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C O L O F O N 
 
Redactiestaf : Herman Schouwaerts herman.schouwaerts@telenet.be, 
                        Tel: 015 32 20 72  / 0485 62 53 80                                                                                                                   
                        René Van Noten rvannoten@skynet.be,  
                        Tel: 015 31 20 91 / 0470 74 24 59 
 
Bankrekeningen OKRA SKW Centrum: 
IBAN: BE53 7775 9673 2053   BIC: GKCCBEBB (zichtrekening) 
IBAN: BE08 7795 9882 7413   BIC: GKCCBEBB (sportrekening) 
 
Website: www.okraskwcentrum.be 
Fotoblog en YouTube films: zie website van ons trefpunt  
 
Contactadres en Verantwoordelijke uitgever: 
Manu Saels, voorzitter OKRA SKW Centrum. 
e-mail: manu@saels.eu, tel: 015 21 97 59 / 0477 33 35 80 
 
* Contactgegevens OKRA-secretariaat regio Mechelen, tel: 015 40 57 45 * 
 
Info privacy gegevens:  
Onze organisatie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en 
regelgeving inzake je privacy, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, verordening EU 2016/679). 
Méér info over ons actueel privacy beleid vind je op onze website of vraag 
een papieren versie.  
  
***************************************************************************************** 

Ook niet-leden zijn welkom. Bij de 1ste deelname aan één van onze 

Okra-activiteiten wordt dezelfde inkom gevraagd als Okra-leden betalen.  
Vanaf de 2

de
 deelname verwachten wij dat je lid wordt van onze vereniging. 

Het jaarlijks lidgeld bedraagt: 
Gewoon lid: € 25 - Gezinslid: €17 - Sportzegel: € 8 (incl. sportverzekering) 
Rusthuisbewoners / flatjes: € 10 - Bijlid: € 5 
 

* PRAATKAFFEE *  
 
Op dinsdag 7 januari 2020 in zaal Offendonk  
(zaal van de flatjes achter rusthuis), van 14.00 tot 17.00 uur. 
Deze namiddag zal Louis Van Rompaey ons meenemen in de geschiedenis van 
de duif en de duivensport. In vroegere tijden, met name in oorlogen en rampen, 
was de duif een waardevolle en vaak de snelste informatiebrenger. Het is vooral 
die eigenschap van de duif waaraan de duivensport te danken is. 
Verantwoordelijke: Christiane Guérard tel: 015 31 21 89 

 

mailto:herman.schouwaerts@telenet.be
mailto:rvannoten@skynet.be
http://www.okraskwcentrum.be/
mailto:manu@saels.eu
tel:015
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OKRA Academie     

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwjaarsconcert en –receptie 

 

Casco Phil trapt dit Beethoven jaar dan ook af met de bekendste onder zijn 

symfonieën: de Vijfde, Noodlot Symfonie. Deze symfonie evolueert van een 

mineur tonaliteit naar een majestueus einde. 

Enkele polka’s en walsen in de traditie van de Strauss dynastie kunnen niet 

ontbreken aan dit feestelijk programma. 

 

Na het concert heffen we samen het glas op het nieuwe jaar. 

 

Zondag 5 januari 2020, 11 u.-12.30 u. + receptie in CC Ter Dift, Bornem. 

€ 45, OKRA-leden € 40 (plaatsen + receptie + busvervoer) 
 
De bus vertrekt om 

 9.45 u. op parking de Goede Herder, Mechelsestwg. 331 SKW (grote 
gratis parking) 

 10 u. op het Rode Kruisplein, Mechelen 

 

Inschrijven vóór 1 december op het regiosecretariaat. 
Telefoon: 015 40 57 45 

 

Wacht tot je de factuur krijgt, betaal dan met het bijgevoegde 

overschrijvingsformulier of neem alle gegevens nauwkeurig over bij 

internetbankieren (geen contante betaling!).  

Je inschrijving is pas definitief na betaling. 
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Welkom aan iedereen die graag zingt. Wij zorgen voor muziek en tekst.  
Jij verzorgt samen met ons de zang.  
 
