens ons bezoek uitleggen uit wat dat fitness- programma bestaat.
Wie weet, bij voldoende interesse wat het wordt.
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2 ACTIVITEITEN VAN “TOEN” - WAS U ER MAAR BIJ GEWEEST!

Kroegentocht 12/09/2017
Gezellige namiddag …….. is wel wat later geworden.
Maar de lichtjes van de Schelde waren ook mooi.

Havenhuis Antwerpen 02/11/2017
Interessante rondleiding, schitterende architectuur.

Vleeshuis en Ethiopische lunch 10/11/2017
Leerrijk bezoek, met bekwame gidsen. En nadien lekkere, speciale lunch. Aan tafel !!!
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Sinterklaas. Speculaas 04/12/2017
Naar jaarlijkse gewoonte hebben wij tijdens de ”Sinterklaas-periode”, grote speculaas
mannen/vrouwen verloot via onze gratis tombola, zoals vermeld in ons vorig clubblad. De
verloting ging door op maandag 4 december, zowel in Extra Time als voor de badminton–
spelers in de sporthal Scherpenstein te Schelle.
Even de winnaars in beeld brengen.nl. Marijke, Paula, Anita en Hubert.
Smakelijk.

Marijk Deschepper

Paula Bauwens

Anita Verbeeck

Hubert Meys

Kerstfeest 11 /12 / 2018
Ondanks het onverwachte winterweer, met veel sneeuw een geslaagde en aangename
feestnamiddag. Lekker feestmaal en gezellige dansnamiddag met:
Eddy Smets & Letty Lanka.

een sfeerbeeld
Winnares van de hoofdprijs

Bresseleers Maria met de voorzitter
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NIEUWS VAN ONZE AFDELINGEN
Onze animatoren van de onderafdelingen verschaffen graag informatie over hun werking.
Bij interesse kan u vrij, mee actief zijn. Uw deelname maakt het allemaal nog gezelliger en is
een stimulans.
Bijkomende info bij het bestuur of de animator.

1 BADMINTON
Badminton op dreef !
Onze badmintonspelers hebben er plezier in.
Wij bezochten hen in hun nieuwe locatie in Schelle
sporthal Scherpenstein.
Zoals u weet waren zij genoodzaakt een ander
onderkomen te zoeken door het feit dat de sporthal van
Extra Time een andere bestemming kreeg onder de vorm
van een Indoor permanent Trampolinepark.
Erna Serrien de nieuwe animator van badminton
(Tel.03/829.15.73 / e-mail: erna.serrien@telenet.be)
is de leidende en stimulerende kracht en zij doet dat
uitstekend. Dat hebben wij zelf kunnen vaststellen, want
de groep is enthousiast en de sportieve stemming
opperbest.
Veel succes en sportief plezier.

Erna Serrien

2 FIETSEN
Seizoen 2017
Uiteindelijk hebben we 29 van de 31 voorziene ritten gereden, net zoals vorig jaar. Al bij al
kunnen we op een goed seizoen terugblikken. In totaal hebben 35 personen aan één of
meerdere van onze ritten deelgenomen, en 4 hebben meer dan 80% van de ritten gereden.
Dat ligt allemaal in de lijn van de voorgaande jaren. Alhoewel, dit jaar heeft één iemand alle
ritten meegereden. Dit is de afgelopen 10 jaar niet meer voorgevallen. Proficiat François !
Het winterseizoen dat begon in november is ook goed gestart. De eerste 2 weken goed weer
met een 8-tal deelnemers. Echter, november telt maar 30 dagen maar met dubbel zo veel
wind en regenvlagen. Dat heeft zich dan ook voorgedaan in de 2de helft van de maand.
Misschien wordt het de komende wintermaanden beter (droger)?
Vergadering voor alle fietsers
Deze uitnodiging richt zich naar onze fietsers, die van vroeger, maar ook – en met enige
nadruk – al wie in de fiets de mogelijkheid ziet om haar/zijn conditie op een gezond peil te
houden. En natuurlijk mogen de partners ook niet ontbreken.
De datum is vrijdag 26 januari 2018 in Extra Time.
Om 14.00 u is er eerst de vergadering met de ritverantwoordelijken om de kalender 2018 in
zijn definitieve vorm te gieten.
Daarna wordt iedereen verwacht om 16.30 u om de foto's van het voorbije seizoen te
bekijken.
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Tenslotte is er rond 18.00 een gezamenlijk gezellig etentje in het vernieuwde restaurant van
Extra Time, waar iedereen nog wat verder kan keuvelen over verleden, heden en toekomst.
Het voorgestelde menu is:
Ontvangst met een glaasje Cava
***
Duo van ambachtelijke wildkroketjes met hun garnituur
***
Zalmfilet met mousseline van groen kruiden en pureeaardappelen
OF
Varkenshaasje met sausje “Cross & Blackwell” groente-aanbod en aardappelkroketjes
***
Flensjes met warme fondant en vanille-ijs
OF
Coupe advocaat
De prijs is 32,00 € per persoon.
Hiervoor moet je inschrijven met mededeling van je keuze van hoofdschotel en dessert bij
de Animator (zie onderaan), ten laatste tegen 18 januari 2018.
Nieuwe seizoen 2018
Als het weer het toelaat doen we in de winter elke donderdag een ritje vanuit Hove, op het
pleintje aan de kerk zelf, hoek Kapelstraat en Mortselse steenweg, om 13.00u. Ideaal om de
groep te leren kennen en je conditie op peil te houden (brengen).

