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WOORDJE VAN DE VOORZITTER  

 
Wat was me dat de voorbije maanden. In februari was er voor het 
eerst sprake van covid-19 met een geëvacueerde terugkeerder uit 
de Chinese stad Wuhan. De man bleek in goede gezondheid te zijn. 
We maakten ons toen dan ook nog geen zorgen maar begin maart 
begon de onrust te stijgen bij een toegenomen verspreiding van 
het corona virus. Oorzaak was de terugkeer na de schoolvakantie 
van de skiërs uit Noord Italië. Gezien sommige politiekers toen dit 
virus nog vergeleken met een griepje, maakten wij ons bij SKL ook 
nog niet ongerust  en dachten de op 13 maart geplande lunch 
dansant nog te laten doorgaan, zij het zonder uitgebreide receptie 
en zonder dansen. Na begrijpelijke afzeggingen van een aantal 
ingeschrevenen hebben wij dan ook beslist om dit evenement niet 
te laten doorgaan en met de traiteur een oplossing gezocht om de 
ingeschreven leden zoveel als mogelijk van hun inschrijvingsbedrag 
terug te storten. Uiteindelijk zijn we er in geslaagd iedereen 40 van 

de gestorte 52 euro terug te storten. Dezelfde dag van onze lunch dansant moesten vanaf 
middernacht trouwens de restaurants verplicht dicht. 
Het was het begin van een ons opgedrongen isolement en van de daaruit volgende annulaties 

van onze activiteiten. De vreselijke en onrustwekkende tv beelden van overbelaste ziekenhuizen 

en oversterfte in zieken- en rusthuizen staan voor altijd in ons geheugen gegrift. Verdriet, 

eenzaamheid en angst zal velen te beurt zijn gevallen. In dat verband een woord van 

dankbaarheid aan de groep van onze ouderenbezoekers die via de telefoon toch een woord van 
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troost aan velen brachten. We willen met het bestuur ook ons medeleven betuigen aan hen die 

in hun naaste omgeving of familie met het virus te maken hebben gehad.  

Plots werden we ook reeds vanaf 65 jaar gebombardeerd tot oude mensen, die tot de 

risicogroep behoren. De experts zijn hier onder druk van enkele ouderenorganisaties wel op 

terug gekomen en hebben dit getal thans op 82 jaar gebracht.  