Wanneer: maandag 20 januari 2020 van 14.00 u tot 15.15 u (15’ pauze) 
 
Plaats: Conferentiezaal van de parochielokalen SKW Centrum, Markt 28, 2860 
St-Katelijne-Waver. 
 
Deelnamekost: € 2,50 per persoon drank van € 2 inbegrepen. 
 
Verantwoordelijken: 

 Rita Dewals, tel: 015 21 97 59  

 Doris Prinsen, tel: 015 55 68 91 

Technische ondersteuning: Manu Saels 
 
 
 

CREA 
 
In zaal Offendonk (zaal van de flatjes achter het 
rusthuis) 
van 14.00 tot 17.00 uur 
- dinsdag 14 januari 2020: kantklossen  
  en hobby 
- dinsdag 28 januari 2020 
  boek met bloemen   
 
meebrengen: oud boek, potlood, lat en prit 
Info: Godelieve Sterckx, tel: 015 31 37 34 
 

Door de bril van Christiane 
 
In de jaren 1500 nam men maar één keer per jaar een bad. 
Dat was een echt ritueel, waarbij een grote kuip gevuld werd met heet water. 
De heer des huizes ging als eerste in het bad, daarna de zonen en de andere 
mannen van het huis volgden. 
Dan pas kwamen de vrouwen en de kinderen aan de beurt, tenslotte de baby’s. 
Maar tegen die tijd was het water zo vuil dat je er gemakkelijk iemand kon in 
kwijtraken. 
Zo ontstond de uitdrukking “Het kind met het badwater weggooien”. 

 
Zangstonde 
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.Wat is er van sport ?   
 
1.Kubb-spel:  
winterstop 
Verantwoordelijke: Leo Mertens, tel: 015 31 07 93 
 
2. Volleybal: 
Elke maandag: Sporthal Bruultjeshoek van 19.00 tot 20.30 uur 
Verantwoordelijke: Eddy Van Otten, tel: 0483 66 79 33 
 
3. Petanque: Elke maandag om 14.00 uur  
Plaats: Berentrode, Bonheiden 
Verantwoordelijken: 
Paul Eekelaers, tel: 0476 38 08 04 
Maurits Suetens, tel: 015 31 09 53 
 
4. Fitnessclub: prijs 10-beurtenkaart: € 81 
elke maandag van 10.00 tot 11.00 uur 
Waar: “Fitamien”, Hoogstraat 360b, Duffel 
Verantwoordelijke:  
Herman Schouwaerts, tel: 0485 62 53 80  
 
5. Nordic Walking: LET OP: 31 januari 2020, geen Nordic Walking 
Elke dinsdag van 9.30 uur tot 11.00 uur 
Vertrek aan sporthal TC Heiveld. 
Verantwoordelijke: Rita Verwimp, tel: 015 31 62 18 
 
6. Netbal: 
Elke dinsdag van 9.30 uur tot 11.00 uur 
in sporthal TC Heiveld 
Verantwoordelijke: René Van Noten, 
tel: 0470 74 24 59 / 015 31 20 91 
Technische ondersteuning: 
Wilfried De Keyser, tel: 015 20 01 48 
 
7. Badminton: 
Elke dinsdag van 10.00 tot 11.30 uur in sporthal  
TC Heiveld 
Verantwoordelijken:  
Ferre Ongena, tel: 015 33 68 04 
Jan Vertommen, tel: 015 31 66 36                             
 
8. Line Dance:  
Elke dinsdag van 13.30 tot 15.00 uur in de parochiezaal, onkosten: € 3,50  
Verantwoordelijken: 
Ann De Jaeck, tel: 015 32 29 03 / 0489 64 24 57 
Hubert Hofman, tel:: 015 21 85 60 / 0479 68 07 21  
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9. ETT-Fietsen (Elke trap telt): elke woensdag om 13.30 uur.  
Vertrek: parking GLOC Dahliastraat 
Verantwoordelijken: Janne Albort, tel: 015 63 55 53, gsm: 0477 78 77 71 
Ferre Ongena, tel: 015 33 68 04, gsm: 0475 67 17 35 
 