Meerdaagse Nederland
We gaan terug met de liefhebbers een meerdaagse fietstocht inrichten in Nederland, ditmaal
in het gebied Twenthe.
Deze uitstap past binnen het sociaal, cultureel programma van Fedos v.z.w.
We nemen deze keer hotel De Grote Zwaan in De Lutte, naast Oldenzaal tegen de Duitse
grens. Dat zal ons toelaten om ook eens de knooppunten in Duitsland te proberen.
De kostprijs voor 4 overnachtingen, verblijf in half pension én elke dag een lunchpakket, is
593,00 € per koppel. Voor wie alleen wil meegaan is de prijs in een éénpersoonskamer
494,00 €. Hierbij zijn niet de dranken, maar wel de toeristenbelastingen, annulatie
verzekering en early check in (kamer beschikbaar vanaf 11.00u) inbegrepen.
Om de reservering te kunnen maken moet er 10% vooraf betaald worden. Daarom moeten de
inschrijvingen binnen zijn tegen 26 jan. 2018 bij Herman Viaene .( tel. 03 645 48 07 of email herman.viaene@edpnet.be).
De reserveringskosten (60,00 € per 2-persoonskamer, 50,00 € per eenpersoonskamer) moeten
ook tegen die tijd gestort worden op het rekeningnr.: BE24 9799 9258 4938 van de
Seniorenclub Alcatel Bell Goudbloemlaan 17 B – 2980 Zoersel
Doel is de reservering rond te krijgen tegen eind januari.
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Wekelijkse fietstochten op donderdagen 2018
gemiddelde snelheid 16,5km/u

Dat.

Nr.

29/03

1

Fietstocht

2

3

Trefpunt :
Vertrek :

Km
40

10.30 Extra Time Hoboken
Rudi
Leemans
10.00 Bist Wilrijk
10.30 Plein kerk Hove-hoek
Kapelstr./Mortselsestwg

Toer rond Boom
Trefpunt:

Verantw.
Didier
Lemeire

Boomgaardroute
Trefpunt :
Vertrek :

12/04

Vertrekplaats

Temse
Vertrek :

05/04

Uur

58
44
Robert
Carmeliet

10.00 Plein kerk Hove-hoek
Kapelstr./Mortselsestwg
10.00 Bist Wilrijk
10.30 Parking kerk KontichMechelsesteenweg

68
70
55

Animator : Didier Lemeire tel. 03/887.15.72 - 0485/84.27.52 - didier.lemeire@telenet.be

3 SCHAKEN
Sinds het begin van het clubcompetitie 2017-2018 in de 2de helft van september, moeten wij
spijtig genoeg een van onze vaste spelers missen. Robert, die al meer dan 40 jaar meedraait
in de schaakclub, zal omwille van familiale problemen zeker een half jaar niet meespelen.
Anderzijds hebben wij een aantal forfaits moeten geven omdat de andere spelers iets aan de
hand hadden, waardoor we kostbare punten zijn kwijt gespeeld. Dit betekent dat we na 5
rondes aan het einde van het peloton bengelen. Het kan dus alleen maar beteren voor de
resterende 7 rondes.
Zij die zich geroepen voelen om onze club te kommen versterken, gelieve contact op te
nemen met de animator.
Animator : Didier Lemeire Tel 03/887.15.72 0485/84.27.52 - didier.lemeire@telenet.be

4 SCRABBLE
Vraag anagrammen van het vorig ledenblad. Oplossing : lafheid, liefhad en afhield.
Deze keer hebben we een nieuwe opgave. Welke woordjes kan men maken met de letters
R+D+A+N+E ? Hint : er zijn maar liefst 8 oplossingen.
Hou jij ook van woordspelletjes ? Laat het ons weten.
Animator : Jean Symons Gsm : 0498/70.50.13 of email : jsy431103@live.be
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5 WANDELEN
We vermelden in de mate van het mogelijke de lunchplaats (naam en adres). Dit moet het
makkelijker maken voor sommigen een halve dag mee te wandelen en / of tijdens de lunch
een gezellige babbel te komen slaan met de vrienden. Nieuwe wandelaars zijn altijd
welkom.
We vertrekken steeds om 11.00 u tenzij anders vermeld.

