Senioren COC Vlaams-Brabant en Brussel
Programma 2016
Vlaams-Brabant en Brussels Gewest
Inschrijven bij
Guy BOOGAERTS
Tel: 016 815 195 Mail: guy.bogaerts@gmail.com
Rekeningnummer: BE84 4326 3397 3959
Datum

Activiteit

Prijs

Inschrijven vóór

14.04.16

Syndicale-info vergadering

gratis

01.04.16

09.05.16

Daguitstap naar Gent

+/- € 65,0 20.04.16

Nog te bepalen

Museumbezoek 'M'

€ 10,00

15.09.16

Herfstuitstap naar Namen

+/- € 65,0 02.09.16

09.12.16

Bezoek operette door het BOT in de
Leuvense Schouwburg

+/- € 20,0 01.08.16

Senioren COC Oost-Vlaanderen
Programma 2017
Oost-Vlaanderen
Inschrijven bij
Voor midweek aan zee/Ardennen:
inschrijven bij Gilbert De Cort Gilbert Faluintjesstraat 19 - 9310 MELDERT
e-mail: Gilbert.decort@telenet.be
Voor de overige activiteiten:
inschrijven bij Paul Schollaert, Geraardsbergsestraat 59 9300 Aalst. Tel. 0477 71 02 90
e-mail: paulschollaert@skynet.be
Rekeningnummer: BE65 8900 1444 0196
van COC- Pensioenen, Geraardsbergsestraat 59, 9300 Aalst
Datum

Activiteit

Prijs

April
Do 20
Inschr. 31/03

Syndicale koffietafel
 Actualiteit door de heer Koen Wils, secr.generaal
COC
 Privacy en Internet, door de heer Filip Bourgeois

Gratis

Mei
Do 18
Inschr. 18/02

Nationale ontmoetingsdag in Leuven
Bezoek aan o.a.
 Universitaire gebouwen
 Stadhuis, Sint-Pieterskerk met schatkamer

€ 61

Mei
22-26
Inschr. 31/03

Midweek aan zee
Ravelingen

€ 265 VP
Suppl.
Single: € 60

Juni
13-16 juni
Inschr. 15/02

4-daagse naar Kent
€ 490 HP
met o.a. Rochester, Royal Tunbridge Wells, Penshurst Place, Suppl.
Single: € 80
Hever Castle, Canterbury, Shepherd Neame Brewery in
Faversham, Sissinghurst Castle in Cranbrook

September

Festival van Vlaanderen
4 concerten
Programma nog niet gekend

September
Di 12
Inschr. 15/06

Daguitstap naar Rotterdam
 Rondvaart in Rotterdam, lunch
 Rondrit met ArchiGuide (architectuurgids)

€ 69

September
18-22
Inschr. 25/03

Midweek in Ardennen
Houffalize

€ 335 VP
Geen suppl.
voor single

Senioren COC West-Vlaanderen
Programma 2017
Provincie West-Vlaanderen
Inschrijven bij
Raymond Hoet, Max. Demeulenaerestraat 3, 8800 Roeselare
051 21 08 31 e-mail: raymond.hoet@skynet.be
rekeningnummer BE33 7755 7678 3946
COC W.-Vl. WG Gepensioneerden
Max. Demeulenaerestraat 3, 8800 Roeselare
Datum

Activiteit

16 maart 2017

Syndicale koffietafel

Prijs
Gratis
Niet-leden

't Laurierblad 8520 Kuurne

€

Inschrijven vóór
28 febr. 2017

5,0

24 – 27 april 2017

21 08
31 en
e-mail:
raymond.hoet@skynet.be
4051
daagse
fietswandelvakantie
€ 539
Zuid-Holland