We zijn nu enkele maanden verder en kunnen genieten van een aantal versoepelingen. We 
proberen dienovereenkomstig ons programma voorzichtig herop te starten en hebben op dit 
ogenblik al een fietstocht in Rotselaar (met 20 fietsers) en een wandeling in Drieslinter (met 39 
wandelaars) zonder noemenswaardige problemen achter de rug. Ik hoop uit de grond van mijn 
hart dat dit ook het geval zal zijn voor de activiteiten die wij in dit Gazetje aankondigen. We gaan 
dit wel doen met respect voor alle op dat ogenblik geldende regels. Het zal dus toch een ietsje 
anders zijn. Voel je je ziek, blijf thuis. Was en ontsmet geregeld je handen. Er is ook niets op 
tegen om een mondmasker aan te doen als er geen voldoende afstand kan bewaard worden. En 
ook voor petanque (best met mondmasker), wandelingen, fietstochten en andere 
feestelijkheden en uitstappen werken we met inschrijving en met respect voor het alsdan 
toegelaten maximum deelnemers. 
Misschien benadrukken dat ook wij de toekomst niet kunnen voorspellen en dat al de hierna 
aangekondigde activiteiten slechts zullen doorgaan in zoverre ze op dat ogenblik zijn toegelaten. 
Aldus zijn ze op TC Lovanium intussen op de hoogte dat we komen petanquen op 3 en 17 
augustus op het gebruikelijke uur van half tien. Zie de aankondiging met 
inschrijvingsmodaliteiten  en toegelaten maximum van 18 spelers verder in dit blad. Zolang er 
geen vaccin is zullen we in de winter niet spelen gezien dat in een kleine afgesloten ruimte met 
weinig verluchting zou moeten gebeuren. 
We hebben ook weer twee zomerwandelingen geprogrammeerd. De eerste op 6 augustus start 
om 10 uur in Duisburg waar Luc Geyskens ons die mooie streek leert kennen. Indien uit de 
inschrijvingen blijkt dat we met meer dan 50 zijn, zullen we de groep in tweeën splitsen teneinde 
met alles in regel te zijn. De tweede wandeltocht is onze jaarlijkse ontbijtwandeling, waarvoor 
we op 3 september om 8 uur afspreken met Felix op de parking van het Hof Ter Venne te 
Langdorp. Ook hier zullen we opsplitsen bij meer dan 50 stappers. Tegen 10 uur worden 
wandelaars en niet wandelaars verwacht voor een aansluitend luxe ontbijt. Zie voor 
inschrijvingsmodaliteiten de aankondiging in dit Gazetje. 
Ook de BBQ van 21 augustus in Ter Venne zal een ietsje anders zijn: geen lange receptie maar 
meteen aan tafel. Het wordt eerder een zittende BBQ voor maximaal 120 deelnemers, waarbij 
Het Hof Ter Venne alle voorgeschreven veiligheidsregels zal in acht nemen. Hopelijk kunnen we 
rekenen op mooi weer zodat alles zich in de grote mooie tuin kan afspelen. Doch ook bij slecht 
weer en uitwijking onder ’t Riet is er voldoende ruimte om de tafels voldoende ver uit mekaar te 
zetten. 
Nu reizen weer zijn toegelaten hebben we ook een mooie dagreis op het programma staan. Op 
zaterdag 5 september brengen we een geleid bezoek aan de haven van Antwerpen met zijn 
enorme havendokken en imposante kranen. In de namiddag bezoeken we Brouwerij De Coninck, 
vooral bekend van zijn Bolleke. Zie alle details in de aankondiging hierna. Linden Cars  neemt alle 
voorzorgsmaatregelen om deze uitstap coronaveilig te laten verlopen: een volledig 
gedesinfecteerde bus, mondmaskers verplicht enz. Zie onze aankondiging enkele bladzijden 
verder.  
Wie zich nog fit genoeg voelt kan inschrijven voor onze tweede en meteen laatste fietstocht in 
Tildonk op 17 september. Luc Geyskens heeft weer een mooi parcours uitgestippeld. En gezien 



3 
 

we de laatste fietstocht traditioneel afsluiten met een etentje, doen we het ditmaal met een 
coronaproof BBQ. Voor wie nog nooit in Café Maritime is geweest, zal iemand op de 
Tildonksesteenweg staan om de juiste afslag aan te wijzen. Zie voor het overige onze 
aankondiging hierna.  
Als slot van ons programma augustus/september hebben we nog een culturele lezing in petto. 
Op donderdag 24 september komt bevlogen spreker en historicus Jef Abbeel allerlei westerse 
misvattingen over China rechtzetten. De spreker oogt overal veel lof voor zijn enthousiasme, 
waardoor nog geen enkele toehoorder er in gelukt is om in slaap te vallen. Deze voordracht vindt 
zoals gewoonlijk plaats in de voetbalkantine van Bierbeek. Omwille van corona wordt ook hier 
het aantal toehoorders beperkt, in dit geval tot 100.  
Wat het najaar ons verder zal brengen is een groot vraagteken. Of de musical Daens op de 
voorziene datum van 26 september zal doorgaan blijft vooralsnog een vraagteken. Waar de 
shows van de voorbije maanden reeds werden uitgesteld, blijft het voorlopig windstil en wacht 
Studio 100 nog altijd op toelating van de Veiligheidsraad. Van zodra we bericht krijgen over 
doorgaan of uitstel zullen wij in elk geval de kopers van een ticket onverwijld verwittigen.  
Wat de resterende maanden van het jaar nog zullen brengen, blijft ook voor ons nog een groot 
vraagteken. De mooie meerdaagse naar de Franse Alpen werd reeds afgelast en aan ons 
Kerstdiner, dit jaar een jubileumuitgave, durf ik zelfs nog niet denken. Waar de dag nadien ‘Les 
Contes d’Hoffmann’ van het BOT in de schouwburg van Leuven geprogrammeerd stond, wordt 
deze vervangen door BA-TA-CLAN van dezelfde componist. Deze programma-aanpassing is 
opgedrongen door de Covid-19 veiligheidsmaatregelen. Hiervoor kunnen nog tickets worden 
aangekocht terwijl de eerder aangekochte tickets hun waarde blijven behouden. Zie nadere 
uitleg verder in dit blad.  
Hoe dan ook geven we de moed niet op en zijn we met het bestuur het programma voor 2021 
aan het uitdenken in de hoop dat er tegen dan een geneesmiddel of vaccin tegen het virus op de 
markt is.  Aldus hebben we de harmonie St Cecilia opnieuw uitgenodigd voor een spetterend 
nieuwjaarsconcert in januari en is ook Marc Brillouet in februari opnieuw onze gast om met ons 
terug te keren naar de woelige sixties. Ook staat een lezing over het misbruik in de Kerk door de 
gerenommeerde strafpleiter Walter Van Steenbrugge op het programma. En Julien is volop bezig 
om in samenwerking met Verhoeven Reizen een mooie voor juni geprogrammeerde meerdaagse 
naar Thuringen en Leipzig (met bezoek aan het slot Colditz en het concentratiekamp 
Buchenwald) uit te werken. Nogmaals, alles onder voorbehoud.  
Zo zie je maar: hoop doet leven. Hou jullie kloek en gezond. Maar nogmaals, zoals Jo Leemans en 
Doris Day destijds zongen: de toekomst blijft geheim, que sera sera. 
Achilles  
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Activiteitenkalender met betaalagenda  
 