10 Volksdans: telkens 15 januari 2020 van de maand van 9.30 tot 11.00 uur 
in de parochiezaal 
Verantwoordelijke: Marc Truyers, tel: 0498 94 54 54 
 
11. Looptraining: 
Op woensdagavond om 17.30 uur 
Plaats: Parking van het domein Roosendaal, St-Katelijne-Waver 
Trainer: Marc Truyers, tel: 015 34 43 27 / 0498 94 54 54 
 e-mail: marc.truyers@telenet.be, indien interesse, graag Marc informeren 
 
12. Fietstochten:  
Winterfietsen,  
Elke donderdag: vertrek 13.00 uur op het kerkplein 
Verantwoordelijken:  
Jos Adriaensens, tel: 015 31 44 14 
Jozef Vandeneede, tel: 015 31 46 98 
Amedé Bosmans tel: 015 31 03 36 

 
13. Wandelen:  
Elke donderdag om 10.00 uur. Vertrek Markt Centrum SKW 
Parkeren op de nieuwe parking (voormalig Mariapark). 
Verantwoordelijken:  
Leon Leemans, tel: 0473 65 16 37 
Josée Van der Auwera, tel: 015 31 66 36 
Invaller: Michel Van Leuven, tel: 015 31 50 82 / 0475 46 57 26 
 

* wandelcriterium * 

dinsdag 21 januari 2020, Berlaar Heikant   
Wie meedoet:…  afspreken met Leon of Josée 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

mailto:marc.truyers@telenet.be
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Nieuwjaarsreceptie 2020 

 
 

Wanneer: vrijdag 10 januari 2020  
 om 14.00 uur. (deuren: 13.30 uur) 

   Waar: parochiezaal Sint Catharina 
 
 
We kunnen opnieuw genieten van het komisch duo Chris en Chris.  
Wees gerust, zij brengen een totaal nieuwe show waarin ‘lachen is gezond’ 
opnieuw centraal staat. 
Sketches, liedjes en moppen zullen de revue passeren. 
Een pauze van een 30-tal minuten hebben we ook voorzien. 
 
Na het optreden (ongeveer 16.30 uur) serveren we de hapjes  
en kleine sandwiches. Jullie worden dan ook getrakteerd op rode, witte wijn of 
fruitsap, tot alles op is. 
 
*** veel *** goed *** geweldig *** 

 
Inkom:  € 10 per persoon 
 
Inschrijven: bij je contactpersoon of  
door storting, in dit geval: tijdig doen! 
 
afsluitdatum: donderdag 2 januari 2020  
Let op:  
omwille van de vele voorbereidingen zijn inschrijvingen nà 3 januari  
onmogelijk, dus tijdig inschrijven, want de zaal zit rap vol. 
 
 
 

spreuk 
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januari 
    

 

