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WOORDJE VAN DE VOORZITTER  

 
We zijn half februari voorbij. De nieuwjaarswensen zijn intussen 
uitgewisseld. Je kan je afvragen waarom we elkaar alleen het beste 
wensen bij de start van een nieuw jaar. Waarom niet bij elke 
ontmoeting met de vrienden of anderen die ons nauw aan het hart 
liggen, elkaar het beste wensen?  
Wanneer ik de voorbije maanden december en januari overloop 
voor onze Kring krijg ik een gelukzalig gevoel. Ons kerstdiner was 
zoals elk jaar een voltreffer voor de 267 aanwezige KBC Senioren 
waarbij kameraderie en culinaire verwennerij volledig met elkaar in 
harmonie waren. Op onze Algemene Vergadering waren we liefst 
met 225 deelnemers, die benieuwd waren naar de voorstelling van 
ons jaarprogramma. Of zou de lekkere en goed gevulde kaasschotel 
er voor iets tussen hebben gezeten? En ook ons eerste 
Nieuwjaarsconcert was een schot in de roos. Alle 122 aanwezigen 
sprongen bij het einde van het concert spontaan recht om de 
harmonie te danken voor de namiddag luistergenot. En mijn 

rechtermouw van mijn pull is ook wat langer geworden door de vele leden die er aan trokken met de 
vraag om dit evenement toch zeker te herhalen volgend jaar. Wel, ik kan jullie vertellen dat de 
onderhandelingen voor een volgend concert aan de gang zijn. En wie de sfeer van het concert nog 
eens wil opsnuiven moet maar eens het verslag van Monique, verder in dit Gazetje, lezen en onze 
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website raadplegen om naar de talrijke foto’s van onze fotografen Theo en Willy te kijken. Guido 
bezorgde ons ook een compilatiefilmpje van deze namiddag, dat op onze website kan bekeken 
worden. (Wegens de beperkte opnamemogelijkheid geeft het filmpje wel niet de perfecte 
geluidskwaliteit van de harmonie weer). 
En nu weer uitkijken wat de komende kalender ons brengt. Al ingeschreven voor onze derde lunch 
dansant? Een groot misverstand bij velen is dat je moet kunnen dansen om deel te nemen. Niets is 
minder waar. Zie alle uitleg in ons vorig Gazetje en op onze website. Inschrijven kan nog tot 6 maart 
of tot de 180 beschikbare stoelen bezet zijn. 
 
Onze leden hebben alweer gezorgd voor een mooie wandelkalender. Donderdag 5 maart wandelen 
we met Jan Fonteyn in Blanden. Lees de détails in vorig Gazetje of op onze website. Donderdag 2 
april wacht Jos Tuerlinckx ons op in Waanrode in de hoop ons wat mooie bloesems te laten 
aanschouwen. En donderdag 7 mei stappen we met Andre Vanden Panhuyzen rond en door de 
Winge Golfclub in Tielt-Winge om daarna in het prachtige clubhouse uit te blazen. Mag ik vragen om 
na deze wandeling jullie modderschoenen uit te doen en je propere schoenen aan te trekken zodat 
we hier in de toekomst nog welkom zijn? Meer uitleg over deze wandelingen verder in dit Gazetje en 
op onze website www.seniorenkbcleuven.be. 
Op 23 april staat een snelcursus EHBO voor senioren op het programma. Een medewerkster van het 
UZ Leuven, tevens vrijwilliger/ambulancier bij het Rode Kruis, komt ons wat tips geven om enkele 
kleine en grotere gezondheidsincidenten aan te pakken. De dag nadien halen we onze fiets van stal 
en begeven we ons naar Rotselaar om een fietstocht van een 35 tal kilometers onder de veilige 
vleugels van onze fietskapiteins en aan een rustig tempo af te malen. We vragen wel hiervoor om je 
deelname via de activiteiten op onze website te melden. Zie alle uitleg verder in dit Gazetje en op 
onze website. 
In mei legt iedere vogel een ei en gaat SKL ook ieder jaar op daguitstap. Op 5 en 14 mei rijden we 
naar Brussel waar het Vlaams Parlement voor ons zijn deuren open zet en ons een groepsrondleiding 
aanbiedt. Na een koude schotel in het eetcafé van het Parlement begeven we ons naar het 
Justitiepaleis waar drie gidsen ons eveneens een rondleiding geven om af te sluiten met een 
wandeling en een cafébezoek in de Marollen. Bij terugkomst in Rotselaar staan ze ons nog op te 
wachten in de Kloosterhove met een lekker diner. Meer uitleg en inschrijf kalender verder in dit 
Gazetje. 
De komende petanque dagen kan je vooraan in dit Gazetje of op onze website bij de activiteiten 
vinden. En de verslagen van ons Kerstdiner, de Nieuwjaars wandeling in Oud-Heverlee en ons eerste 
Nieuwjaarsconcert zijn hier verder op ook nog na te lezen.  
Ik verwijs voor de geïnteresseerden nog naar een vriendschappelijk tennistornooi waarop Kring 
Brussel ons uitnodigt. Je kan je interesse laten blijken door je via onze website in te schrijven of mij 
een mailtje of telefoontje te bezorgen. Alleen bij voldoende belangstelling kunnen we onze 
deelname bevestigen. 
Hopelijk mogen we jullie verwelkomen op één of meer van de aangekondigde evenementen. Om het 
jullie gemakkelijk te maken heeft Nicole hierna nog een activiteitenkalender met betaalagenda 
geplaatst.  
Ik wil besluiten met mijn excuses aan te bieden aan de 83 wandelaars van Horst. Het was inderdaad 
een modderige boel, met risico’s om uit te glijden. Bij de testwandeling van drie weken voordien zag 
het er nog niet zo belabberd uit. We zullen dat in de toekomst beter in het oog houden. Ik heb me 
ook geëxcuseerd bij de uitbaters van het Wagenhuis voor diegenen die niet de moeite hebben 
gedaan om ander schoeisel aan te trekken en een modderspoor van aan de inkom tot ver in de 
orangerie hebben achtergelaten. Zie desbetreffend onze oproep om inzonderheid bij de wandeling 
van mei rond de golfclub hier aandacht voor te hebben. 
Tot één dezer. 
Achilles 

  

http://www.seniorenkbcleuven.be/
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Activiteitenkalender met betaalagenda  
 

Activiteit Plaats Datum Bedrag Betalen 

vanaf 

Betalen 

tot 

code  

Lunch-

dansant 

Langdorp Vrij 13 

maa 

52 17 feb 6 maa 732 Gazetje jan 

Pag 10  

Voordracht 

EHBO 

Bierbeek Do 23 

april 

5 8 apr 21 apr 721 Pag 6  

Uitstap  Brussel Di 5 mei 45 14 apr 23 apr 810 

Ka/Vl 

of Vi 

Pag 8 

Uitstap  Brussel Do 14 mei 45 14 apr 23 apr 811 

Ka/Vl 

of Vi 

Pag 8 

Fietstocht Rotselaar Vrij 24 

april 

    Pag 7 

Wandelen Blanden Do 5 maa - - - - Gazetje jan 

 Waanrode Do 2 apr - - - - Pag 4 

 Tielt-WInge Do 7 mei - - - - Pag 4 

Petanque Lovanium  Ma 2 en 

23 maa 

- - - -  

  Ma 6 en 

20  apr 

     

 

PRO MEMORIE 

Nog even herinneren aan:  

Bowlingnamiddag: op donderdag 27 februari: 

afspraak met wie is ingeschreven om 14 uur in Anglo 

Bowling, Pleinstraat 53, Holsbeek. Inschrijvingen 

afgesloten 
Petanque: Op maandagen 2 en 23 maart en 6 en 20 

april. Afspraak van 9h30 tot 12h30 op onze gebruikelijke 

stek, TC Lovanium, Galgebergstraat 41, 300 Leuven. 

Geen voorafgaande inschrijving nodig. 