Activiteit Plaats Datum Bedrag Betalen 
vanaf 

Betalen 
tot 

code  

BBQ Langdorp Vrij 21 
aug 

€45 3 aug 14 aug 734  

Uitstap  Antwerpen Za 5 sep €40 7 aug 17 aug 812  

        

Wandelen Duisburg Do 7 aug - - - - !!10 uur 
inschrijven 
verplicht 

Met ontbijt Langdorp Do 3 sep €15 17 aug 26 aug 749  

   - - - -  

        

Petanque Lovanium  Ma 3 en 
17 aug 

- - - - Inschrijven 
verplicht 

Fietsen Tildonk Do 17 sep €36 1 sep 11 sep 756  

Voordracht 
China 

Bierbeek Do 24 sep €3 7 sep 18 sep 722  

BOT Leuven ZA 12 dec €15  18 aug 714  
 

 

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/events/wandeling-duisburg/
https://seniorenkbcleuven.be/events/wandeling-duisburg/
https://seniorenkbcleuven.be/events/petanque-2020-08-03/
https://seniorenkbcleuven.be/events/petanque-2-2020-08-17/
https://seniorenkbcleuven.be/events/petanque-2020-08-03/
https://seniorenkbcleuven.be/events/petanque-2020-08-03/
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Heropstart Petanque op 3 en 17 augustus om 9u30 

Voorzichtige heropstart petanque op TC Lovanium, telkens met inschrijving.  Er 

geldt een maximum van 18 spelers 

De vele weken van opsluiting hebben ons geen goed gedaan. Nu de 
maatregelen versoepeld zijn, klinkt de roep van onze petanquers om 
terug op te starten luid. We gaan daar dan ook voorzichtig op in, zij 
het overeenkomstig de geldende veiligheidsvoorschriften en de 
regelen van de Petanque Federatie Vlaanderen. 
Dit houdt in dat we voorlopig alleen buiten zullen spelen en telkens 
met inschrijving vooraf zullen werken.  Er worden telkens maximaal 

18 ballen gooiers toegelaten. Aldus worden met 3 ploegen van zes slechts drie van de vijf 
terreinen benut en kan er voldoende afstand tussen de verschillende groepen bewaard worden. 
Voor het overige gebruikt iedere speler alleen zijn eigen ballen, gebeurt het meten slechts door 
één zelfde persoon van de groep en mag het scorebord niet gebruikt worden. Misschien ook best 
een mondmasker dragen en regelmatig handen ontsmetten met ontsmettingsgel die we ter 
beschikking zullen stellen? 
   
Noteer alvast de datums 3 en 17 augustus. Afspraak voor wie is ingeschreven op TC Lovanium, 
Galgenbergstraat 41, te Leuven om half tien. 
 