Dag Naam Dag Naam 

1 Bogaert Lisette 18 Van Engeland Herman 

1 De Wit Lea 19 Coremans Lea 

1 Liekens Eduard 19 Van Beveren Leon 

2 Vervaeren Renée 20 Becu Ronny 

3 Rosseeuw Christiane 20 Janssens Korneel 2 

4 Van Calster Alfons 21 Bastaens Nicole 

4 Verbruggen Maria 22 Henderickx Agnes 

4 Versteven Marie-Josée 22 Schellens Wilfried 

5 Symons Tilly 22 Van Craen Lucienne 

5 Van Engeland Felix 22 Vekemans Robert 

7 Verboven Paula 23 Pelgrims Magda 

9 Bruynseels Leon 23 Rosiers Anita 

11 De Belie Maria Helena 24 De Weerdt Maria 

11 Joris Martha 24 Pardon Liliane 

11 Vandevelde Frieda 25 Eggers Emilia 

11 Verwey Jan 26 Willekens Jeannine 

12 Aerts Ivonne 26 Wouters Godelieve 

12 Lens Greta 27 Bernaerts Mariette 

12 Van Hoof Alois Pieter 27 Thijs Jan (Fille) 

13 Alaerts Malvine 27 Van Kerckhoven Ernestina (Erna) 

14 Cuyckens Maria 29 Horemans Raymond 

16 Andries Benny 30 Goyvaerts Jose 

16 De Bruyn Gilberte 31 De Bie Eddy 

16 Van Den Eynde Maria 1 31 Onsia Josephina 

16 Van Der Auwera Chris 31 Van Den Broeck Victor 

17 Weekx Vera 31 Vervullens Jozef 
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LAUWERS REIZEN STELT VOOR:  
 

VIJFDAAGSE VLIEGTUIGREIS NAAR HONGARIJE 

 
Vertrekdatum: 4 september 2020 
 
Met vlucht van Brussels Airlines naar Budapest. 
 
Met bus van Sint Katelijne Waver naar Zaventem en assistentie bij het inchecken 
op de luchthaven. 
In Budapest brengt een bus ons naar het hotel. 
 
Terugkomst: 8 september 2020 
 
Met vlucht van Brussels Airlines naar Zaventem. 
 
Transfer naar luchthaven Budapest met de bus,  
in Zaventem met de bus naar Sint Katelijne Waver. 
 
Hotel: Expo Congress**** 
 
Prijs: € 999 per persoon, alles inbegrepen, behalve 
de dranken tijdens de maaltijden, annulatie - en 
bijstandsverzekering, persoonlijke uitgaven. 
(op basis van tweepersoonskamer)  
(toeslag éénpersoonskamer: € 112 per persoon) 
 
Afsluitdatum van de inschrijvingen: 15 december 2019 
 
Inschrijven bij: 
René Van Noten, tel: 015 31 20 91 / 0470 74 24 59 
e-mail: rvannoten@skynet.be 
 
Rita Verwimp, tel: 015 31 62 18 / 0494 65 78 86 
e-mail: ritaverwimp@hotmail.com 

mailto:rvannoten@skynet.be
mailto:ritaverwimp@hotmail.com
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Dag 1 
 
Met autocar naar Zaventem en vlucht naar Budapest met Brussels Airlines. 
Ontvangst door Nederlandstalige gids. Lunch en aansluitend eerste bezoek met 
gids aan de stad Budapest. Diner in het hotel en overnachting. 
 
Dag 2 

 
Ontbijtbuffet.  
Aansluitend bezoek met Nederlandstalige gids 
aan de Mathiaskerk en Vissersbastion en Bad 
Gellert. 
 Middaglunch. Verder bezoek aan Budapest. 
’s Avonds boottocht op de Donau met diner. 
Overnachting. 
 

Dag 3 
 
Ontbijtbuffet.  
Transfer voor een geleid bezoek aan de Poesta. 
Aansluitend een plaatselijke zigeunermaaltijd; na de 
middag demonstratie paardenmennen en bezoek 
aan een plaatselijk distilleerbedrijf (proeven van de 
plaatselijke drank Palinka) 
Terug naar ons hotel, diner en overnachting 
 
Dag 4  
 
Ontbijtbuffet.  
Transfer met bus naar porseleinfabriek. Lunch. 
Bezoek aan Veszprém. Diner en overnachting.  
 
Facultatief: folkloreavond in Budapest 
 
Dag 5 
 

Ontbijtbuffet. 
Bezoek aan parlement. Lunch. 
Nadien transfer naar luchthaven en 
vlucht met Brussels Airlines naar de 
luchthaven van Zaventem. 
Met de bus naar Sint Katelijne Waver. 
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VAN EYKEN TOURS STELT VOOR: 

  
VIJFDAAGSE REIS NAAR HET ZWARTE WOUD (Du) 

 
 
Vertrekdatum: 5 september 2020 
 
Terugkomdatum: 9 september 2020 
 
Hotel: Windenreuter Hof****  
in Emmendingen. 
 