Wandelingen in januari, februari en maart 2018
Datum
Vertrekplaats
4/01 WILRIJK *
P: Fort VI, Edegemsestw 100
11/1 REET
P. Eikenstr (voetbal, HUBO)
18/1 BELSELE
P. café Breugel
Belseledorp 171
25/1 AARTSELAAR
P: Golfschool, Groenenhoek10
1/2
STABROEK
P. kasteel Ravenhof
Oudbroek 4
8/02 LEEST
P: kerk, Dorpstr
15/2 Wordt later medegedeeld
22/2
1/3
8/3

15/3
22/3

29/3

NIEUWKERKEN-WAAS
P. kerk, Ten Bos (plein)
KONTICH *
P. kerk, Gemeenteplein
BOOM *
P. Wykmansveld (achter café
Biljart, Kerkhofstr 178)
Wordt later medegedeeld

Lunch
KM: cafetaria Neerlandhof
Edenplein 25
KTP: café Het Gildenhuis
Eikenstr 13
KTP: café Breugel

Gids
H. Goossens

KTP: chalet Antwerp Golfschool

J. Van Nooten

KM: café De Leeuw van
Vlaanderen,
Antwerpsebaan 413, Zandvliet
KTP: café Vivelamour
Dorpstr 1

H. Goossens

KTP: café De Kikker Pastorijstr
1
KM: café ’t Forum
Romeinse put 97, Edegem
KM: café Volkshuis
Nieuwstr 156, Terhagen

G. Van Laere

J. Van Nooten
G. Van Laere

J. Van Nooten

C. Degeeter
H. De Herdt

J. Florquin

TIELRODE
KTP: café ‘t Veer
G. Van Laere
P: café ’t Veer,Sint-Jozefstr 35
Mogelijkheid om stoofvlees met sla en frietjes te nuttigen:15 €, ook soep mogelijk
BOOM
KTP: taverne ’t Melkhuisje
H. Goossens
P. Acacialaan
Acacialaan 13

KM: knapzak meenemen voor onderweg./ KTP: knapzak gebruikt in omgeving vertrekplaats.
(*) Halve dag wandeling mogelijk, (**) Belbus mogelijk, contacteer gids
Animator: Hugo Goossens Tel: 03/825 36 74; GSM:0499 46 16 18
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SENIORENCLUB ALCATEL BELL
In samenwerking met de overkoepeling FedOS PA

za
06/01
Havenhuis Antwerpen
FedOS PA-Alcatel Bell
ma
15/01
Worsten-en appelbollen
feb.
vr
02/02
Kunstkamer Antw. - Museum De Reede “grafiek in Antwerpen”
ma
05/02
Voordracht Extra Time “Diabetes”
FedOS PA-Alcatel Bell
di
20/02
Valentijnsbowling Luchtbal
do
22/02
Stella Maris eetfestijn door studenten
FedOS PA-Alcatel Bell
mrt. ma
05/03
Filmvoorstelling-Vlaamse speelfilm
FedOS PA-Alcatel Bell
vr
09/03
Volkssterrenwacht Urania in Hove
ma
12/03
Pannenkoekenslag in Extra Time
FedOS PA-Alcatel Bell
di
20/03
Voordracht Brasschaat “Trouwen is Houwen”
do
29/03
Bedrijfsbezoek De Kringwinkel in Antwerpen
apr.
di
10/04
Volksmuseum Deurne
wo
18/04
Lentefeest-Voordracht met etentje in Herselt
FedOS PA-Bell Geel
do
19/04
FedOS – ZON-dag (Feestelijke Ontmoetingsdag)
vr
27/04
’t Grom in Sint-Katelijne-Waver
mei
wo
09/05
Plantentuin Meise en expo FedOS
vr
11/05
Palingfestijn in Sint Katelijne Waver
FedOS PA- PolSam
wo
16/05
Daguitstap Antwerpen - Verbroederingsdag met FedOS Oost-Vlaanderen
do
17/05
Theater Elckerlyc “Stuk Ongeluk”
di
29/05
Museum-Sportimonium Hofstade-Zemst
jun.
di
05/06
Daguitstap
FedOS PA- Belcrown
do
14/06
Sint-Niklaas Historiek met een smakelijk tintje
di
19/06
Minigolf “Dikke Mee” aan Nachtegalenpark
do
28/06
Daguitstap “Dagje aan zee” Zeebrugge / Vlissingen
jul. zo/zo 01-08/07 Dordogne ( Frankrijk)
FedOS PA- PolSam
wo
04/07
Petanque - Wijnegem
wo
25/07
Fiets- en wandeldag Holsbeek
FedOS PA-Bell Geel
aug.
vr
03/08
Daguitstap Boottocht Leerdam – De Betuwe (op de Linge)
do
09/08
Wandelzoektocht
FedOS PA- Belcrown
zo/zo 19-26/08 Zomerreis Arzl - Oostenrijk - Alcatel Bell
FedOS PA-Alcatel Bell
do
30/08
Sportdag - FedOS beweegt
sep.
di
06/09
Kempens wielermuseum
di
11/09
Bedrijfsbezoek Tomatenkwekerij in Loenhout
do
20/09
Daguitstap - Moerassen van Clairmarais en Kruidenheks
di
25/09
Kunstkamer Antw. - Diamantenmuseum “Diva” Antwerpen
okt. ma
08/10
Voordracht Extra Time -Federale Politie
FedOS PA- PolSam
di
16/10
Vlaams Tram- en Autobusmuseum
di
23/10
Halloweenbowling in Brasschaat
FedOS PA- Belcrown
di
30/10
Bedrijfsbezoek-Notenolie “Atelier Migino” Hove
nov.
zo
04/11
Musical "CURTAINS" - Sint Niklaas
FedOS PA- Belcrown
di
06/11
Wereld-Delen
do
15/11
Muzikale quiz in Hoboken
FedOS PA-Alcatel Bell
do
29/11
Theater Elckerlyc / Toneel-EWT Theater / Zeemanshuis
dec. ma
03/12
Uitdelen lotjes” aanwezigheidstombola Speculaas figuren” + Trekking om 15u.30
do
06/12
Daguitstap - Kerstmarkt Oberhausen (Duitsland)
vr
07/12
Breugelbuffet Sint Katelijne-Waver
FedOS PA- PolSam
ma
10/12
Kerstfeest
FedOS PA-Alcatel Bell
Opgelet: Wijzigingen en bijkomende activiteiten zijn mogelijk.
Hiervan wordt u tijdig geïnformeerd via het clubblad.
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ACTIVITEITEN