Wie geïnteresseerd is om onder de schaduwrijke bomen een balletje te komen mee gooien, 
schrijft zich dus onverwijld in via de website. Je kan ook een mail sturen naar 
achille.cuypers@telenet.be of een belletje doen op 016/580842. (voor de mensen zonder PC) 

  

  

mailto:achille.cuypers@telenet.be
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Wandelen in Duisburg op 7 augustus met Luc Geyskens 

VERTREK 10u PACHTHOF STROYKENS, MERENSTRAAT 19, DUISBURG 
Nu de maatregelen om het coronavirus af te remmen (voorlopig?) zijn versoepeld, proberen we 
de draad van ons gewone Kringleven voorzichtig weer op te nemen.  

Eén van onze gebruikelijke succesnummers is onze 
maandelijkse wandeling op de eerste donderdag van de 
maand. Op donderdagmorgen  6 augustus staat onze 
ervaren wandelgids Luc Geyskens ons op de parking achter 
het Pachthof Stroykens op te wachten om met ons om 10 
uur stipt te vertrekken voor een wandeling van 8 kilometers 
door veld en bos. Luc belooft ons schilderachtige plekjes in 
deze mooie maar heuvelachtige streek en brengt ons via 
Eizer terug naar Duisburg.  
Het pintje achteraf wordt opgediend op het binnenplein 
van de mooie vierkantshoeve Pachthof Stroykens. 
Corona toevoeging: wij gaan er van uit dat de alsdan 
geldende veiligheidsvoorschriften nog altijd een maximum 
van 50 wandelaars toelaat. Om in regel te zijn met de 
geldende regels werken we ook nu met inschrijving vooraf . 
Gelieve dan ook in te schrijven via de website. Indien het 
getal van 50 wandelaars overschreden wordt, splitsen we 
ter plaatse de aanwezigen in twee groepen en zal Nicole de 
tweede groep in omgekeerde richting leiden.  
Wie over geen pc beschikt en toch wil mee gaan wandelen, 
belt naar Achilles Cuypers op 016/580842.  

Afsluiting van de inschrijvingen op 2 augustus. 
Op het laatste moment verhinderd? Maak zelf je reservering ongedaan via de website (hiervoor log je 
eerst in via link of klik op Log in onderaan in het zwarte gedeelte) of bel naar Achilles voor degenen 
zonder PC.  
 

Achilles, wandelcoördinator 
   

 

  

https://seniorenkbcleuven.be/events/wandeling-duisburg/
https://seniorenkbcleuven.be/wp-login.php
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BBQ in Hof ter Venne op vrijdag 21 augustus 

Start om 15u45 met aperitief aan tafel. Einde 21u30 
Een opgelegd maximum van 120 deelnemers 
 

Wie van de 165 deelnemers 

aan de BBQ van vorig jaar 

krijgt het water niet in de 

mond als hij of zij denkt aan 

het culinair genot dat ons toen 

werd voorgeschoteld en de 

uitgelaten sfeer die er toen 

heerste? 

Op 21 augustus eerstkomend 
zullen we in fase 5 van de 
coronamaatregelen zijn 
aanbeland. Het Hof Ter Venne 
zal dienovereenkomstig als 
professionele 

traiteuronderneming alle nodige maatregelen nemen om ons ook dit jaar een aangenaam, doch 
veilig feest te bezorgen. Het wordt dus vooral een zittende barbecue. We gaan zonder de 
gebruikelijke knuffels en handshakes meteen aan tafel waar ons om kwart voor vier het aperitief 
(cava, aperitief Ter Venne of fruitsap) zal worden opgediend. Ook de visschotel (Dorade royale 
met citrusvruchten) wordt daarna aan tafel geserveerd. Om toch nog wat het BBQ gevoel te 
houden worden de vleesgerechten in buffetvorm aangeboden. Je kan dus op vooraf 
klaargemaakte borden met slaatjes je favoriete vlees gedisciplineerd per tafel gaan afhalen. Dan 
hebben we het over met jalapeno en mozarella gevulde zwartpootkip, over varkenshaas ‘Norbel’ 
met stroop van porto en framboos en over Argentijns ribstuk met zwarte peper en chili. Er zullen 
geen koude doch alleen warme sauzen zijn.  
We zullen al een eind gevorderd zijn wanneer het perfecte ‘Corona proof’ dessertenbuffet wordt 
aangeboden. Laat je smaakpapillen genieten van chocolademousse, aardbei romanoff, Tiramisu 
met speculaas, Mousse van Bayleys en fruitsalade, dit alles opgediend in glaasjes. Ook de 
geflambeerde pannenkoeken Suzette bij de ijskar zal zoals elk jaar veel aanhangers hebben. En 
uiteraard zal een afsluitende koffie niet ontbreken. 
Dit alles kan tot 21h30 worden doorgespoeld met wijnen, waters en (zelfs sterke) bieren.  
Je kan deelnemen aan dit gastronomisch festival door betaling van  45 euro (werkelijke kostprijs 
66 euro) op onze SKL rekening BE78 4310 0665 6186 met vermelding van code 734. 
Inschrijf/betaalperiode van 3 tot 14 augustus. Je kan je favoriete tafelpartners bij je betaling 
vermelden of ze mailen naar Vera,  venarda.meulemans@outlook.be. 
OPGELET: NIET ONBELANGRIJKE CORONA OPMERKING:  de tafels buiten of (bij slecht weer) 
binnen zullen zo worden geschikt dat de nodige afstand tussen de deelnemers kan bewaard 
worden. Er is dus geen garantie dat aan de vraag om een grote groep aan een zelfde tafel te 
zetten kan voldaan worden. 
Locatie van deze unieke BBQ belevenis: Hof Ter Venne, Diepvenstraat 2, 3201 Langdorp 

