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KRINGKOERIERTJE
Augustus 2017

Wandeling 14 september 2017
Asten en Eindhoven 5 oktober 2017
Blokken 16 november 2017
Herdenkingsmis 19 november 2017

Beste vrienden,
Hopelijk genieten jullie nog steeds van onze zomer,
Ons bestuur heeft andermaal gezorgd voor mooie ontmoetingen
en uitstappen.
Andermaal dank aan Mariet voor het samenstellen van dit
koeriertje.
Er zal zeker ook deze keer iets bijzijn wat jullie zullen
interesseren. Lees het rustig na en geef snel een seintje aan Paul,
onze schitterende secretaris.
Niets uitstellen, maar doen..
Gelijk we al verscheidene malen vermeld hebben, wij zorgen wel
dat mensen die geen vervoer hebben op de plaats van afspraak
geraken.
Een telefoontje volstaat.
Tot zeer binnenkort.
Jos Aerts
Voorzitter COV-senioren Genk
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Wandeling in Opglabbeek-Opoeteren-Gruitrode
donderdag 14 september 2017 - 14 u

We gaan een ontspannende wandeling maken in de duinengordel
‘Hoge Kempen’. We komen samen om 14.00 u op de parking van
de camping Zavelbos, Kattebeekstraat 1 Opoeteren-Maaseik.
Alles hangt af van de weersomstandigheden maar we gaan op
zoek naar verborgen schatten, korstmossen, zeldzame insecten en
het kapelletje van O.L.V. der bossen, ook komen we langs of op de
‘Oudsberg’ , de grootste en hoogste landduin van Vlaanderen. De
naam ‘Oudsbergen’ werd gekozen door de inwoners voor de
fusiegemeente die vanaf 1 januari 2019 zal ontstaan uit de
gemeentes Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek. We sluiten de
wandeling af met een koffie en taart in de taverne ’t Zaveltje’.
Deelname in de kosten : koffie en taart € 5 niet leden € 6.
Samenkomst : parking Camping Zavelbos Kattebeekstr 1
Opoeteren (kruising ‘Weg naar Opoeteren’te Opglabbeek EN
‘Bergeindestraat’ te Opoeteren) om 14.00 u
Inschrijven bij Paul Geerdens voor 7 september 2017 COV BE65
9796 2754 0996
Verantwoordelijk: Jan J.
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Eindhoven, Daf museum
Asten, Klok & Peel donderdag 5 oktober 2017
Alle klokken luiden in Asten! We worden verwelkomd met koffie
en vlaai.
Het museum heeft de
grootste collectie
luidklokken en beiaarden
ter wereld. In een tijdlijn
volgt u alle thema's die
met de klok te maken
hebben. Vanaf de
oorsprong en het luiden
van de klok tot en met het
klokkengieten. In de fraaie grote zaal zijn de 'Klokken van de
wereld' geëxposeerd met schitterende exemplaren uit alle
werelddelen.
Na een heerlijk middagmaal bij "Jan van Hoek" in Asten, rijden
we naar Eindhoven.
Een bezoek aan het DAF Museum betekent een rondgang door de
tijd. Dit vanaf de
oprichting van het bedrijf
door de gebroeders Hub
en Wim van Doorne tot
en met de modernste
vrachtwagens die in de
Eindhovense DAF
fabrieken van de band
rollen. De rondgang
begint in de smidse waar
de gebroeders van Doorne
hun eerste werkplaats ter beschikking kregen. Het is boeiend om
te zien welke gereedschappen men toen gebruikte naast het
smidsvuur. Verder zien we unieke DAF personenwagens uit de
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autosport alsook protypes die nooit in productie zijn genomen.
Inschrijven bij Paul Geerdens voor 20 september 2017
COV BE65 9796 2754 0996
Praktisch
Vertrek: 8u15
Plaats opstap: Paterskerk Termien, Rozenkranslaan, Genk
Prijs: 35 euro. Niet leden 40 euro
Terug in Genk rond 18u30.