SPORT-RECREATIE -FESTIVITEITEN-CULTUUR -UITSTAPPEN en REIZEN

A SPORT

1 VALENTIJNS BOWLING
op dinsdag 20 februari 2018

Een gezellige en sportieve bowlingnamiddag.
Aantal deelnemers: onbeperkt
Ploegsamenstelling: u schrijft individueel in maar het bestuur
deelt de deelnemers in ploegen, dit naargelang de bezetting van de
banen. Per baan spelen 2 ploegen, om beurt.
Puntentelling: geen nood, de telling is volledig automatisch dus u
hoeft geen spelregels of telling te kennen.
Aantal games: 3 en ieder game bestaat uit 10 worpen per speler.
Wedstrijd: aangezien ieders naam individueel op het scherm verschijnt en de puntentelling
automatisch gebeurt wordt na de 3 games een winnaar bekend gemaakt die een prijs
aangeboden krijgt ( zowel bij de dames als de heren)
Open vanaf 14.00 uur
14u.30 Begin van de games.
16u.30 Koffie/thee met ijstaart
Plaats: “Bowlingstones” Noorderlaan 104 Antwerpen ( tegenover Metropolis Cinema)
Er is een ruime parking, anderzijds kan u met openbaar vervoer de bowling bereiken.
-Vanaf Rooseveltplaats met de bussen richting Ekeren.
-Tram 6 tot aan Metropolis en dan 100m te voet naar bowling.
Deelnameprijs: € 13,00 per persoon
(Koffie / thee met ijstaart inbegrepen)
Let op: bij inschrijving voor- en achternaam vermelden
Inschrijvingen bij Roger Delattre tot 28 januari 2018 ( zie Blz 3)
Coördinator: Roger Delattre 0475.20.45.88 / 03.827.58.39 roger.delattre@skynet.be
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B RECREATIE

1 EXTRA TIME - VOORDRACHT DIABETES
Op maandag 05 februari 2018

Wat is diabetes?
Diabetes is een aandoening die gekenmerkt wordt
door een te hoog suikergehalte in het bloed. Vroeger
sprak men ook van suikerziekte.
Diabetes is een chronische aandoening waarbij
het bloedsuikergehalte verhoogd is. Dit kan twee
oorzaken hebben: ofwel maakt het lichaam onvoldoende insuline aan, ofwel is de
geproduceerde insuline onvoldoende werkzaam. In beide gevallen kunnen de cellen
onvoldoende suiker (glucose) opnemen, waardoor het zich ophoopt in het bloed.
Deze situatie noemen we diabetes mellitus of suikerziekte.
Op de voordracht kom je nog veel meer te weten over deze aandoening en mogelijke
remedies.
Programma
14u.00 Aanvang voordracht
15u.00 Pauze met koffie of thee en gebak (suikervrij)
15u.30 2de deel voordracht
16u.30 Einde.
Prijs per persoon: € 10,00
(koffie of thee en gebak (suikervrij) inbegrepen)

Inschrijvingen bij Roger Delattre tot 15 januari 2018 ( zie Blz 3)
Coördinator: Roger Delattre 0475.20.45.88 / 03.827.58.39 roger.delattre@skynet.be
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2 FILMVOORSTELLING
VLAAMSE SPEELFILM “ PIPPA”
Op maandag 05 maart 2018 in Extra Time te Hoboken, Louisalei 24 om 14u.00