  

mailto:venarda.meulemans@outlook.be
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Ontbijtwandeling 3 september om 8u, Langdorp, Hof Ter Venne 

Aansluitend ontbijtbuffet om 10u 

Uitgesteld is (voorlopig) niet 
verloren. Konden we in juni 
nog niet samen wandelen en 
ontbijten omwille van covid-
19, kan dat nu na 
versoepeling van de 
maatregelen wel.  
Felix vertrekt met ons om 
stipt 8u aan Gasthof Ter 
Venne, Diepvenstraat 2 te 
Langdorp voor een 
wandeling van een 7 tot 8 
kilometers. Het parcours ligt 
op dit ogenblik nog niet vast, 
maar in Langdorp zijn bossen 

en landwegen genoeg om er een rustige tocht van te maken. Op het ogenblik van dit schrijven 
kan er in groepen van maximaal 50 personen gewandeld worden. In de mate dat deze beperking 
op dat ogenblik nog geldt en er meer dan 50 wandelaars zich aanbieden, zal de groep in twee 
worden gesplitst en zal Luc Geyskens de omloop in omgekeerde richting leiden met de tweede 
groep.    
Na de wandeling worden we verwacht in de uitgestrekte tuin van het Hof Ter Venne voor een 
coronaproof luxe ontbijt. (Bij slecht weer is er voldoende ruimte in de feestzaal Onder ’t Riet). 
Stijn zal met zijn team alles in het werk stellen om dit zo veilig en gezond mogelijk te laten 
verlopen, o.m. door sommige gerechten aan tafel te bedienen. Ook geldt er een beperking van 
120  personen teneinde de tafels voldoende uit mekaar te kunnen zetten.   
Bij binnenkomst zal ons een glaasje cava Divina of fruitsap worden aangeboden. We gaan 
meteen aan tafel voor een luxe ontbijt met minibroodjes, sandwiches, rozijnen- en notenbrood, 
croissants en minikoffiekoeken. Daarnaast huisbereide confituren, ontbijtgranen, youghourt, 
spiegelei, roerei en gerookt spek met gebakken aardappelen met ui en spek. Bovendien 
charcuterie, paté, gerookte zalm, cavaillon met Ardeense ham en mozarella parels met kleine 
tomaat. Er kan afgesloten worden met kazen van meester Van Tricht en fruitsalade. Koffie en 
thee of fruitsap staan eveneens op het menu. 
Zoals de traditie het voorschrijft zal het ontbijt ook voor niet wandelaars open staan, weliswaar 
met de hoger genoemde beperking van 120 tafelgenoten en bij overschrijding voorrang voor 
wandelaars en partners.  
Je kan je deelname bevestigen door betaling van €15 per persoon (werkelijke kostprijs €30) op 
onze SKL rekening BE78 4310 0665 6186 met vermelding van code 749. Je favoriete tafelpartners 
kan je vermelden bij je overschrijving of mailen naar Vera, venarda.meulemans@outlook.be. 
Inschrijfperiode van 17 tot 26 augustus.  
 