Prijs: € 655 per persoon,  
alles inbegrepen, behalve de dranken 
tijdens de maaltijden, annulatie - en 
bijstandsverzekering. 
(op basis van tweepersoonskamer)  
(toeslag éénpersoonskamer: € 85) 
(deze prijs is gebaseerd op deelname van 30 personen) 
 
Afsluitdatum van de inschrijving: 15 december 2019 
 
Inschrijven bij: 
René Van Noten, tel: 015 31 20 91 / 0470 74 24 59 
e-mail: rvannoten@skynet.be 
 
Rita Verwimp, tel: 015 31 62 18 / 0494 65 78 86 
e-mail: ritaverwimp@hotmail.com 
 
 
 

mailto:rvannoten@skynet.be
mailto:ritaverwimp@hotmail.com
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Dag 1 
 
Vanuit Sint Katelijne Waver via de autostrade naar Luxemburg en Saarbrücken 
(middagstop). We nemen de tijd voor een stadswandeling en rijden verder via 
Saverne, Strassbourg, Offenburg naar Emendingen. 
Avondmaal en overnachting 
 
Dag 2 
 
Ontbijtbuffet. 
Rondrit met bus via Glottertal naar  
Sankt Peter: stadsbezoek aan abdijkerk 
en barokklooster. We volgen de Deutsche 
Uhrenstrasse naar Breitnau (gekend voor 
de koekoeksklokken).  
Middagmaal. Verder naar de Titisee.  
Terug naar hotel en overnachting. 
 
Dag3 
 
Ontbijtbuffet.  
Bezoek aan onze verblijfplaats en historisch stadje Emmendingen. Middagmaal 
in ons hotel. Na de middag naar Freiiburg, gekend voor zijn vele kanaaltjes. Vrije 
tijd in de gezellige winkelstraten. 
Terug naar ons hotel en overnachting. 
 
Dag 4 

 
Ontbijtbuffet.  
We rijden naar de Zwitserse stad Basel.  
Onderweg bezoeken we Augusta Raurica 
met de ruïnes van de vroegere Romeinse 
nederzettingen en het amfitheater. Bezoek 
aan de binnenstad van Basel met wat vrije 
tijd.  
Nadien terug naar ons hotel en 
overnachting. 
 

 
Dag 5 
 
Ontbijtbuffet.  
We vatten onze terugreis aan waar we in Kaysersberg, het charmante Elzasser 
stadje, halt houden voor het middagmaal. 
Daarna beklimmen we de Col de Bonhomme en via de Vogezen, Metz en 
Luxemburg terug naar Katelijne. 
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  Computerclub  
Vanaf januari 2020 starten we opnieuw met onze 
computerclub. Deze maal maken we het iets eenvoudiger 
om te kunnen volgen. Ook leden helpen leden blijft 
bestaan.  

Advertenties blokkeren in je browser 
 
Het is ongelooflijk hoeveel reclame we tussen onze kiezen krijgen. 
Niet alleen op papier thuis, maar ook via de computer. 
 
Gelukkig kunnen we veel reclame blokkeren via de browser Chrome.  
Met het gratis programma Adblock blokkeren we alle reclame op het internet. 
Ook blokkeren we de reclame in You Tube en facebook. 
 
Datum/uur: dinsdag 21 januari 2020 van 14.00 u tot 16.00 u 
 
Plaats : Zaal Offendonk (zaal flatjes achter rusthuis St-Elisabeth) 
  
Deelnamekost : € 2.00 per persoon 
 
Inschrijven: Indien nieuw, graag een berichtje achterlaten bij Manu Saels 
Tel : 0477 33 35 80 – E-mail : manu@saels.eu 

  
 
 
 
 
 

Kaartnamiddagen 
 

Kaartnamiddagen om 14.00 uur in zaal Offendonk 
Den Haes 8a, Sint-Katelijne-Waver.  
 
Wij spelen “Boomke Wies”; en wie liever deelneemt aan een 
gezelschapsspel is ook welkom. 
 