Pippa en Glenn houden het na vijf jaar huwelijk
voor bekeken. Ze willen scheiden, maar raken het
niet eens over de verdeling van hun eigendommen.
Het loopt pas echt helemaal fout wanneer vrienden
en familie zich met de zaak bemoeien. En Pippa
heeft een hoop fantasieën die ze wil uitproberen
om meteen voor goed verlost te geraken van die
vervelende Glenn.
België, 14 december 2016.
Duur: 83 minuten, Nederlands gesproken
Regie & Scenario: Marc Punt

Cast: Nathalie Meskens, Tom Van Dyck, Ella
Leyers, Sven De Ridder,
Manou Kersting, Bart De
Pauw, Daphne Wellens, Brik
Van Dijck, Wim Opbrouck,
Damiaan De Schrijver,
Frank Aedenboom, Viviane
Demuynck, Ivo Pauwels,
Peter Van den Begin, Marc
Stroobants, Anke Helsen,
Chiel van Berkel, Vicky
Florus, Luc Verhoeven
Deelnameprijs: € 08,00 per persoon
(koffie of thee met taart inbegrepen)

Inschrijvingen bij Roger Delattre tot 15 februari 2018 ( zie Blz 3)
Coördinator: Roger Delattre 0475.20.45.88 / 03.827.58.39 roger.delattre@skynet.be
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3 VOORDRACHT in BRASSCHAAT
“TROUWEN is HOUWEN”
Op dinsdag 20 maart 2018
De ridder op het witte paard of een zingende, dolverliefde man onder het balkon...
weinig vrouwen hebben dit in levende lijve meegemaakt.
Toch worden deze beelden vaak geassocieerd met liefde en trouwen.
In deze voordracht wordt er een pak realistischer
naar het huwelijk gekeken.
In vele culturen is monogamie ook niet de meest
gangbare vorm van samenzijn, het toont zelfs je
financiële rijkdom als je over de mogelijkheden
beschikt om meerdere vrouwen te onderhouden.
Studies tussen partners in de dierenwereld
vertonen gelijkenissen met die van de vele
volkeren over de ganse wereld, trouwen wordt
overal op een andere manier beleefd.
De rituelen die bij een huwelijk horen alsook de rol van de vrouw worden belicht.
Kortom, dit is een aanrader voor wie een luchtige en zeer informatieve namiddag wilt.

Nadien nog nagenieten met een koffie of thee en een lekker stukje taart.

Start:
Waar :

Om 14u.00
Duur:
Ongeveer 1u30
Brasschaat – Parochiehuis “ Den Eekhoorn “ Hoge kaart 80 ( hoek Julialei )
Prijs per persoon: € 08,00
( taart en koffie of thee inbegrepen )

Inschrijvingen bij Roger Delattre tot 01 maart 2018 ( zie Blz 3)
Coördinator: Roger Delattre 0475.20.45.88 / 03.827.58.39 roger.delattre@skynet.be
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C FESTIVITEITEN
1 WORSTENBROOD en APPELBOLLEN
Op maandag 15 januari 2018
In de feestzaal van Extra Time om 14u.00
is er het jaarlijkse worstenbrood en appelbollenfestijn, met
koffie of thee.
Prijs per persoon : € 6,00
(koffie of thee inbegrepen)
Inschrijven bij Roger Delattre tot 09 januari 2018. ( zie Blz 3)
Met vermelding van: 2 worstenbroden of 2 appelbollen of 1worstenbrood en 1 appelbol
Coördinator: Roger Delattre 0475.20.45.88 / 03.827.58.39 roger.delattre@skynet.be

2 STELLA MARIS MERKSEM

EETFESTIJN DOOR STUDENTEN
Op donderdag 22 februari 2018

Leerlingen van de hotelschool bereiden en serveren elke
schooldag – met uitzondering van woensdag – een lunch.
Ze nodigen u graag uit om hun talenten te komen ontdekken.
Voorgerecht
Rogvleugel “à la nage”
Soep
Erwtensoep
Hoofdgerecht
Rundersteak Choron, gegrild
tomaatje, pont-neuf aardappelen
Dessert
Kilometergebak
(Waters en wijnen inbegrepen)
Programma
12u.00 Bijeenkomst ingang Stella Maris,
Stella Marisstraat 2, 2170 Merksem
12u.15 Aanvang maaltijd
Met openbaar vervoer
Tram 2 en 3 vanaf Hoboken en Zwijndrecht, halte aan Burgemeester Nolf (Bredabaan)
Tram 6 vanaf Olympiade, halte Bredabaan
Deelnameprijs: € 40,00 per persoon
Inschrijven bij Roger Delattre tot 01 februari 2018 ( zie Blz 3)
Coördinator: Roger Delattre 0475.20.45.88 / 03.827.58.39 roger.delattre@skynet.be
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3 PANNENKOEKENSLAG
Op maandag 12 maart 2018 in Extra Time
Allen op post voor de pannenkoekenslag in Extra Time.
Voor elke deelnemer 3 pannenkoeken met koffie of thee.
We maken er een gezellige namiddag van.
Prijs : € 6,00 per persoon
Inschrijven bij Roger Delattre tot 01 maart 2018 ( zie Blz 3)
Coördinator: Roger Delattre 0475.20.45.88 / 03.827.58.39 roger.delattre@skynet.be