10 febr. 2017

18 mei 2017

Nationale ontmoetingsdag in Leuven

15 febr.2017

rekeningnummer BE33 7755 7678 3946

€ 69

9 daagse busreis naar Slovenië en Triëst

€ 1.495

10 febr.2017

6 - 14 september 2017 9 daagse vliegtuigreis Sardinië & Corsica

€ 1.475

10 febr. 2017

3 oktober 2017

Natuur en Cultuur
Zonnebeke

€ 29

1 sept.2017

24 oktober 2017

Terugkomdag

€ 40

1 okt. 2017

€55

15 nov. 2017

10 – 18 juni 2017

COC W.-Vl. WG Gepensioneerden

Max. Demeulenaerestraat 3, 8800 Roeselare

Salons Denotter , 8210 Zedelgem

12 december 2017

Decemberfeest in Torhout

Senioren COC Limburg
Programma 2017
Limburg

Datum

Activiteit

Prijs

Inschrijven vóór

23.03.17

Infosessie en contactdag

/

/

18.05.2017

Nationale ontmoetingsdag Leuven

/

/

16.06-23.06.2017

Verblijf Ravelingen

/

/

27.08-31.08-2017

Meerdaagse uitstap naar Loirestreek

/

/

08.09-15.09-2017

Verblijf in Ravelingen

/

/

19.10.2017

Reünie

/

/

14.12.2017

Ledensamenkomst met Kerstviering

/

/

Senioren COC Antwerpen
Programma 2017
Belangrijk om weten: sommige leden, niet allemaal, ontvingen nog tijdens de
voorbije vakantie een uitnodiging voor een reis naar Slovenië. Dit is een privé
initiatief, geen organisatie van COC en derhalve niet gedekt door de COCverzekering.
Hieronder vind je, summier omschreven, het overzicht van de uitstappen/reizen die de
werkgroep voor 2017 aanbiedt en die wel onder COC-vlag doorgaan en door COC
verzekerd zijn. Alleen voor de initiatieven waarvoor je door middel van het keuzeformulier
interesse betoont, ontvang je te gepasten tijde gedetailleerde informatie en de
modaliteiten voor de effectieve inschrijving.
Stuur het keuzeformulier tijdig terug naar Michel op het aangegeven adres.
We zijn er ons van bewust dat senioren al eens van mailadres veranderen. Vergeet niet die
wijzigingen door te sturen naar zowel het provinciaal secretariaat als naar Michel
Vanvelthoven.
1 HERENTALS: Provinciale Ontmoetingsdag donderdag 23 maart
Jos Van Dooren, gepensioneerd COC’er, historicus en auteur schetst in de voormiddag de
geschiedenis van de sociale zekerheid en het stakingsrecht. Na de broodjeslunch kan men
kiezen voor cultuur of een bedrijfsbezoek. Een groep kan naar de alom geprezen
beeldentuin van Hugo Voeten in Geel, een andere naar Janssen Farmaceutica in Geel, en
een derde naar de koperraffinaderij Aurubis in Olen. We sluiten de ontmoetingsdag af met
een diner in Hotel Karmel.
2 DE RUIEN EN DE KATHEDRAAL VAN ANTWERPEN woensdag 26 april
De ruien zijn de voormalige grachten en riolen van Antwerpen, die tussen de 17de en de
19de eeuw werden overwelfd. Zo verdween dit unieke stukje erfgoed uit het stadsbeeld en
uit het geheugen. Wij verkennen dit verborgen patrimonium vanuit het Ruihuis o.l.v. een
ervaren gids. We krijgen een kijkje in de onderbuik van de stad.
Een bezoek aan de kathedraal is steeds een indrukwekkende gebeurtenis. De architectuur,
het licht, de meesterwerken: ze laten niemand onberoerd.
Nu de restauratie beëindigd is, is de kathedraal een bezoek meer dan waard. Je maakt
kennis met de historiek en de betekenis van het gebouw, haar hedendaagse functie, de
architectuur en de belangrijkste kunstwerken.
3 LEUVEN: Nationale Ontmoetingsdag donderdag 18 mei
Michel werkte een gevarieerd programma uit met geleide themawandelingen in Leuven,
ontvangst ’s morgens en lunch ’s middags in de bekende Salons Georges en dagafsluiting
met maaltijd in Elewijt.
4 OOSTENDE – VAYAMUNDO zondag 28 mei tot vrijdag 2 juni
Jaarlijks voorjaarsverblijf aan de kust in appartementen voor 2 personen. Er zijn ook
éénpersoonskamers beschikbaar. Formule op basis van vol pension, inclusief dranken bij
de maaltijden.
5 MEERDAAGSE REIS PORTO – LISSABON eerste helft van juni
Een Portugese dichter heeft ooit gezegd: “Kijk naar de kaart van Portugal en je ziet dat het
land de oceaan toelacht”.
Portugal heeft altijd zijn neus richting zee gekeerd. Daardoor veroverde dit minuscuul
landje de wereldzeeën en verkreeg daardoor het monopolie op specerijen en luxe-artikelen
als ivoor, Chinees porselein en goud en diamanten uit Brazilië. De Portugezen werden zeer
rijk en dat is nog goed te zien aan de architectuur o.a. aan de adellijke verblijfplaatsen en
de pompeuze kerken.