Data: vrijdagen 3 en 31 januari 2020 zowel voor leden als niet-leden 
 
Verantwoordelijken: 
 
Cécile Van der Auwera, tel: 015 77 03 95, e-mail: cecilevda@scarlet.be 
Greet Saels, tel: 015 34 43 27 - e-mail: greet.m@telenet.be 

mailto:manu@saels.eu
mailto:cecilevda@scarlet.be
mailto:greet.m@telenet.be
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PADEL – INITIATIE  
woensdag 5 februari om 10 u 

 
Hallo vrienden, 
Zoals beloofd kan ik u nu de officiële datum meedelen voor initiatie padel in TC 
Heiveld, Dreefvelden 1 te 2860 Sint Katelijne Waver. 
De initiatie is ook deze keer gratis en gaat door op woensdag 5 februari 2020 
om 10 h. 
Dit event is opengesteld voor alle leden van okra, zonder uitzondering, doch een 
beetje fysiek mag niet ontbreken. 
 
Ik heb drie overdekte courts kunnen 
reserveren.  
Dus de weergoden zullen geen roet in het 
eten kunnen gooien. 
Tegen de koude kunnen we ons kleden, 
doch ik verzeker u dat je het vlug warm 
zult hebben. 
We spelen dubbel, dat wil zeggen dat we op drie velden gelijktijdig met een groep 
van 12 personen kunnen spelen. 
Gelieve u te voorzien van sportieve kledij en sportschoenen (loopschoenen,  
tennisschoenen zijn wel het best wegens zijdelingse steun). 
De padel rackets en padelballen worden ter beschikking gesteld door TC Heiveld. 
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Terrein is omgeven door glas en hekwerk. De bodem is kunstgras met zand, dus 
de ondergrond is redelijk hard, maar voelt zacht aan. 
Tijdens de initiatie zullen de spelregels 
uitgelegd worden en de ploegen ingedeeld naargelang niveau en ervaring van de 
spelers. 
Er zal een klein tornooi gespeeld worden. Wie zal zich mogen kronen tot 
winnaar?  
Doch laat vooral de olympische gedachte primeren, meedoen is belangrijker dan 
winnen!. Amusement verzekerd ! 
 
Na het sportieve gedeelte zullen we ‘s middags samen lunchen in brasserie 
Heiveld, voorafgegaan door een aperitief en een leuke quiz om wat in de mood te 
komen. 
 
Keuze als lunch: *kip met slaatje 
                           *vol-au-vent 
                           *stoofvlees met garnituur 
 
Deze gerechten worden geserveerd met frietjes of 
aardappelpuree naar keuze. 
De prijs voor de lunch, inclusief aperitief cava, 
bedraagt: € 20, de drank bij het eten niet inbegrepen. 
 
Bij inschrijving €20 p/p storten op de Okra-rekening: BE53 7775 9673 2053  
met vermelding van je naam en “Ref: 520”.  
 
Stuur mij ook per e-mail of sms de bevestiging van uw deelname alsook  
de keuze van uw lunch. 
 
Toeschouwers en sympathisanten kunnen eveneens deelnemen aan aperitief en 
de lunch mits betaling van 20 € per persoon. 
                                    
De inschrijvingen worden afgesloten half januari 2020. 
Wie heb ik kunnen warm maken voor een kennismaking met deze sport en wilt 
de uitdaging aangaan? 
Ik heb ondertussen reeds enkele toezeggingen doorgekregen, dus  wacht niet te 
lang met inschrijven . 
 
Met vriendelijke en sportieve groeten, 
Bert, 
 
e-mail: albert.ceuppens@telenet.be 
tel: 0473 64 07 00 
 
 
 
 
 

mailto:albert.ceuppens@telenet.be
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Bezoek aan Train World en Delvaux 
 

 
 
 

 
Datum: zondag 19 januari 2020 
 
Vertrek met de trein in Station Sint-Katelijne-Waver om 10:08  
(tenzij de dienstregeling na nieuwjaar zou wijzigen). 
 
Er wordt voor iedere deelnemer een audiogids gereserveerd. 
We kunnen de lunch nemen in het restaurant van Train World. 
 