4 LENTEFEEST met voordracht

een organisatie van Bell Senioren Geel

op woensdag 18 april 2018
Op het jaarlijks lentefeest wordt vooraf een voordracht gegeven
door een medewerker van FedOS met als titel :
't Is een
proper masken
We nemen een kijkje bij onze voorouders, hoe gingen zij om
met hygiëne, wat waren de normen toen? De evolutie van het
toilet komt ook aan bod. Nu hebben wij allemaal een
afzonderlijk toilet met een wastafel en de nodige literatuur.
Maar hoe was dit vroeger en hoe is dit in andere culturen? De eigen woning met ‘de was en
de plas’ wordt ook onder de loep genomen. Dit alles met de nodige humor.
Tenslotte gaan we nog enkele 'mythes' na over hygiëne. Hoeveel bacteriën hangen er aan een
deurklink? Klopt het verhaal van de borrelnootjes op café?
Op deze bijeenkomst wordt er ook gezorgd voor een etentje.
Bestaande uit:
Preiroomsoep / Orlofgebraad – Groenten – Kroketten / Dessert
U wordt verwacht vanaf 13u.30
Start voordracht om 14u.00
Parochiezaal :

Etentje voorzien om 16u.00

ST. SERVAAS VEST 5

2230

Herselt
Prijs per persoon: € 21.00
(dranken niet inbegrepen)

Inschrijvingen bij Roger Delattre tot 01 april 2018 ( zie Blz 3)
Coördinator: Roger Delattre 0475.20.45.88 / 03.827.58.39 roger.delattre@skynet.be
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D CULTUUR

1 MUSEUM DE REEDE
GRAFIEK IN ANTWERPEN
Op vrijdag 02 februari 2018
Antwerpen, als locatie van het eerste museum in de stad dat
uitsluitend gewijd is aan grafiek, is bewust gekozen. De stad is immers niet alleen een
knooppunt in de noord-zuid as, het is ook een hedendaags centrum van cultuur. Voorts is er
sinds eeuwen in Antwerpen een traditie van prentkunst. Hiervan getuigen kunstenaars als
Pieter Breugel de Oude en zijn nazaten, maar ook de drukkers Christoffel Plantijn en Jan
Moretus. De prentkunst gaf de mogelijkheid om met kunst een boodschap over te brengen, al
of niet met een kritische ondertoon. De uitgebreide en unieke collectie van Museum De
Reede omvat in het bijzonder werk van drie meesters in grafische kunst: Francisco Goya,
Félicien Rops en Edvard Munch.
Het werk van deze kunstenaars wordt gepresenteerd als dat van kritische waarnemers van de
tijd waarin zij leefden, elk binnen zijn eigen artistieke en maatschappelijk context. Het
museum zal hun werk in dialoog stellen met actuele uitingen van maatschappij en cultuur.
Tijdelijke tentoonstellingen zullen zowel een monografisch als thematisch karakter krijgen.
Laat U meeslepen in Museum De Reede in een avontuur vol kunst.
Het museum, gevestigd aan de Ernest
van Dijckkaai 7, in het historische
centrum van de stad Antwerpen, en
bevindt zich in een complex genaamd
‘De Rede’.

Programma
13u.45 Samenkomst aan museum “De Reede”
14u.00 Bezoek met gids
15u.30 Einde
Prijs per persoon: € 10,00

Inschrijvingen bij Roger Delattre tot 20 januari 2018 ( zie Blz 3)
Coördinator: Roger Delattre 0475.20.45.88 / 03.827.58.39 roger.delattre@skynet.be
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E UITSTAPPEN EN REIZEN
1 BEZOEK “VOLKSSTERRENWACHT URANIA” in HOVE
Op vrijdag 09 maart 2018
Wie stelt zich geen vragen over het hoe, het wat
en - vooral - het waarom van de dingen?
Vlaanderen heeft zes Volkssterrenwachten die je
maar al te graag inwijden in de wondere wereld
van de sterrenkunde en over onze plaats in de kosmos. Urania is één van die zes.
In de Oudheid was Urania de muze van de sterrenkunde. Vandaag inspireert Urania je tot
sterrenkunde en aanverwante wetenschappen als weerkunde en ruimtevaart.
Zonnestelsel: Aan de hand van de meest recente beelden worden de verschillende
hemellichamen in ons zonnestelsel van naderbij bekeken. De afstanden tussen en de grootte
van de planeten komen aan bod in ons 12 meter lange schaalmodel.
Tentoonstellingszaal: Spitst zich toe op meteorieten en kometen. Hier bekijken we waar deze
stenen vandaan komen en welke gevolgen een impact heeft voor onze planeet.
Planetariumvoorstelling: 3500 sterren worden geprojecteerd op een koepel van 7m diameter.
Aan de hand van deze sterrenhemel worden de sterrenbeelden getoond, de melkweg, de
beweging van de planeten doorheen de nachtelijke hemel, de vallende sterren,
Waarnemingstoren: bekijken we de 40cm Gobelijn-telescoop en werkt. Bovendien kunnen
we bij helder en mooi weer kijken naar de zon, de maan de planeet Venus.
Programma
13u.15 Samenkomst Volkssterrenwacht Urania J. Mattheessensstraat 60
13u.30 Rondleiding met gids
15u.30 Afsluiten met een drankje.