Voorjaarswandeling: op donderdag 5 maart: 

afspraak met onze wandelgids Jan Fonteyn om 14 uur op 

de parking van voetbalclub ‘De Stormvogels Haasrode’, Kartuizersstraat 2, 3052 Blanden. Meer 

details in Ons Gazetje van januari/februari, ook te vinden op onze website 

www.seniorenkbcleuven.be 

Derde Lunch Dansant: op vrijdag 13 maart: afspraak in het Sparrenhof, Elsleukenstraat 28, 

3201 Langdorp om 13 uur wanneer de feestelijkheden starten. Inschrijvingen mogelijk tot 6 maart of 

tot de teller op 180 deelnemers staat. Meer details in Ons Gazetje van januari/februari of op onze 

website seniorenkbcleuven.be 

https://seniorenkbcleuven.be/events/wandeling-blanden/
https://seniorenkbcleuven.be/evenementen/
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WANDELKALENDER APRIL / MEI 

Wandelen in Waanrode met Jos Tuerlinckx 

Donderdag 2 april, 14 uur 

Nu het dak en de toren van de kerk zijn 
gerestaureerd, de uurwerken hersteld en de haan 
weer blinkt op zijn torenspits, is Waanrode klaar om 
ons te ontvangen. 
Op donderdag 2 april is het reeds voor de derde 
keer wandelen in Waanrode. Het begint stilaan een 
driejarige traditie te worden om er op uit te trekken 
langs Waanroodse velden, boomgaarden en holle 
wegen. Het concrete parcours zal een beetje 
afhangen van de weersomstandigheden en de 
toestand van de bloesems op dat moment.  

We komen samen op de ruime parking aan de sporthal ‘De Vruen’, gelegen langs de Grote Vreunte, 
nr. 57b in 3473 Waanrode, fusiegemeente van Kortenaken. Jos vertrekt daar met ons stipt om 14 uur 
voor een wandeling van een goede 7 kilometers. De dorst achteraf wordt gelest in de gezellige 
cafetaria van de sporthal. 
Het hoeft geen betoog dat we nog maar begin april zijn en we rekening moeten houden met 
mogelijke aprilse grillen. Aangepast schoeisel is dus aangewezen. 
Hoe Waanrode bereiken? 

 Vanaf de E314 in Bekkevoort neem je de N29 richting Tienen en ga je hierna links richting 
Waanrode. 

 Vanaf Sint-Joris Winge (’t Gouden Kruispunt) rij je even richting Diest en neem je rechts 
Molenbeek-Wersbeek en dan verder naar Waanrode.  

 

Wandelen in Sint Joris Winge met Andre Vanden Panhuyzen 

Donderdag 7 mei, 14 uur: 

Andre heeft vandaag voor ons een mooie wandelroute van een achttal kilometers uitgetekend. We 
wandelen rond en door het golfterrein van de Winge Golf & Country Club. Hij wacht ons op aan de 
parking van de golfclub aan de Leuvensesteenweg 254. Parkeren kan op deze parking, maar (indien 
parking volzet) evenzeer langs de Leuvensesteenweg of aan de overkant op de parking van het 
Gouden Kruispunt.  Om het verzamelpunt te bereiken neem je aan de rotonde van het Gouden 
Kruispunt de afslag richting Diest. De inrit van de golfclub is een 100 tal meters verder linkstegenover 
het ‘Golden Gate Café’. 

Andre vertrekt daar met ons stipt om 14 uur. We 
steken meteen de drukke expresweg Tienen-
Aarschot over. Zo komen we op het gehucht 
‘Gemp’, ooit het centrum van Sint Joris Winge. Via 
rustige en verharde wegen bereiken we de 
Gempemolen, waar Hans Meeus, broer van Jeroen, 
in de kookpotten  roert. We stappen verder langs 
de kronkelende Molenbeek om de Bensberg te 
bereiken. Hier wacht ons een pittig klimmetje. Eens 
de top bereikt, doorkruisen we voor een stuk het 
Troostembergbos, waarna we opnieuw de drukke 
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expresweg oversteken richting de Roeselberg met de kapel van ‘Onze Lieve Vrouw Ter stokskes’.  

 
Vandaar gaat het richting Motbroek, een gehucht van Sint Joris Winge, en ooit gekend voor zijn 
legendarisch hellend voetbalveld. Daar nemen we een recent geopende buurtweg, wat ons mooie 
vergezichten oplevert. Daarna passeren we langs het golfterrein zelf, waar we met wat geluk een 
aantal profspelers aan het werk kunnen zien. Even moeten we nog langs een bouwwerf, waar men 
o.a. 51 appartementen bouwt. Verder langs de Leuvensesteenweg om opnieuw de golfclub te 
bereiken. Hier zijn we welkom in het prachtige clubhouse voor de traditionele verfrissing.  
 
Mogen we vragen om je modderschoenen vooraf uit te trekken en propere schoenen aan te doen 
om de clubleden niet voor het hoofd te stoten?  
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Initiatieles EHBO voor senioren 

Donderdag 23 april 2020 14 uur: Ledenvergadering in de voetbalkantine van 

Bierbeek, Wijnenberg 1 

Hoe voorzichtig we ook zijn, een ongeluk is gauw 

gebeurd. Het is dan ook nuttig hierop alert te kunnen 

reageren tot er professionele hulp komt opdagen. 

Mevrouw Soad Boubkar, adjunct 

hoofdverpleegkundige in het UZ en vrijwilliger 

ambulancier bij het Rode Kruis komt ons deze 

namiddag voor dergelijke omstandigheden enkele 

eerste hulptips  aan de hand doen. Zij geeft ons in een 

voordracht van tweemaal drie kwartier toelichting 

over de meest voorkomende aandoeningen bij 

senioren. Wat te doen bij een bloedneus, een 

verslikking, een beroerte, vergiftiging, diabetes, brandwonden, steken en beten … en wat hoort er zo 

het best in je huisapotheek?  

Zoals gebruikelijk is er taart en koffie of thee tijdens de pauze.  

Een ongeluk ligt vaak in een klein hoekje. Kom je EHBO kennis dus wat bij spijkeren en schrijf je in 

voor deze lezing door overschrijving van 5 euro op onze SKL rekening BE78 4310 0665 6186 met 

vermelding van code 721. Inschrijf/betaalperiode van 8 tot 20 april. 

 

Geïnteresseerd in een partijtje tennis? 

 

Op zondag 28 juni organiseert Kring Brussel een vriendschappelijk 

tennistornooi in Aalst, KBC Terlinden op 3 tennisterreinen waarop 

ook onze Kring wordt uitgenodigd. De spelers worden ingedeeld in 

twee gelijkwaardige groepen. Iedereen kan 3, 2 of 1 wedstrijd 

spelen naargelang hij wenst. Aanvang van het tornooi 10 uur, einde 

17h30. Middag- (broodjes) en avondeten (koude of warme schotel) 

worden voorzien. De niet tennissende partner is evenzeer welkom. 

Voor hem of haar bestaat de mogelijkheid om te petanquen.   

Geïnteresseerd om deel te nemen? Vul de peiling in op onze website 

(https://seniorenkbcleuven.be/events/partijtje-tennis/) of bij gebrek aan een PC, telefoneer naar 

Achille Cuypers - 0475/25.39.33 

Bij voldoende belangstelling kunnen we iets organiseren om er samen naar toe te gaan. Laat maar 

weten. 

  

https://seniorenkbcleuven.be/events/partijtje-tennis/
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Eerste fietstocht 2020 van uit Rotselaar 

Vrijdag 24 april: afspraak om 14 uur aan de Meander 

We starten het fietsjaar 2020 opnieuw met een fietstocht 
van ongeveer 35 kilometers. We vertrekken om 14 uur stipt 
onder leiding van Luc Geyskens en zijn ervaren fietskapiteins 
aan de Meander/ Sportoase Terheide, Vakenstraat 18 te 
Rotselaar (Heikant).  
De rit loopt langs Wakkerzeel, Haacht en Boortmeerbeek. In 
Hever keren we terug en fietsen we via Damiaan in Tremelo 
terug naar ons vertrekpunt aan de Meander. De afterdrink 
gaat door op het terras van of in de cafetaria aan de 
sporthal.  
 