Blokken donderdag 16 november 2017
Wie kijkt er niet naar
blokken, het populaire
spelprogramma van
één.
Maar hebben jullie al
eens stilgestaan hoe
de opnames gebeuren,
wat er zich afspeelt
achter de schermen? Op donderdag 16 november gaan we dit
kunnen ervaren. Wij zijn dan uitgenodigd door het productiehuis
“De Mensen” om een opname bij te wonen in Vilvoorde. Schrijf
zo vlug mogelijk in want de plaatsen zijn beperkt.
De opname vinden plaats van 14u tot 17u. In dit tijdsbestek
worden er 2 afleveringen ingeblikt.
Voorzeker een boeiende belevenis.
Voor de opname gaan we eten in het restaurant van het
videohouse.
Inschrijven bij Paul Geerdens voor 25 september 2017 COV
BE65 9796 2754 0996
Verantwoordelijk: Mariet
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Praktisch
Vertrek: 9u30
Plaats opstap : Paterskerk Termien, Rozenkranslaan, Genk
Prijs: 25 euro. Niet leden 30 euro
Terug in Genk rond 19 u.

Herdenkingsmis zondag 19 november 11 uur in
H.Hartkerk Winterslag
Dit jaar herdenken we onze overleden COV-senioren tijdens de
eucharistieviering op zondag19 november om 11 uur in de
H.-Hartkerk, Kerkstraat te Winterslag,

In de planning
Januari 2018: receptie
Februari 2018: Steenbakkerij Vandesanden
Maart: Nijlen (Advokaat, diamant)
April: Genk, Thorpark
Mei: Vriendschapsdag
Juni: Bowlingen
Geef uw e-mailadres door aan onze secretaris Paul Geerdens
(paul.geerdens@telenet.be) om ons kringkoeriertje digitaal te
versturen. Dit gaat sneller en bespaart ons heel wat portkosten.
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VERSLAG VRIENDSCHAPSDAG 31 MEI 2017
Traditiegetrouw waren we weer goed vertegenwoordigd met
COV- Genk op de jaarlijkse vriendschapsdag met een goed gevuld
dagprogramma. Na de ontvangst met koffie op het terras van de
‘paardenstallen’ in de Herkenrodeabdij was er keuzemogelijkheid
tussen een bezoek aan de kloostersite, het belevingscentrum of de
inspiratietuinen. Alle drie unieke gelegenheden om de pracht van
de restauratie van de abdij te bewonderen. Met veel zorg en kennis
wordt hier een historisch verleden opgewaardeerd. De receptie en
de feestmaaltijd in de Lorka met de toespraken in een
gemoedelijke en gezellige sfeer vielen in de smaak. We kijken
reeds uit naar het volgend jaar eind mei.

VERSLAG GRENSSTEDENTOCHT PER BOOT 8 JUNI
2017
We waren zeer blij dat 42 COV-vrienden om 14.15 u in de
jachthaven van de Spaenjerd de boot namen voor een tocht met de
Paep van Meinecom om de grenssteden : Maaseik, Kinrooi,
Stevensweert, Maasbracht en Thorn van op het water te kunnen
bewonderen. De grindwinning heeft hier plaats gemaakt voor de
waterrecreatie. Tijdens deze tocht werd de koffie met taart al vlug
opgediend en er was tijd voor een rustige babbel of voor mooie
vergezichten vanop de plassen. Het toetje mocht er ook zijn. Een
maaltijd in ‘de Spaenjerd’ is altijd een goede afsluiter voor een
namiddaguitstap.
i.o. Jan Jansen
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Samenstelling van het COV-bestuur senioren Genk
AERTS Jos voorzitter
Bremakkerstraat 14 3600 Genk

josaerts1@telenet.be
089 36 36 89
0479/43 97 00

GEERDENS Paul Bonderstraat 19 3600 Genk 089 24 06 18
secretaris, penningmeester
paul.geerdens@telenet.be
0478/77 33 50
AWOUTERS Mariet
Weg naar As 79 3660
JANSEN Jan
Nielerstraat 1

3680

Opglabbeek

Maaseik

KEYMIS Linda
Kanunnik Berghsstraat 16

marietawouters@live.be
089 85 62 88

janjansen3680@gmail.com
089 85 54 20

lindakeymis@outlook.com
3668 As
089 65 78 80

SOUVEREYNS Ludo
L.Hermanslaan 44 3621 Rekem
WILLEMS Lou
Ziepstraat 7 3665 As

ludo.souvereyns@telenet.be
089/ 71 78 73
louwillems48@gmail.com
0476/580166

SCHIEPERS Rik
rik.schiepers@skynet.be
Rekemerstraat 56 3621Rekem-Lanaken
0472/597856
STEGEN Jeannette
jeannette.stegen@skynet.be
Hoogstraat 24/1-1 3690 Zutendaal
089/71 57 28
0496/323260
VRANKEN Jos
josvranken2@hotmail.com
Lammersbroek 8
3630 Maasmechelen
089 76 70 02

8