2540 Hove

Max. 25 personen
Prijs per persoon: € 10,00

Met de wagen vanuit Antwerpen / Berchem: Grote Steenweg/Mechelstwg. (N1), 5.3 km
volgen richting Mechelen, door centrum van Mortsel. Voorbij het Maes-benzinestation (op
je rechterkant aan verkeerslichten), bij de daaropvolgende lichten schuin naar links. (Kreatos)
Aan de rotonde , tweede straat rechts. Dan eerste rechts, de Jozef Mattheessensstraat.
Het openbaar vervoer: Bus 91 , 92 en 243 halte op 5 min wandelen van de sterrenwacht.
De Trein: Antwerpen / Brussel. Station van Hove, op 10 min wandelen van de sterrenwacht.

Inschrijvingen bij Roger Delattre tot 20 januari 2018 ( zie Blz 3)
Coördinator: Roger Delattre 0475.20.45.88 / 03.827.58.39 roger.delattre@skynet.be
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2 BEZOEK AAN HET CENTRAAL MAGAZIJN VAN DE KRINGWINKELS
Op donderdag 29 maart 2018
Dit kringloopcentrum (centraal magazijn) werkt in grootAntwerpen en de gemeentes Wijnegem, Schoten,
Wommelgem, Borsbeek, Kapellen, Stabroek en Brasschaat.
Elke maand worden zo'n 800 ton goederen opgehaald, verwerkt, gesorteerd in ons centraal
sorteermagazijn en eventueel hersteld in één van onze vier herstelateliers, en weer verkocht
in de 8 Kringwinkels. We verkleinen de Antwerpse afvalberg met zo'n 400 ton per maand.
Een rondleiding achter de schermen van De Kringwinkel is voor elke bezoeker opnieuw een
'waw'-ervaring. Wat een enorme bedrijvigheid en logistiek er schuilt achter een Kringwinkel
- het is echt heel verrassend! Tijdens de rondleiding bezoeken we alle sorteerafdelingen en
herstelateliers van het centraal magazijn, om zo kennis te maken met de werking van
De Kringwinkel Antwerpen.
Programma
13u.15 Samenkomst aan het centraal magazijn
Deurnsebaan 52, 2170 Merksem-Antw.
13u.30 Rondleiding met gids.
15u.30 Einde

max. 25 per gids.
Prijs per persoon: € 5,00

Bereikbaar met:
Openbaar vervoer: halte Oudebareel: ( terug keren op je stappen, voorbij de kerk, 1ste links)
tram 2 en 3 bus 600, 601, 602, 605, 610, 620, 621, 629, 648, 658, 670, 775
halte Sint-Bartholomeusstraat: bus 33
Auto : Komende van Antwerpen, voorbij sportpaleis, richting Merksem, rechtdoor naar de
kerk. Op het einde rechtaf, Sint-Bartholomeusstraat, rechtdoor, recht het centraal magazijn
binnen. Parkeren: slechts 5 plaatsen beschikbaar. Parkeren in de omliggende straten kan.

Inschrijvingen bij Roger Delattre tot 01 maart 2018 ( zie Blz 3)
Coördinator: Roger Delattre 0475.20.45.88 / 03.827.58.39 roger.delattre@skynet.be
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3 BEZOEK AAN TURNINUM VOLKSMUSEUM DEURNE
Op dinsdag 10 april 2018
Méér dan een kwart eeuw geleden begonnen vrijwilligers,
het 16e eeuws kasteel Gallifort op te graven. Om het
gevondene te onderzoeken en te inventariseren betrokken
ze een oud, vervallen, maar historisch pand aan de
Koraalplaats 2 in Deurne.
(zijstraat van de Turnhoutsebaan)
Na de restauratie en inrichting van de tentoonstellingsruimten, zochten ze in talloze
slooppanden naar oud gereedschap, huisgerief, ... enz. Zo groeiden ze van archeologie, naar
de volksgeschiedenis van Deurne-Dorp. Vandaag de dag zijn ze levendiger dan ooit. De
ontmoetingsruimte, documentatiecentrum en digitaal archief worden regelmatig bezocht.
Er is veel te bekijken, o.a. archeologie, diamantwerkplaats, familieleven, herberg,
oorlogskamer, schoolklas, Sint-Fredeganduskelder, wagensmidse en automobielbouw,
werkmanswoning en aandacht voor de komiek Theo Van den Bosch.