Wie in het bezit is van een museumpas, betaalt geen inkom,  
enkel de trein en de audiogids. 
Inschrijven en betalen vóór 
vrijdag 03 januari 2020. 
 
Inschrijven via mail aan: 
ludo_marjet@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ludo_marjet@hotmail.com
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Het langverwachte treinmuseum in Schaarbeek werd op 24 september 2015 
officieel geopend. Train World biedt niet enkel een spectaculaire blik op het 
verleden van België als spoorwegpionier op het Europese vasteland, maar 
het brengt tevens een boeiend verhaal over de huidige en toekomstige rol 
van het spoor. 
Van 22/10/2019 tot en met 15/03/2020, nodigt Train World u uit om een duik 
te nemen in het poëtische en mysterieuze universum van Paul Delvaux. 

 
 
Paul Delvaux (1897-1994) schilderde een meesterlijk oeuvre bijeen, met als 
inspiratiebron de wereld van de spoorwegen. Zijn surrealistische werken gaan 
moeiteloos op in de adembenemende scenografie van Train World. Als vanzelf 
ontstaat een boeiende dialoog. 
 
Kostprijs:  
Trein + toegang Train World, senior 60+ en audiogids = € 16 * Ref: 510 * 
Storten op de Okra-zichtrekening: BE53 7775 9673 2053  
met vermelding van de juiste referentie. 
 
Kosten van de trein zijn onder voorbehoud van wijzigingen van tarieven 
voor 2020 bij de NMBS 
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Culturele uitstap Brussel 
 
 
 
Wanneer: vrijdag 31 januari 2020 
 
Wij gaan naar de Koninklijke Bibliotheek Brussel (KBR) waar we de 
tentoonstelling “De wereld van Bruegel in wit en zwart” bezoeken. 

 
Iedereen kent Bruegel als wereldberoemde 
schilder maar wist U dat Bruegel in zijn tijd 
vooral bekend was om zijn prenten. Zeker 
de periode voor zijn huwelijk wanneer hij in 
Antwerpen woonde. Dit is de eerste en 
waarschijnlijk ook de laatste keer dat wij de 
kans krijgen om Bruegels prenten van 
dichtbij te bewonderen. KBR bewaart een 
complete en ongeëvenaarde collectie die 
tijdens het Bruegeljaar exclusief wordt 

tentoongesteld. Deze buitengewone tentoonstelling speelt zich af gedeeltelijk in 
het KBR maar het grootste deel in het Paleis van Karel van Lotharingen, een 
unieke locatie uit de 18

de
 eeuw in het hart van Brussel. 

 
Hoe ziet onze dag eruit? 
 
In de voormiddag bezoeken wij onder meer de Kapellekerk die een belangrijke 
rol speelt in het leven van Bruegel. Dan doen wij een korte wandeling in de 
Marollen waar ook het woonhuis van Bruegel staat. 
 
Lunchen doen we in het 
personeelsrestaurant van het KBR 
(een self service). 
 
Om 13 uur worden wij verwacht 
door een gids voor de 
tentoonstelling.  
 
Om met de ganse groep samen te 
kunnen blijven kozen wij voor de 
formule “Meet the master”. 
 
Hier krijgen wij een uitgebreide inleiding voor het bezoek aan de tentoonstelling. 
Nadien kunnen wij de tentoonstelling bezoeken op ons eigen ritme en genieten 
van de prachtige lokalen van het paleis van Karel van Lotharingen. 
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Praktisch: Vertrek met de trein 
van 9.01 uur in station SKW. 
 
Prijs: € 21, (inbegrepen trein + 
gids en inkom )  
Lunch wordt door de deelnemers 
betaald aan de kassa van de 
zelfbediening, maar dat zijn heel 
democratische prijzen. 
 
Inschrijven vóór 10 januari 2020  
 
bij Maria of Tina  
en door overschrijving op de 
rekening van Okra:  
BE 53 7775 9673 2053 
 

           
          * Koninklijke Bibliotheek Brussel * 
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