 

 

 

Uitblazen na fietstocht vorig jaar 

Voor wie het de eerste keer is. We 
fietsen aan een gezapig tempo van 
maximaal 18 kilometer/uur. Ook met 
een gewone fiets moet je kunnen 
volgen. We stoppen onderweg even 
om eigen drank of proviand tot ons te 
nemen. Bij pech onderweg kunnen we 
beroep doen op een standby persoon, 
die de pechvogel onderweg komt 
oppikken en terug brengt naar de 
startplaats.  
 
De deelname aan de fietstocht is 
gratis overeenkomstig het principe 
van de wandelingen. Wel vragen we 
om op voorhand in te schrijven zodat we de fietsers kunnen verwittigen als de fietstocht onverwacht, 
bv. omwille van bar slecht weer, niet kan doorgaan. Inschrijven doe je op onze website 
www.seniorenkbcleuven.be,  

 klikken op activiteiten (in de zwarte balk), je krijgt de komende activiteiten te zien. Staat de 
fietstocht er nog niet bij dan kan je onderaan op de 2 klikken (=volgende pagina). Zie je de 
fietstocht staan klik erop en vul onderaan de pagina je gegevens in. 

 Op de ‘home’ pagina van de website staat een kalender. Als je naar de juiste datum gaat en 
erop klikt krijg je de dezelfde info van de fietstocht en kan je onderaan inschrijven 

 Wie geen PC heeft kan zich telefonisch aanmelden bij Luc Geyskens, 0497/576155 of 
bij Nicole Alaerts, 0475/583225    

 

 

http://www.seniorenkbcleuven.be/
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Daguitstap naar Brussel.  

Dinsdag 5 en donderdag 14 mei 2020. Vertrek 8h15 
Geleid bezoek aan Vlaams parlement, justitiepaleis en Marollen met afsluitende 
avondlunch in de kloosterhoeve  
Afspraak die dagen om 8h15 stipt aan het Rond Punt in Rotselaar, waar een bus van Linden Cars ons 

naar Brussel zal brengen. We worden in het bezoekerscentrum van het Vlaams Parlement (De 

Loketten, IJzerkruisenstraat 99) verwacht tegen kwart voor tien. Vanaf tien uur wordt ons een 

rondleiding  van anderhalf uur aangeboden  met toelichting over de werking van het Vlaams 

Parlement, de architectuur van de gebouwen en de hedendaagse kunst in het Parlementsgebouw. Het 

bezoek wordt afgerond met een drankje, aangeboden door het Vlaams Parlement. 

Dan is het etenstijd, waarvoor we ons begeven naar het eetcafé van het Parlement. Hier kunnen wij een 

vooraf te bestellen koude schotel nuttigen. Je kan kiezen tussen een koude vleesschotel, een koude 

visschotel of een kaasschotel (Kas betaalt). Drank hierbij (thee, koffie, frisdrank of biertje) kan je zelf 

nemen en afrekenen aan de kassa. 

Daarna brengt de bus ons naar de ingang van het Justitiepaleis, waar 3 ervaren Brusselgidsen ons om 

13h15 zullen opwachten voor een rondleiding. Op vraag van de gidsen zullen we ons  hiervoor in 3 

groepen van 16 personen verdelen. Er wordt ons uitleg verstrekt over het verloop van een proces met 

de nodige aandacht voor de architectuur van het gebouw, ontworpen door de ‘Skieven architect’ 

Joseph Poelaert.  

 
De gidsen dalen tenslotte met ons af naar de volksziel van Brussel en laten ons kennis maken met de 

Marollen. Ze beëindigen dit bezoek met ons in een café aldaar (Kas betaalt één consummatie). Duur 

rondleiding Justitiepaleis en kennismaking Marollen : ongeveer 2h30. 

Hierna worden we opnieuw opgepikt door de bus, die ons terug naar Rotselaar zal brengen. Van de 

afstapplaats aan het Rond Punt naar de Kloosterhoeve is slechts enkele honderden meters. Hier wacht 

het vriendelijk personeel van het restaurant ons op en serveren voor ons een lekkere avondlunch: 

varkenshaasje met pepersaus, opgediend met frietjes, puree, kroketten of rijst, gevolgd door een crème 

brûlée als dessertklassieker. (Kas betaalt) Vrije keuze van de dranken bij de maaltijd, door iedereen 

afzonderlijk af te rekenen bij de kassa.  

Je kan je voor deze uitstap inschrijven door storting 

van 45 euro per persoon op onze SKL rekening BE78 

4310 0665 6186 met vermelding van code 810 voor 

donderdag 5 mei en code 811 voor dinsdag 14 mei met 

telkens bijkomende vermelding van vlees, vis of kaas, 

naargelang je keuze voor koude schotel in het Vlaams 

Parlement. Inschrijf-/betaalperiode van 14 tot 23 april.  

Reisbegeleider 5 mei: Achilles Cuypers, GSM 0475/253933 

Reisbegeleider 14 mei: Paul Alaerts, GSM 0479/ 614200  
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Mis voor overleden leden en kerstdiner (Verslag) 
6 December. Alhoewel ik soms hartsgrondig hoop de knop te vinden die de razendsnelle tijd even op 

stop kan zetten, hou ik ontzettend veel van deze unieke winterperiode. Want is deze prille 

wintermaand niet bij uitstek de maand die bol staat van eeuwenoude tradities en ontroerende 

symboliek? December roept telkens weer nostalgische beelden op van warmte, gezelligheid en 

samenhorigheid. Zijn we ooit te oud om in de ban te geraken van de kerstsfeer? Mogen we nog 

dromen? Is deze maand ook niet de tijd bij uitstek waarop we ons meer dan anders bewust zijn van 

onze medemens, waarop we guller zijn in vergeving en dankbaarheid? 

Vermits Sinterklaas zowel de heilige beschermer is van oude als jonge kinderen lijkt het mij dan ook 

niet oneerbiedig om zijn verjaardag een feestelijk kersttintje te geven en met 267 KBC Senioren ons 

jaarlijks geapprecieerd kerstfeest te vieren. 

De wind giert door de straten van een droevig ogend Scherpenheuvel. Koude regenvlagen jagen de 

mensen gebogen onder weerspannige paraplu’s haastig naar binnen. De lucht weegt door van vochtige 

zwaarte en het warme decemberlicht heeft zich gedwongen  verstopt achter grijze wolkenslierten. De 

wind speelt een onschuldig spelletje met de flonkerende lichtjes in de reuzekerstboom voor de 

imposante basiliek. De kerstkoorts heeft blijkbaar toegeslagen, maar waar is de kerstsfeer?  

Binnentreden in de eeuwenoude basiliek geeft me telkens weer dat onverklaarbaar respectvol en 

nederig  gevoel. Gelovig of niet, bijna iedereen, zelfs de nuchterste mens wordt hier onbewust 

ondergedompeld in een spirituele sfeer. Ik bedenk hoeveel gevoelens van  verdriet, pijn, wanhoop, 

hoop, vertrouwen, liefde en  dankbaarheid dit geheiligd gebouw in al die jaren heeft opgestapeld . 

Deze bedevaartplaats, het oord van hoop bij uitstek is dan ook een mooie serene plaats om onze 

overleden geliefden waardig te herdenken. 

De sacrale omgeving doet iets met een mens. Het valt mij niet moeilijk om stil te staan bij wat kerst 

echt betekent. Voor de gelovigen onder ons is het de vreugde om de geboorte van een goddelijk kind, 

voor anderen is kerst een feest van licht in een donkere wereld, een feest van goedheid, 

rechtvaardigheid, een feest van verzoening. Kerst helpt ons een beetje beter mens te zijn. Hier vinden 

we ze dus in al haar zuiverheid terug, de enige echte onvervalste kerstsfeer.  

Intense kerstbeleving betekent ook dankbaarheid en geluk uitstralen en speciale banden tussen de 

mensen  verstevigen. En waar kan dat beter dan in de ruime feestelijke zalen van ‘den Egger’? Wie 

aan ‘heerlijk tafelen’ denkt komt automatisch terecht bij de inmiddels tot onze hofleverancier 

gekroonde Hof Ter Venne. Zij hebben verdiend de culinaire toverstok in handen om deze namiddag 

tot een hoogtepunt in onze kalender om te toveren.  