Maar van noord naar zuid heeft Portugal ook een boeiende verscheidenheid aan
landschappen te bieden en in die landschappen vinden we nog vele oude authentieke
dorpen.
We willen enkele hoogtepunten van Portugal bezoeken o.a. Porto, Coimbra, Tomar,
Fatima, Evora, Estremoz…
En ondertussen zullen we ook de Portugese keuken alle eer aandoen, want in Portugal is
eten niet alleen je maag vullen, maar het is een sociale belevenis.
Portugal is ook een echt wijnland: porto, maderawijn en de Vinho Verde wachten op ons
om geproefd te worden.
6 HASSELT EN DE ABDIJ VAN HERKENRODE dinsdag 1augustus
De abdijsite Herkenrode staat voor een boeiend verleden in een prachtige omgeving. We
bezoeken de kloostersite uit de 16de eeuw.
In de namiddag maken we in Hasselt een begeleide rondrit met de stadstram en bezoeken
we de Oude Gevangenis, die een grondige transformatie onderging maar met verwijzing
naar de oude functie.
We eindigen in het Tuincafé van Het Stadsmuseum voor een Hasselts proevertje.
7 LEIWEN(D): Eurostrand zondag 3 tot vrijdag 8 september
All inclusive verwenreis per autocar naar vakantiepark aan de Moezel met inbegrepen een
daguitstap naar Metz, een halve dag naar Cochem en een toertocht op de Moezel van
Leiwen naar Piesport.
De optie voor dit programma (en derhalve eveneens de onderhandelde deelnameprijs)
verstrijkt eind november. Daarom: snel reageren!
Opgelet: inschrijven voor 10 november 2016
8 KASTEEL OOIDONK EN DE ZWALM donderdag 5 oktober
In een meander van de Leie ligt het sierlijke en statige kasteel Ooidonk.
Deze middeleeuwse versterkte burcht is een uniek voorbeeld van de Spaans-Vlaamse
architectuur uit de Renaissance. Het kasteel geldt als één van de mooiste kastelen van
België. Met zijn kenmerkende trapgevels en uivormige torens hoeft deze parel niet onder
te doen voor de imposante kastelen van de Loire.
Nadien maken we een mooie rondrit in de Zwalmstreek met o.a. Elst van de geutelingen,
de koptische kapel in Zegelsem en het protestantse Sint-Kornelis-Horebeke.
9 BRUSSEL - EUROPEES PARLEMENT woensdag 29 november
Het Europees Parlement is de enige rechtstreeks verkozen instelling van de Europese Unie.
De 751 leden die ons vertegenwoordigen, worden om de 5 jaar verkozen door de 500
miljoen burgers in de lidstaten.
Naarmate het Europees Parlement aan belang wint, is het nodig dat de belangen van de
Europeanen op volledige, open en transparante wijze worden verdedigd. We krijgen de
kans om het Europees Parlement te bezoeken en een plenaire zitting bij te wonen.
Het bezoek wordt voorafgegaan door een lunch in het Europees Parlement, aangeboden
door Europees Parlementslid Ivo Belet.

Keuzeformulier voor de jaarplanning 2017
Naam en geboortedatum:
Lidnummer COC:
Naam en geboortedatum partner:
Volledig adres:
Telefoonnummer:

GSM:

e-mailadres:

heeft belangstelling voor (aankruisen wat past of- indien per mail- gewoon oplijsten en
niet vergeten de persoonsgegevens mee te sturen – eventuele wijzigingen
doorsturen naar provinciaal secretariaat én naar Michel Vanvelthoven aub):

0 Herentals: provinciale ontmoetingsdag – 23 maart  sterk aanbevolen
0 De Ruien en de Kathedraal van Antwerpen – 26 april
0 Leuven: nationale ontmoetingsdag – 18 mei sterk aanbevolen
0 Oostende: midweek aan zee in Vayamundo (De Kinkhoorn) – 28 mei tot 2 juni
0 Meerdaagse reis Porto-Lissabon – eerste helft juni
0 Hasselt en de abdij van Herkenrode – 1 augustus
0 Leiwen – Resort Eurostrand (Duitsland) – 3 tot 8 september
0 Kasteel van Ooidonk en de Zwalm – 5 oktober
0 Europees Parlement Brussel 29 november
en ontvangt graag verdere informatie over de aangeduide uitstappen.
Terugsturen of mailen voor 31 oktober 2016 naar
Michel Vanvelthoven – Gerheiden 22 - 2250 OLEN
Tel. 014 21 23 74

E-mail : mvanvelthoven@skynet.be

Om organisatorische redenen kunnen we geen rekening meer houden met antwoorden die
na 31/10 toekomen.
De persoonlijke gegevens die we tegelijk met dit formulier opvragen, zijn nodig voor de
praktische afhandeling en administratieve verwerking van de initiatieven waaraan je wenst
deel te nemen.