Programma
13u.15 Samenkomst Volksmuseum Koraalplaats 2
(zijstraat Turnhoutsebaan) Deurne.
13u.30 Bezoek met gids
15u.30 Afsluiten met een drankje
max. 25 personen.
Prijs per persoon: € 6,00
(drankje inbegrepen)
BEREIKBAARHEID
OPENBAAR VERVOER: tram 10, bus 410, 411, 412, 414, N62 ( halte Gallifortlei)
bus 33 Hoofdvunderlei (halte Turnhoutsebaan):
WAGEN: vanuit Antwerpen (Noordersingel) naar Deurne-Noord, Turnhoutsebaan (N12),
voorbij EWT theater en speelgoed 2000, straatje rechts, Koraalplaats. (Fr.Craeybeeckxlaan is
betalend parkeren. Parkeer gratis op het Rodekruisplein, tegenover de kerk.

Inschrijvingen bij Roger Delattre tot 10 maart 2018 ( zie Blz 3)
Coördinator: Roger Delattre 0475.20.45.88 / 03.827.58.39 roger.delattre@skynet.be
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Grom in Sint-Katelijne-Waver
Op vrijdag 27 april 2018

Rond groenten, gezonde voeding & tuinbouwerfgoed
De gids vertelt je tijdens de rondleiding meer over de
keukengeschiedenis, over het bewaren van groenten, over
de uitvinding van het conservenblik en over vergeten
groenten. Achterhaal welke zintuigen je smaak bepalen en
sta stil bij de promotie van groenten door de jaren heen. Ook onderwerpen zoals volksgeloof,
spreuken en sprookjes komen aan bod. Buiten valt er ook heel wat te beleven. In de prachtige
tuinen kan je de typische serres uit de streek, de 'beddencultuur', enkele historische tuinen,
een insectenhotel, een bijenhal,... bekijken. De gids vertelt je meer over de architectuur van,
en het leven op de twee 18de eeuwse Midzeelhoeves.
Programma
13u.45 Samenkomst, ingang t’Grom
Midzelen 25a 2860 Sint-Katelijne-Waver
14u.00 Rondleiding met gids.
16u.00 Einde.

max. 25 pers. per gids
Prijs per persoon: € 8,00
Bereikbaar met:
Openbaar vervoer: stoptrein S1 richting Antwerpen of Mechelen-Nijvel, halte Sint-KatelijneWaver. 't Grom bevindt zich op zo'n 12 minuten stappen van het station.
bus, halte station Sint-Katelijne-Waver. Met lijn 551 & 552 vanuit Mechelen.
Met wagen: Vanuit Antwerpen, de E19 afrit 9 Mechelen-Noord, richting Mechelen. Na 200
meter rechts af: R6 richting St-Katelijne-Waver, afslag Industriezone Z.1 Sint-KatelijneWaver (N105). 2de afrit van het rondpunt. Na 200 m. links af aan de AVEVE. Volg bruine
pijlen 't Grom & Midzeelhoeve , aan de spoorweg, sla rechts af, 1ste straat rechts tot 't Grom

Inschrijvingen bij Roger Delattre tot 05 april 2018 ( zie Blz 3)
Coördinator: Roger Delattre 0475.20.45.88 / 03.827.58.39 roger.delattre@skynet.be
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5 ZOMERREIS 2018 - OOSTENRIJK TIROL
Van zondag 19 augustus 2018 t/m zondag 26 augustus 2018
Dit jaar zullen wij voor de 25ste keer verblijven bij de Vlaamse
familie Eliane en Hubert in het 4**** hotel “Montana”
in het dorpje Arzl (885m) Pitztal, Tirol.
Tirol beschikt over een imposante natuur wij kozen voor onze
dagtrips zoals altijd de meest indrukwekkende landschappen, meren,
berggebieden, wandelingen en rondvaarten.
Nog èèn 2-persoonskamer is beschikbaar.
Voor meer informatie en het volledige reisprogramma, als mede het
inshrijvingsformulier: Delattre Roger - Doornstraat 293 , 2610 Wilrijk-Antwerpen
Tel. 03.827.58.39 – Gsm. 0475.20.45.88. e-mail : roger.delattre@skynet.be
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------VARIA
HUWELIJKSJUBILARISEN

Volgende leden melden ons hun 60ste huwelijksverjaardag.
Van Gijsel Etienne - Vandervieren Annie

Volgende leden melden ons hun 50ste huwelijksverjaardag.
Bruyndockx -Van Dingenen Wiske
Van de Leur Harry - Prinsen Julienne
Hartelijk gefeliciteerd met jullie jubileum.
Het bestuur.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OVERLIJDENSBERICHTEN
Het overlijden van de hierna vermelde oud collega’s
werd ons heden medegedeeld,
Dhr. Caluwé Danny
Dhr. Beddeleem Raymond

Geboren op 26 nov.1948 - Overleden op 19 sept.2017
Geboren op 22 mrt. 1932 - Overleden op 20 sept.2017

Wij betuigen ons medeleven aan de familie van de overledenen
Het bestuur.
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