De start is alvast een knaller. Onder 

goedkeurende blikken worden de meest 

verfijnde amuses geserveerd . Vriendelijke 

obers draven ijverig rond met sprankelende 

Griffon. Stijn weet als geen ander hoe het is 

om overzichtelijk  dit chique aangeklede 

borreluur te presenteren. We herkennen met 

plezier kennissen uit onze bekende kring van 

wandelaars en petanquers, en ze zijn blijkbaar 

al even charmant in hun feestkleding als in 

sportkledij. Iedereen  geniet zichtbaar van het 

aangeboden lekkers en elkaars verwarmende 

aanwezigheid. 

Rond 13 uur wordt er in alle gedisciplineerde 

rust en gezelligheid aangeschoven aan de keurig gedekte, witte tafels. Een prettig, geanimeerd 
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geroezemoes vult de zaal, want onze mensen zijn kenners van de boodschap van Hof Ter Venne : 

liefde en bewustwording voor lekker eten uitdragen. 

De voorzitter verwelkomt vriendelijk alle aanwezigen en inzonderheid zijn bijzondere gasten, de heer 

Paul Saeye, voorzitter van het Sociaal Fonds en zijn echtgenote Monique alsmede Mevrouw Anne 

Van Oudenhove, regiodirecteur Vlaams Brabant. De praeses is uiteraard meer dan tevreden met de 

talrijke opkomst van onze leden, zijn dag kan alvast niet meer stuk. 

 

Hij kondigt meteen Mevr. Van 

Oudenhove als spreker aan. Zij had 

weliswaar die dag een volle 

agenda, maar hield er niettemin aan 

een woordje tot onze senioren te 

richten alvorens zich ijlings naar de 

volgende vergadering te begeven. 

Een bewijs dat de directie haar ex 

medewerkers nog niet is vergeten. 

Dat kunnen wij alleen maar 

appreciëren.  

 

En dan kan het feestmaal beginnen. Eet U (nog 

eens) mee? Een huisgerookt, elegant ogend 

Schots zalmhaasje in sublieme combinatie met 

sepia, knolselder en sesamparel fragiel gepimt 

met olijfolie, dat zijn de originele ingrediënten 

van het verfrissende voorgerecht. Zo voelt 

iedereen zich direct welkom! 

Delicieuse kalfsroomsoep met een spatje 

tomatenolie op een verfijnd bedje van 

mascarpone-espuma is een meer dan geslaagd 

opwarmertje, dit zomaar soep noemen  zou 

bijna heiligschennis zijn. 

Niemand weerstaat het geraffineerde appelsiensorbetje. Een ode aan de goedheilige man en een 

tongstrelend  verwenmomentje met een ‘kerstige’ twist van warme specerijen. 

Tussendoor roept de voorzitter zijn 

bestuursploeg op het podium teneinde hen 

voor al het geleverde werk met een applaus 

van de zaal te bedanken. Ook de heer Paul 

Saeye, voorzitter van SOFO, laat in zijn 

toespraak zijn appreciatie voor de werking 

van onze Kring blijken.  

En dan weer volle aandacht voor de 

opgediende schotel. Een in het klooster 

gekweekt sappig varkenshaasje, liefdevol 

omwikkeld met kruiden-mosterdpanade, 

wordt spannend verleidelijk gepresenteerd 

met knapperige groenten, rustend op een romige mousseline van knolgroenten. Dit perfect 



11 
 

seizoensgerecht voor donkere dagen wordt stijlvol ondersteund door de fluwelige diepgang van de 

Perigordsaus. Zalig! 

Zoete bekken kunnen met overgave de luxe ervaren van een overheerlijke amandelbiscuit in het 

onmisbare gezelschap van crème en een mousse van fris-zure frambozen met een frisse achtergrond 

van frambozenijs. Excellent van smaak en glamoureus gepresenteerd. 

Koffie en een perfect gedoseerd beneveld snoepje vormden de ultieme afsluiters van dit exquise diner. 

Hier wordt beslist nog over nagepraat. Een hoed vol kerstpluimen voor Stijn en zijn ondersteunend 

team zijn hier dan ook meer dan gepast.  

Rond half zes wordt er helemaal in ‘de mood’ voor de komende feestdagen en vervuld met 

kerstvreugde hartelijk  van elkaar afscheid genomen. It was just a perfect day! 

Laten we toch niet vergeten dat hoe rijk de tafels ook gedekt zijn, en hoe overdadig de lichtjes en 

blingbling ook flikkeren, de kern van het feest nog altijd dezelfde is: samen in vriendschap bij elkaar 

zijn. 

Nog fijne eindejaarsdagen en tot 2020! 

Monique Leempoels 

Zie voor meer foto’s van Willy Coen en Theo Janssens in ons fotoalbum op onze website 

www.seniorenkbcleuven.be 

SKL op pad met een lustige weduwe.  

Verslag voorstelling van BOT op 7 december in Leuvense Stadsschouwburg 
(Guido Verschueren) 

Dans, pikante intriges en een exotische 

setting, in combinatie met meeslepende 

dansritmen, zijn de ingrediënten waarmee 

Franz Lehár dé succes-operette van de 

20ste eeuw schreef: 

‘De Lustige Weduwe’.  

Operettes zijn een ode aan de levensvreugde en het 

dansplezier en dat is in deze kaskraker niet anders. 

De Lustige Weduwe toont een rijke allochtone 

Parijse gemeenschap in het begin van de vorige 

eeuw. 

Hanna, een weduwe van een welstellend bankier, 

leidt in Parijs een vrolijk leventje waardoor haar 

vermogen verloren dreigt te gaan. Iets wat Baron 

Mirko Zeta, de ambassadeur van Pontevedro, 

absoluut wil voorkomen. Daarom stelt hij zijn secretaris, graaf Danilo Danilowitsch, voor met 

Hanna te trouwen om op die manier het geld veilig te stellen. 

Graaf Danilo is echter geen onbekende voor Hanna. Jaren geleden was hij verliefd op haar, 

maar omdat ze toen een arm meisje was, had zijn familie bezwaar tegen een huwelijk. Die 

http://www.seniorenkbcleuven.be/
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bezwaren gaan niet langer op, maar nu wil Danilo haar niet ten huwelijk vragen omdat ze zou 

kunnen denken dat hij op haar geld uit is. 

 

Ingrediënten in overvloed voor vrolijke intriges en liefdesverwikkelingen met gekende aria’s 

als ‘Jetz geh ich ins Maxim’, ‘Lippen schweigen’ en het alombekende Viljalied. 

 

Spannende situaties en onverwachte plotwendingen worden begeleid door onverwoestbare 

vocale nummers en meeslepende dansritmen. 

 

Uitnodigingen tot een dansje monden uit in ware verleidingsscènes, volksdansen worden 

vurige, patriottische liefdesverklaringen en de frivole Maxim-meisjes zijn de inspiratie voor 

een losbandige Parijse avond. 

Ideaal voor een muzikale namiddag van de vrienden van SKL in de Leuvense 

Stadsschouwburg! 

Met 51 SKL leden genoten we van de opvoering 

die het Brussels Operette Theater er op 7 

december 2019 op de planken bracht. 

Jammer dat het orkest niet volledig in de 

orkestbak van de schouwburg kon plaatsnemen. 

De muzikanten werden tot in de eerste loges 

verspreid, waardoor de orkestklanken langs vele 

zijden onze oren bereikten. 

Niettemin hebben we er weerom een bijzondere muzikale namiddag kunnen beleven  ! 

Verslag  Wandeling Oud-Heverlee  

2 januari 2020. 

Om wat calorieën te verbranden na de overdaad tijdens de feestdagen trokken we daags na 
nieuwjaar naar Oud-Heverlee, meer bepaald naar de bossen boven de Zoete Waters. Onder een dik 
grijsgrauw wolkendek en bij een  winterse temperatuur werden op de parking nieuwjaarswensen en 
kussen uitgewisseld. Ik dacht onwillekeurig terug aan de nieuwjaarwandeling – een aantal jaren 
geleden – in Averbode, waar we bij koude regenvlagen, onder paraplu of kofferdeksel van een 
auto,  een borrel dronken. Twee maal nat dus. 

Hier bleef het voorlopig twee maal droog, op een paar natte zoenen na. 

