VVOG PLUS!

KOERIER 2017 # 1

Gent, 7 januari 2017

Beste collega PLUS!'er,
Als coördinator van de activiteiten van onze ‘seniorenclub’ heb ik de
aangename taak – gebruik makend van deze 'wintereditie' van KOERIER
2017 – om u een ouderwets “GELUKKIG NIEUWJAAR!” te wensen.
Uiteraard qua gezondheid, maar verder ook m.b.t. uw gezins- en
verenigingsleven. Succes ook in uw persoonlijke ondernemingen in deze
eerder onzekere Trump & Brexit tijden.

Meteen neem ik de gelegenheid te baat om hieronder de belangrijkste
punten van ons ‘PLUS! programma 2017' toe te lichten.
Vooreerst de zgn. 'Valentijn-reünie', die sinds ettelijke jaren een niet te
missen traditie geworden is. En die we deze keer zullen houden in
Mechelen. Op dinsdag 21 februari is het verzamelen geblazen in het
“Huis Van Hoof”, aan de Guldenstraat, alwaar kunsthistoricus Patrick De
Greef, onze dag-gids, het programma zal inleiden. Op het einde van de dag
zullen we een duidelijk idee gekregen hebben van de roemrijke
geschiedenis en het rijke cultuurpatrimonium van de stad.

Hiertoe worden twee korte stadswandelingen voorzien, resp. in de voor- en
namiddag, waarbij er halte zal gehouden worden op enkele te bezoeken
lokaties,
die
tevens
'rustplaatsen'
kunnen
zijn.
(Via
https://toerisme.mechelen.be/groepen/wandelingen-door-de-stad krijgt u
alvast een voorsmaakje.) De lunch zal genoten worden in “Salons Van
Dijck”, terwijl de afsluitende drink een proeverij wordt van de befaamde
Carolus-bieren van brouwerij “Het Anker“.
Over deze 'Valentijn-reünie' wordt u eerstdaags per mail punctueel
ingelicht, met name qua praktische bijzonderheden en inschrijving,
waarvoor we – om begrijpelijke organisatorische redenen – een 'deadline'
hebben moeten bepalen op … dinsdag 7 februari. Dus uw mailbox
nauwlettend in het oog houden en … liefst z.s.m. reageren !
Voor de vierdaagse 'lentereis' naar GENUA begin mei e.k. – cfr onze
vorige nieuwsbrief – werd de intekenperiode per 15 december j.l. succesvol
afgesloten. Slechts door een eventuele – onverhoopte – annulering van één
van de tweeëndertig ingeschrevenen is er nog mogelijkheid om 'la Superba'
te gaan exploreren in het gezelschap van de veertien besluitvaardige
PLUS!'ers ...
Geen nood echter voor deze onder u die – zonder over de landsgrenzen te
willen / kunnen gaan – dit jaar nog een dagje cultuur willen beleven in
gezelschap van de vertrouwde collega's, al dan niet met partner: er wordt
gewerkt aan een programma voor een 'zomerse dag' in ANTWERPEN,
vermoedelijk eind juni. Details hiervan zullen allicht bekend geraken
tijdens de 'Valentijn-reünie'.
De achtdaagse 'herfstreis' naar SLOVENIë– TRIëST van zondag 10
t.e.m. zondag 17 september is in volle voorbereiding. Het definitief
programma – met mogelijkheid tot kosteloze 'reservering' voor 10 maart
e.k. – zal eveneens vrijgegeven worden op 21 februari in Mechelen. Ook
deze keer willen we het reisgezelschap beperkt houden. Zorg ervoor bij de
eerste te zijn om in te tekenen. Immers, wie eerst haalt, eerst maalt !
Dit alles brengt me naadloos op hetgeen we als een toch wel belangrijk
punt van ons ‘PLUS!-programma 2017' aanzien: de 'Enquête Reizen &
Activiteiten' – zie onder. Hiertoe werd tijdens de vergadering van oktober
j.l. opdracht gegeven aan een trio bestuursleden.

Gelieve prompt in te gaan op de oproep tot deelname aan deze persoonlijke
bevraging, zodat we de VVOG PLUS! – uw vereniging – zo goed mogelijk
kunnen laten groeien en bloeien. Van harte dank bij voorbaat !
Met vriendelijke en collegiale groeten vanwege het voltallige bestuur,
(in alfabetische volgorde : Georges Albertyn, Dries Bekaert, Paul Defoort,
Frans de Prins, Antoine Dupon, Dirk Janssens, Tony Peeters, Paul Van
Damme, Fons van Parijs, Guido Quintelier en Roland Walckiers)

Paul Van Damme,
coördinator VVOG PLUS!

Antwerpen – Knokke – Hasselt – Turnhout, 2 januari 2017

Beste collega PLUS!'er,
De VVOG PLUS! is een vereniging van VVOG senioren die mekaar
regelmatig ontmoeten n.a.v. georganiseerde binnenlandse culturele dagactiviteiten, meerdaagse stadsbezoeken en/of korte buitenlandse reizen. De
driedaagse naar Reims van de toenmalige 'Seniorenclub' o.l.v. haar eerste
'voorzitter', professor Robert De Rom (+ 29.07.2009) , was anno 1990 de
eerste ‘outing’ van de onverbeterlijke reislust van een vriendengroepje
Vlaamse senior-gynaecologen.
Sindsdien werd ongeveer twee maal per jaar cultuur opgezocht in heel wat
Europese landen, van Zuid-Engeland tot Bulgarije, van de Baltische Staten
tot Malta. ( De lijst van de reizen sinds de start, alsmede het verslag van de
recente reis naar Puglia zijn terug te vinden op de VVOG PLUS! pagina
van de VVOG website. )

Het reisgezelschap bleek gemiddeld te bestaan uit een dertigtal personen,
waaronder een kerngroep senioren, omringd door hun respectievelijke
echtgenote of partner en enkele ‘vrienden van ...’.
We kunnen dus gerust spreken over een heuse - en rijke - traditie. Het
bestuur van de vereniging wenst het vuur brandend te houden en gaf ons de
opdracht om een bevraging te organiseren bij zijn leden - actueel ongeveer
150 in aantal - om een optimale invulling te geven van het REIZEN &
ACTIVITEITEN programma in de komende jaren. Vandaar deze ...

“ ENQUETE 2017 “
1. Bent u geïnteresseerd in georganiseerde city-trips (4-tal dagen) ?

2. Bent u geïnteresseerd in georganiseerde rondreizen (7-10 dagen) ?
3. Bent u geïnteresseerd in georganiseerde riviercruises ?
4. Bent u geïnteresseerd in georganiseerde reizen buiten Europa ?
zoals

5. Bepaalde bestemmingen welke u in dit kader wil aanbevelen ?
6. Hebt u interesse in regelmatige dag-bijeenkomsten van VVOG PLUS!
met culturele of culinaire doeleinden ?
7. Hebt u andere voorstellen qua 'activiteiten' voor VVOG PLUS! ?

U krijgt eerstdaags een mail toegestuurd waarin gevraagd wordt ten laatste op 31
januari e.k. uw persoonlijk antwoord op deze bevraging te bezorgen, opdat we
de eerste besluiten hieruit zouden kunnen trekken op de eerstkomende
bestuursvergadering d.d. 13 februari. Om deze vervolgens zo goed als mogelijk
in te bouwen in het 'VVOG PLUS!- Programma 2017-20'. Dank bij voorbaat !
Met de beste collegiale groeten,
voor Georges Albertyn, Dries Bekaert en Antoine Dupon,
raadsleden 'commissie enquête'
Dirk Janssens,
secretaris VVOG PLUS!