Met 80 (volgens de laatste telling) vertrokken we aan de manege Meerdaalhof voor een wandeling 
van goed 7 km.  Het ging bergop, bergaf, langs relatief droge bospaden en zo kwamen we langs een 
open plek waar een kudde paarden stond te grazen. Velen stelden zich de vraag van welk ras deze 
mooie dieren waren, met een schofthoogte van maximum 1,40m, met een muisgrijze kleur, een 
streep op de rug, een korte dikke hals en korte oren. Welnu, het zijn Konikpaarden. Het konikpaard 
(equus caballus caballus) komt oorspronkelijk uit Polen en werd gebruikt als wilde grazer om 
natuurgebieden af te grazen. En vanwaar komt de naam? Konik is pools voor paardje…  De equus 

caballus caballus is dus een paardje paardje.   
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We lieten de konikpaarden achter ons 
en wat verder stonden Magda,  Jan, 
Nicole en Luc ons op te wachten aan 
hun drank-standje. Ze hadden cava, 
extra zoete betekomse likeur en 
fruitsap bij. Op zo’n moment besef je 
wat een “bestuur”  betekent… daarin zit 
het woord “best”. Die éne man die een 
pintje vroeg, en die andere die een 
warme choco wou moesten ze 
teleurstellen. 

Sommigen hadden gehoopt op een 
nieuwjaarspeech van Achilles, maar die 

kwam er niet. En omdat het oponthoud aan 
de drankstand – waarvoor hartelijk dank – 
wat langer duurde dan gepland werd de 
wandeling met een halve km ingekort en 
kwamen we even voor  16u terug aan 
Meerdaalhof voor de gebruikelijke drink waar 
we vanuit het cafetaria zicht hadden op de 
binnenpiste van de manege waar mooie 
paarden en jonge dames naar hartenlust 
rondjes draaiden en sprongetjes maakten.  

Ook nu heb ik weer aardig wat gesprekken 
opgevangen. Over de kerstdiners, de kadootjes, de nieuwjaarsbrieven van de kleinkinderen, de stille 
hoop van sommige Anderlechtsupporters, de suprematie van Mathieu Vanderpoel enz. 

Iemand herinnerde zich nog een pittig detail uit de zestigerjaren  in de cyclocross in Overijse. Voor 
hen die het parcours een beetje kennen : in de steile afdaling naar de vijver ging Pierre Kumps (of 
was het de streekrenner Meihy) overkop en zijn fiets bleef in een boom hangen. Pierre was tot 
beneden gegleden en riep van daaruit op zijn fiets, zoals een duivenliefhebber op zijn blauwe 
geschelpte: kom kom kom ….  

Iemand anders had daags voor nieuwjaar moderne getuigen van de “nieuwe boodschap” aan de deur 
gehad.  Twee dames vroegen haar of zij wist waar het geluk lag en hoe je het kon bereiken… Zij had 
geantwoord dat het geluk in kleine dingen ligt en dat je met jezelf moet beginnen. Om een voet 
tussen de deur te krijgen gaven de beide dames haar volmondig gelijk en wilden zij voorlezen uit wat 
in het “oude boek” daarover staat. Mooi detail : ze haalden geen boek boven maar begonnen 
pagina’s te tonen op hun smartphone… Jehovah gaat mee met zijn tijd. De twee stenen tafelen van 
Mozes zijn vervangen door een website www.hemel.com/geboden... 

Felix 

Meer foto’s van Willy Coen bij Foto’s op onze website of via deze link  

http://www.hemel.com/geboden
https://photos.google.com/share/AF1QipPs-TNwAIbvfjeMrFETD2YvNltHeyS-oPuUqRW1nJ-BibwX0_ECkxs_l55EGxjxig?key=YWJPQVVBOEdTOVhCOEJCVHJ3YmFLOW4wSjFjbmxn
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Algemene vergadering 2020: Een verslag 

 

14 januari 2020. Januari is nog erg pril 
en aandoenlijk ongerept, leeg en licht. 
De kerstdrukte is zachtjes weggeëbd 
en heeft zijn dominant aanwezige 
plaats afgestaan aan louterende rust. 
Alleen de feestelijke voordeurkrans 
blijft koppig groen kerst uitstralen 
terwijl de overige glamoureuze 
accessoires letterlijk en figuurlijk een 
klein jaartje op de achtergrond 
verdwijnen. 
Bij SKL blijven we echter ons nog 
volgaarne onderdompelen in een 
feestbadje. Want is de jaarlijkse 
Algemene vergadering in Bierbeek 
niet ‘the place to be’ of nog beter ‘the place to be seen’?  
Gevleid overdonderd door het gigantische succes van 225 inschrijvingen staan we op het vroege 
ochtenduur even verweesd rond te kijken in onze feestzaal. Het rondkijken resulteert in tellen, 
hertellen en gewaagde tafel- en stoelendansen uitproberen tot het ons uiteindelijk lukt om voor 
iedereen een comfortabel zitje te realiseren. De tafels worden frisjes KBC-blauw gedekt en Anita 
zorgt met haar sfeervolle en lente belovende composities voor een lieflijk groen accent zonder de 
openheid te verstoren. Een vermoeid streepje zon licht even op en ziet samen met ons dat Bierbeek 
straalt. 
Onze keukenploeg heeft nog hardere noten te kraken (of beter gezegd kazen!). Grote kaasbollen 
eisen uitdagend een rechtvaardige verdeling. Er is moed, uithoudingsvermogen en vooral een 
wiskundig aangescherpt brein nodig om deze opdracht met ‘verve’ uit te voeren. De dames slagen er 
wonderwel in, ze jongleren met kazen en vlijmscherpe messen tot hun wangen gaan blozen van 
voldoening.  
 

Zwaar beladen schotels worden 
met respect naar de frisse ruimte 
getransporteerd. Koele, witte 
,zielloze borden worden 
getransformeerd in verleidelijke 
schilderijtjes gevuld met maar 
liefst elf soorten ambachtelijke, 
smakelijk ruikende kazen. De 
charcuterieborden hebben beslist 
om niet uit de toon te vallen en 
worden met evenveel liefde en 
preciesheid tot heerlijke 
schoonheden omgetoverd. 
Inmiddels worden 
tweehonderdvijfentwintig mini-
bordjes door twee lieve 
bestuursleden met 

arbeidsintensieve hapjes tot de culinaire adelstand verheven. 
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Bij zoveel inzet en noeste arbeid tikken de seconden nog sneller weg, en toch  blijft het een raadsel 
voor alle helpers dat de klok reeds één uur heeft geslagen als ze uiteindelijk een gaatje vinden om de 
innerlijke mens te versterken, want het zal  uiteindelijk nog een lange dag worden. 
Terwijl er in de zaal al volop gezoend, getoost en toegewenst wordt , is het nog licht paniekerig druk 
in de keuken waar de laatste hand gelegd wordt aan de decoratieve afwerking met abrikozen, noten, 
rozijnen, vijgen en gekonfijt fruit. De immense oven gloeit onder een warme bevolking van bijtgrage 
hapjes.  
Tot grote voldoening, en met rede trots op hun keukenprestatie kan het voltallig bestuur rond twee 
uur gezellig ontspannen de gasten vervoegen en het jaarprogramma voorstellen.  
De voorzitter overloopt bondig het voorbije jaar. Er wordt goedkeurend gemompeld en hij mag even 
genieten van een hartverwarmend applaus. Samen met het bestuur wordt er uitgebreid ingezoomd 
op de komende activiteiten in 2020. De datums van de lunch dansant, de BBQ, het Kerstdiner, de 
daguitstappen, de meerdaagse reis, de wandelingen en fietstochten worden ijverig genoteerd. En 
ook enkele ernstige items zoals een lezing over China en een EHBO namiddag voor senioren worden 
nader belicht. Het belooft weer een pittig, interessant, sportief, gezellig en lekker jaartje te worden. 
Velen van onze leden hebben ons spontaan hun appreciatie getoond voor onze activiteiten  en dat is 
dan ook de hoofdreden waarom iedereen van het bestuur zich met volle overgave en enthousiasme 
blijft inzetten.  
Is het nog nodig dat ik de bereide kaas- en vleesschotels de hemel  in prijs? De commentaren waren 
trouwens nog lovender dan vorig jaar, de sfeer nog gemoedelijker, de wijnen nog fluweelachtiger, 
het brood nog dagverser en…. Zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Over het zalige, luchtige gebakje 
kan ik alleen maar in superlatieven spreken. 
Gelukkig hebben we sinds kort bij grote evenementen hulp in de keuken voor de na verwerking zodat 
ook de bestuursleden en hun echtgenoten samen met hun vrienden nog even kunnen meegenieten, 
vooraleer ze weer bereidwillig de keuken induiken. Niet alleen het bestuur zag er bij afloop meer dan 
gelukkig uit, ik zag alleen maar dankbare mensen die lachend en vrolijk zwaaiend van elkaar afscheid 
namen. 
Perfect gelukkig zijn mag geen doel worden, we moeten proberen om te genieten van gewone, 
kleine dingen, en wat er ook gebeurt in 2020, we moeten een beetje geluk, vriendschap en begrip 
zoeken bij elkaar en dat mag ook op een doodgewone winterdag!. 
Vriendelijke groeten 
Monique Leempoels 
Meer foto’s van Willy Coen en Theo Janssens op onze website www.seniorenkbcleuven.be 
 

Ons eerste SKL Nieuwjaarsconcert. Herbeleef het hier. 
 

Het gedurfde plan voor een 
nieuwjaarsconcert met de Koninklijke 
Harmonie Sint-Cecilia Rotselaar was 
spontaan ontsproten tussen pot en pint. Het 
voorzichtig gesuggereerde voorstel 
evolueerde, dank zij de goedkeuring  van het 
bestuur van onze Kring en de enthousiaste 
toezegging van de Harmonie, tot een heus 
project. 
Een eerste keer is steeds spannend en 

risicovol. De inschrijvingen liepen echter vlotjes binnen zodat beide betrokken partijen weer rustig op 
beide oren konden slapen. 
Josée en Guido (de sympathieke bezielers achter hun harmonie) deden er dan ook werkelijk alles aan 
om dit hele spannende verhaal tot een climax te laten uitgroeien. Achilles werd nauw betrokken bij 

http://www.seniorenkbcleuven.be/
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de hele organisatie. Er werd geopteerd voor filmbeelden om als achtergrond, rustbrenger en 
informatiebron te fungeren. 
Guido ontpopte zich tot een heuse regisseur en was dagen zoet met de interessante compilaties van 
prettig gestoorde reclameboodschappen, orkestfragmenten, topmomenten uit hilarische TV – 
opnames en lieflijk, romantische natuurbeelden. Mijn dierbare echtgenoot mocht zich uitleven als 
‘de nieuwe Stef Wauters’, die niet alleen zijn SKL ,maar tevens ons geliefde Rotselaar op de kaart 
zette. 
Heel het gebeuren werd minutieus voorbereid; er werd zelfs een uitgekiend strikt scenario opgesteld 
door Guido. Verlichting, muziek, filmbeelden, zaalopstelling, programma’s, catering, alles moest 
synchroon perfect afgesteld zijn op het optreden van het 60 koppige orkest. Lieve mensen, 
onderschat vooral de logistieke ondersteuning niet! 
En dan was er eindelijk de langverwachte 26 januari! Rekening houdend met ons wispelturig klimaat 
hadden we  onze KBC vriendelijk  bereid gevonden om een flitsend, beschermend tentje aan de 
ingang op te stellen. Fier wapperden de bijgeleverde beachflags met ons geliefde logo uitnodigend 
onze gasten tegemoet. 
Verschillende bestuursleden stonden trouw op post om iedereen naar een veilige parkingplaats te 
begeleiden. Overijverig werden zelfs de gasten van een naburige babyborrel met de nodige égards 
naar een parkingplaatsje verwezen. 
Voor vroege vogels was het even buiten wachten omdat (heb ik inmiddels bijgeleerd) een orkest 
steeds de instrumenten vooraf aan de zaalakoestiek moet kunnen aanpassen en daar bij niet wil 
gestoord worden (de zgn. raccord). Het wachten buiten werd bij binnenkomst evenwel meteen 
beloond met een glaasje cava, zodat de sfeer er meteen goed in zat. 
De zaal oogde sfeervol en warm, zodat iedereen zich comfortabel kon nestelen en zich gewillig kon 
laten meeslepen door  het muzikaal gebeuren. 
Thomas Mellaerts, een professionele trompettist en tevens leraar in het Stedelijk Conservatorium te 
Leuven, leidde zijn talentvolle muzikanten op een voortreffelijke manier doorheen een uitstekend, 
gevarieerd programma. 

1. Jubilance – Benjamin Yeo  - Virtuoze melodieën, volle geluiden, waarin de ganse ploeg al 
jubelend tot zijn recht kwam. 

2. Children’s Oak – Thierry Deleruyelle – De titel vindt zijn oorsprong in het woord 
‘Beauquesne’ (= prachtige eik) en is tevens een ode aan het gelijknamige Franse stadje dat 
zwaar onder de oorlogen geleden heeft. Het is een traag, maar verfrissend werk. 

3. Rosen aus dem Süden – Johann Strauss – Een dromerige,nostalgische wals, vreugdevol en 
sprankelend. 

4. Viktor’s Tale – John Williams – Dit is de soundtrack uit 
de film ‘The Terminal. Hanne Beyens (momenteel 
concertmeester bij het Youth Orchestra Flanders) 
slaagde er perfect in om met haar solo-
klarinetoptreden de vriendelijkheid en de charme van 
het hoofdpersonage te benadrukken. Het orkest 
leverde prima ondersteuning. 

5. Tritsch-Tratsch Polka – Johann Strauss – De titel is de 
Weense benaming voor roddelen. Op een luchtige manier wordt er op muzikaal vlak de kunst 
van kletspraat weergegeven. 

6. Second Waltz – Dmitri Sjostakovitsj- Een wals zoals hij echt hoort te zijn, nostalgisch, 
meeslepend en romantisch. 

7. Unter dem Doppeladler – Franz Jozef Wagner – Een mars die gecomponeerd werd voor het 
1ste Oostenrijks Artillerie Regiment.  
 

Volledig overmand door de prachtige muziek kon er dan even gepauzeerd worden bij een feestelijk 
gebakje. Iedereen was inmiddels meer dan overtuigd van het talent van de harmonie, en verheugde 
zich op deel twee. 
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8. Instant Concert – Harold Walter – Een van zijn bestsellers. Een samenvatting van wel dertig 
verschillende melodieën.  

9. Dancing Ebony – Carl Wittrock – Deze compositie is toegespitst op het frele oosters getinte 
optreden van klarinettist Hanne Beyens in volledige harmonie met het ondersteunende 
orkest. Nooit geweten dat een klarinet zo mooi kon klinken.  

10.  Festmarsch – Johann Strauss – je zou je bij deze uitvoering warempel in de Staatsopera van 
Wenen wanen. 

11.  Scherzpolka – Thomas Doss – Op een ludieke manier wordt door de muzikanten uitgebeeld 
tot wat een polka zou kunnen uitgroeien indien er geen discipline bij de muzikanten zou 
aanwezig zijn.  

12.  Caravan – arrangement van Naohito Iwai – deze compositie is oorspronkelijk van Duke 
Ellington – een speciale jazzy-sound die erg gewaardeerd werd, dank zij een intens 
musicerend orkest. 

13.  Balkan Dance – Crausaz – De Balkan heeft voor vele componisten een bron van inspiratie 
geweest; dit werk wordt gekenmerkt door een krachtig ritme en uitbundige hoogtepunten. 

14.  Deep Purple Medley – arrangement van Toshihiko Sahashi – Drie songs van deze Britse 
rockband (Burn, Highway Star en Smoke on the Water) zijn speciaal bewerkt voor een 
blaasorkest en bewijzen eens te meer dat klassiek en modern een perfect huwelijk kunnen 
vormen. Een waarachtig orgelpunt. 

Spontaan werd het orkest met een stomende, 
staande ovatie beloond, waarop zij gecharmeerd 
door de gewaardeerde bijval ons nog van twee 
extra nummers lieten genieten. De Radetzky - 
mars met het meeklappend publiek is en blijft 
uiteraard een concerttopper en heeft als 
beklijvende oorwurm nog een dagje in mijn oren 
gelogeerd. 
Ere, wie ere toekomt, de Harmonie, en Guido 
kunnen met de hoofdpluimen pronken, en ze 
kunnen dan ook meer dan terecht op onze 
erkenning rekenen. Onze vriendschappelijke dank 

tevens aan alle bestuursleden en partners, die weer bereid aanwezig waren en hielpen waar het 
nodig was. ‘Het liep zoals een poutrel’ zeggen ze in Rotselaar. 
Maar toch ook vooral onze blijk van waardering voor alle aanwezige leden die ons trouw blijven 
steunen, ook als we eens van het geijkte pad afwijken en iets nieuws uitproberen. De muzikanten 
waren vol lof over hun gedisciplineerd en warmhartig publiek. Bedankt daarvoor! 
Een groot geheim zal het dan allicht ook niet meer zijn als ik verklap dat we ‘bij leven en welzijn’ jullie 
volgend jaar volgaarne opnieuw willen verwelkomen op ons tweede Nieuwjaarsconcert! 
Muzikale groeten 
Monique Leempoels 
Meer foto’s van Theo Janssens en Willy Coen  op onze website www.seniorenkbcleuven.be 

 
  

http://www.seniorenkbcleuven.be/
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Verslag Wandeling aan het  kasteel van Horst 
 

Het was een uitstekend wandelweer. Dat was ook te zien aan het aantal collega’s dat kwam opdagen 
om te genieten van deze zonnige dag. 
 
Wij vertrokken aan het kasteel zelf langs de brede laan naar het bos van het kasteeldomein. Een 
stukje prachtig bos waar veel reeën zitten. Om die te zien moet je wel ’s morgens of tegen valavond 
komen, heel stil zijn en goed uitkijken.  
 
Na het oversteken van de drukke weg naar Nieuwrode moesten we nog door een bosje dat uitgaf op 
de Wingebeek. Dat gebied ligt in het broekgebied en was op een aantal plaatsen zeer drassig. Dat 
maakte de tocht wel wat zwaarder. 
 
Eenmaal we de pastorij van Sint-Pieters-Rode voorbij waren ging de wandeling vooral langs verharde 
wegen richting Peerse. Dit gehucht word vooral gekenmerkt door de open velden. 
Via de ‘Lozenhoek’ keerden we terug naar het Kasteel van Horst. 
 
Na onze modderige laarzen en wandelschoenen te hebben omgeruild voor propere schoenen 
konden we nagenieten in de Orangerie van het Wagenhuis die speciaal voor onze groep geopend 
werd. 
 
Tot de volgende wandeling. 
Hugo Theys 
 

           

Kasteel van Horst     Kapelleke van de Peerse 
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HUWELIJKSJUBILEA  
 
50 JAAR GEHUWD 
21/03: Billiau Liliane - Abts Edouard 
21/03: Uyttebroeck Georges – Lenaerts Gilberte 
25/03: Van Samang Adrien – Pardon Agnes 
31/03 : Van Loo Luc – Huybrechts Agnes 
 

55 JAAR GEHUWD 
05/04: Boogaerts Rik - Limbos Agnes 
05/04: Vandendorpe Eric – Vandewyer  Maria 
24/04: Vanlinthout Paul – Parton Godelieve 
27/04: Van Damme Susanne - Van Houtvin Frans 
  
   

VERJAARDAGEN 
 
90 JAAR 
03/04: Smets Maria 
  

85 JAAR 
09/03: Brouwers Eduard  
20/03: Smeyers  Godelieve  
26/03: Peeters Anny  
20/04: Smeulders Maria Irma 
  

80 JAAR    
17/03: Bos Herman  
20/03: Morry Victorine  
30/04: Bernaerts Marcel 
 

75 JAAR 
06/03: Vleugels Irmine  
26/03: Dejongh Willy  
15/04: Vandevelde Eugenie 
24/04: Crabbe Yvette 
  

  

 
  

 
 
 
70 JAAR  
07/03: De Dier Odette  
11/03: Debroeck Suzanne 
20/03: Huybrechts Agnes  
25/03: Reynaert Marnix  
25/03: Van Den Bemdt Irma  
02/04: Renmans Pieter  
07/04: Van Herck Lutgarde  
08/04: Smets Annie  
17/04: Decavel Marie-Claire  
19/04: De Cremer Ivo  
19/04: Van Hellemont Marcelle  
26/04: Flossy Robert  
27/04: Persoon Nico  
30/04: Vandeborne Marcel  
 

 
 

VAN HARTE PROFICIAT  
Ook aan al onze leden die in maart en april jarig zijn, wensen wij van harte een gelukkige verjaardag toe. 
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OVERLIJDENS  

 
We vernemen het overlijden van: 
 
Dhr. Valère Gille, echtgenoot van Hilda Vanlinthout  (ex-ABB) 
Valère werd geboren te Oud-Heverlee op 30 mei 1935 en is overleden te Leuven op 1 januari 2020 
Rouwbrief  op pues.be 
condoleren: Uitvaartverzorging Pues t.a.v. familie Gille, Geldenaaksebaan 344, 3001 Heverlee 

Dhr. Jean Vandeplas, weduwnaar van Georgette DUCHESNE  
Jean werd geboren te Leuven op 12 januari 1931 en is overleden te Limelette op 9 januari 2020. 
Rouwbrief  op www.funeraillesdebroux.be 
 

Angèle Claes weduwe van François Aerts 
geboren te Wezemaal op 18 augustus 1929 en thuis overleden te Wezemaal op 11 januari 2020. 
Rouwbrief  
condoleren: Familie Aerts - Claes, p.a. Uitvaartverzorging Eraly Torenstraat 45 - 3110 Rotselaar 

Jozef Nys, echtgenoot van mevrouw Yolande Torbeyns. 
Jozef werd geboren te Kapellen op 26 juli 1949 en is overleden in het UZ Leuven campus Gasthuisberg op 16 
januari 2020. 
Rouwbrief  

Ghunald Loyaerts, echtgenoot van Devries Renée. 
Ghunald werd geboren 20 mei 1945 en overleed in Spanje op 17 januari 2020. 
Rouwbrief  
condoleren: An Loyaerts, Berentrodedreef 44, 2820 Bonheiden 

Andre Bries, echtgenoot van mevrouw Greta Swinnen (ex-KB). 
Andre werd geboren te Werchter op 22 april 1940 en is overleden in het UZ Leuven campus Gasthuisberg op 25 
januari 2020. 
Rouwbrief 
condoleren: Condoleances.be/andrebries 

Bruno Berghs (ex-ABB), echtgenoot van mevrouw Cecilia Beeldens. 
Bruno werd geboren te Niel-bij-As op 14 oktober 1932 en is overledenin Leuven in WZC Edouard Remy op 31 
januari 2020. 

Rouwbrief   
condoleren: www.pues.be 

Jef Berthels, echtgenoot van Francine Hemmerijckx. 
Jef werd geboren in Heverlee op 15 februari 1932 en is overleden in UZ Leuven campus Gasthuisberg op 9 
februari 2020. 

Rouwbrief 

condoleren : www.pues.be 

 

Onze blijken van medeleven werden overgemaakt aan de families   

https://seniorenkbcleuven.be/sendpress/eyJpZCI6MCwicmVwb3J0IjoyODEsInZpZXciOiJ0cmFja2VyIiwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3d3dy5wdWVzLmJlXC9zaXRlc1wvZGVmYXVsdFwvZmlsZXNcL3JvdXdicmlldmVuXC9HaWxsZSUyMFZhbCVDMyVBOHJlJTIwYnJpZWYucGRmIn0/
https://seniorenkbcleuven.be/sendpress/eyJpZCI6MCwicmVwb3J0IjoxOTkwLCJ2aWV3IjoidHJhY2tlciIsInVybCI6Imh0dHBzOlwvXC9mdW5lcmFpbGxlc2RlYnJvdXguYmVcL3dwLWNvbnRlbnRcL3VwbG9hZHNcL1ZBTkRFUExBUy1KZWFuLURlYi0zLW9pc2VhdS0xLnBkZiJ9/
http://www.funeraillesdebroux.be/
https://seniorenkbcleuven.be/sendpress/eyJpZCI6MCwicmVwb3J0Ijo0MTE2LCJ2aWV3IjoidHJhY2tlciIsInVybCI6Imh0dHBzOlwvXC9zZW5pb3JlbmtiY2xldXZlbi5iZVwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMDFcL2FuZ2VsZS1jbGFlcy5wZGYifQ/
https://seniorenkbcleuven.be/sendpress/eyJpZCI6MCwicmVwb3J0Ijo0MTE2LCJ2aWV3IjoidHJhY2tlciIsInVybCI6Imh0dHBzOlwvXC9zZW5pb3JlbmtiY2xldXZlbi5iZVwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMDFcL0JyaWVmLUpvemVmLU5ZUy5wZGYifQ/
https://seniorenkbcleuven.be/overlijdensberichten/overlijden-ghunald-loyaerts/
https://seniorenkbcleuven.be/sendpress/eyJpZCI6MCwicmVwb3J0Ijo1MTYyLCJ2aWV3IjoidHJhY2tlciIsInVybCI6Imh0dHBzOlwvXC9zZW5pb3JlbmtiY2xldXZlbi5iZVwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMDFcL0FuZHJlLUJyaWVzLnBkZiJ9/
https://seniorenkbcleuven.be/sendpress/eyJpZCI6MCwicmVwb3J0Ijo2MzIzLCJ2aWV3IjoidHJhY2tlciIsInVybCI6Imh0dHBzOlwvXC9zZW5pb3JlbmtiY2xldXZlbi5iZVwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMDJcL0Jlcmdocy1CcnVuby1icmllZi13ZWIucGRmIn0/
https://seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2020/02/Berthels-Jef-brief.pdf
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Ons Gazetje is ook te lezen op onze website via https://seniorenkbcleuven.be/ons-gazetjes-van-2020/ 

Ook alle reeds verschenen aankondigingen van onze activiteiten, de verslagen (van zodra ze beschikbaar zijn), 

de overlijdensberichten en alle foto’s kan je hier terug vinden. 

 
 

BELANGRIJK                                                  
 

Eventuele adreswijziging, wijziging van telefoonnummer, aanmaak of wijziging van 
e-mailadres, overlijden van partner, mogen telefonisch meegedeeld worden op het 

telefoonnr. 016/46 19 52 of per e-mail aan nicole.alaerts@hotmail.be 

 

 
Betalingen voor alle SKL-activiteiten gebeuren op één en het zelfde rekeningnummer 
nl. BE78 4310 0665 6186 met vermelding van het juiste codenummer per activiteit. 
Hebt u vragen of opmerkingen in verband met betalingen voor SKL-activiteiten, dan kunt u 
best contact opnemen met onze kassier Julien Ronsmans, telefoonnr. 016/73 40 30 of e-mail 
naar julien.ronsmans1@telenet.be 
  
Raadpleeg onze website www.seniorenkbcleuven.be voor o.a. de bestuursledenlijst, de 
activiteitenkalender, onze volgende wandelingen, foto’s en verslagen van voorbije activiteiten. 
  
Informatie over de 7 seniorenkringen van KBC kan u vinden onder ‘links’ links onderaan op onze 
website.        

 

Deelname aan de activiteiten van onze Kring geeft ons automatisch de toelating om 

tijdens deze activiteiten genomen foto’s te publiceren in Ons Gazetje en op onze 

website. Wie het hier niet mee eens is, gelieve ons hiervan telkens te verwittigen. We 

feliciteren hier ook elke maand personen met naam bij speciale verjaardagen. Indien 

jij dit niet wenst, laat het ons dan weten. 

  

https://seniorenkbcleuven.be/ons-gazetjes-van-2020/
https://seniorenkbcleuven.be/
mailto:nicole.alaerts@hotmail.be
mailto:julien.ronsmans1@telenet.be
http://www.seniorenkbcleuven.be/
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        ACTIVITEITENKALENDER  2020 

Woensdag 1-1 Nieuwjaarsdag Maandag 3-2 Petanque in Lovanium

Donderdag 2-1 Wandeling Donderdag 6-2 Wandeling

Maandag 6-1 Petanque in Lovanium Dinsdag 11-2 Bestuursvergadering

Dinsdag 7-1 Bestuursvergadering Donderdag 13-2 Back to the Fifties

Dinsdag 14-1 Algemene vergadering

Maandag 20-1 Petanque in Lovanium Maandag 17-2 Petanque in Lovanium

Zondag 26-1 Nieuwjaarsconcert Donderdag 27-2 Bowling

Donderdag 2-4 Bloesem Wandeling

Maandag 2-3 Petanque in Lovanium Maandag 6-4 Petanque in Lovanium

Donderdag 5-3 Wandeling Dinsdag 7-4 Bestuursvergadering

Dinsdag 10-3 Bestuursvergadering zondag 12-4 Pasen

Vrijdag 13-3 Lunch dansant Maandag 20-4 Petanque in Lovanium

Maandag 23-3 Petanque in Lovanium Donderdag 23-4 EHBO voordracht

Vrijdag 24-4 Fietstocht

Woensdag 1-5 Dag van de arbeid Donderdag 4-6 Ontbijtwandeling Aarschot

Dinsdag 5-5 Uitstap 1: Brussel Maandag 8-6 Petanque in Lovanium

Donderdag 7-5 Wandeling Dinsdag 9-6 Bestuursvergadering

Maandag 11-5 Petanque in Lovanium

Dinsdag 12-5 Bestuursvergadering Donderdag 11-6 Smoutebollen + kaartspel

Donderdag 21-5 O.L.H. Hemelvaart of gezelschapsspel

Donderdag 14-5 Uitstap 2: Brussel Donderdag 18-6 Fietstocht

Maandag 25-5 Petanque in Lovanium Maandag 22-6 Petanque in Lovanium

Vrijdag 29-5 Fietstocht Zondag 28-6 Tennis en Petanque Aalst

Zondag 31-5 Pinksteren

Donderdag 2-7 Wandeling (voormiddag) Maandag 3-8 Petanque in Lovanium

Maandag 6-7 Petanque in Lovanium Donderdag 6-8 Wandeling (voormiddag)

Dinsdag 7-7 Bestuursvergadering Dinsdag 11-8 Bestuursvergadering

Zaterdag 11-7 Vlaamse feestdag Zaterdag 15-8 O.L.V. Hemelvaart

Donderdag 16-7 Stadswandeling Leuven Maandag 17-8 Petanque in Lovanium

Maandag 20-7 Petanque in Lovanium Vrijdag 21-8 BBQ

Dinsdag 21-7 Nationale feestdag Zondag 30-8 Petanque ontmoeting Wemmel

Donderdag 3-9 Wandeling

Zaterdag 5-9 Uitstap 1: Antwerpen woensdag 7-10 6d. Busreis 

Maandag 7-9 Petanque in Lovanium tot maandag 12-10

Dinsdag 8-9 Bestuursvergadering Dinsdag 13-10 Bestuursvergadering

Donderdag 17-9 Fietstocht Donderdag 15-10 Wandeling

Zaterdag 19-9 Uitstap 2: Antwerpen Maandag 19-10 Petanque in Lovanium

Maandag 21-9 Petanque in Lovanium Donderdag 22-10 Pensenkermis

Donderdag 24-9 Voordracht China

Zaterdag 26-9 Musical Daens Maandag 26-10 Petanque in Lovanium

Woensdag 30-9 6d busreis  tot maandag 5 okt

Zondag 1-11 Allerheiligen Donderdag 3-12 Wandeling

Donderdag 5-11 Wandeling Zaterdag 5-12 BOT

Maandag 9-11 Petanque in Lovanium Maandag 7-12 Petanque in Lovanium

Dinsdag 10-11 Bestuursvergadering Dinsdag 8-12 Bestuursvergadering

Maandag 11-11 Wapenstilstand Vrijdag 11-12 Mis + kerstdiner

Donderdag 19-11 Quiz Maandag 21-12 Petanque in Lovanium

Donderdag 26-11 Bowling

JUNI

APRIL

FEBRUARIJANUARI

MAART

MEI

AUGUSTUSJULI

SEPTEMBER OKTOBER

NOVEMBER DECEMBER