  

mailto:venarda.meulemans@outlook.be
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Bezoek haven van Antwerpen en Brouwerij De Coninck op 5 september 

VERTREK 7u30 CARPOOLING ROND PUNT ROTSELAAR 

Onze eerste uitstap van 2020 komt eraan en het 
belooft een heel mooie te worden. Wij hebben er 
lang moeten naar uitkijken. 
Op zaterdag 05 september bezoeken wij 
ANTWERPEN. Wij gaan ons zeker aan de 
veiligheidsvoorschriften houden, vandaar dat wij 
de voorbije 4 maanden ook een aantal activiteiten 
en uitstappen moesten annuleren die niet 
mogelijk waren omwille van Corona. 

Deze uitstap gaat ook onder licht aangepaste vorm plaats vinden om de volledige veiligheid te 
kunnen waarborgen. 

We komen samen aan de carpooling in Rotselaar aan het rond punt waar onze bus van Linden 
Cars stipt zal vertrekken om 07u30. In deze bus dienen wij volgens de veiligheidsvoorschriften 
een mondmasker te dragen. De handen worden ontsmet voor het opstappen en na het 
afstappen en dit bij elke stop. Op- en afstappen gebeurt langs de 2de deur. Er is gezuiverde en 
gedesinfecteerde luchtventilatie in de bus. Eten en drinken is op de bus niet toegestaan. Gebruik 
van het toilet op de bus is ook niet toegestaan, indien nodig kunnen er onderweg wel stops 
gehouden worden. Al deze maatregelen hoeven niet af te schrikken maar zijn nu éénmaal nodig 
in deze coronatijden om jullie veiligheid te waarborgen. 

Om 09u30 begint onze rondreis door de haven. Onze bus zal de 2 gidsen oppikken aan het 
havenpaviljoen naast het Mas, zij zullen ons begeleiden en deskundige uitleg geven terwijl wij 
kunnen genieten vanuit onze luie zetel. Er is ook een tussenstop bij het prachtige polderdorpje 
Lillo, een heel kleine woonkern en nog 1 café. Hier kunnen wij de benen ééns strekken en 
genieten van het uitzicht. Verder is er ook nog een stop aan de Berendrecht sluis. Deze rondreis 
door de haven zal ongeveer 2 uren in beslag nemen. 

Daarna rijden wij naar het Hechi restaurant zodat wij daar rond 
12u zijn. Dit restaurant is heel groot en heeft een uitgebreide 
wereldkeuken met internationale gerechten, echt een aanrader. 
Normaal is alles zelfbediening maar omwille van de veiligheid zal 
het hoofdgerecht aan tafel gebracht worden. Voorgerecht en 
nagerecht zullen klaar gezet worden zodat jullie het zelf kunnen 
afhalen. Het aantal personen per tafel is beperkt tot 10. Niet 
alcoholische dranken zit bij in ons pakket, alcoholische dranken 
zullen jullie apart moeten betalen. Wij zullen proberen het eten af 

te ronden rond 13u30 om dan te vertrekken naar brouwerij De 

Koninck, zodat wij daar rond 14u15 kunnen beginnen met ons 

bezoek. Dit is een audiovisuele interactieve tour zonder gids en je 

kan op eigen tempo de rondleiding doen. Je zal hier echt op 

bepaalde toestellen van alles zelf kunnen simuleren en doen. Er 

zijn ook 2 degustaties voorzien, bij aankomst kan je genieten van een lekker fris pintje "een 
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Bolleke" of iets niet alcoholisch en aan het einde van het bezoek wordt er ook in de lounge nog 

iets aangeboden, weer een fris bolleke of iets niet alcoholisch. 

Wij eindigen ons bezoek hier rond 16u15 zodat de bus kan vertrekken rond 16u30. Dan zijn wij 

tussen 17u30 en 18u terug in Rotselaar, rekening houdend met een paar sanitaire stops. 

Wij kunnen deze mooie uitstap aanbieden aan de democratische prijs van €40 (reële kostprijs.€62) 

per persoon. Dit bedrag kan gestort worden op onze SKL rekening BE78 4310 0665 6186 met 

code 812 vanaf 7 tot 17 augustus. Echt iets om naar uit te kijken! Het aantal personen is beperkt 

tot 50. 

Zo beginnen wij rustig aan onze activiteiten te hernemen en onze sociale contacten te herstellen, 

altijd rekening houdend met de veiligheidsvoorschriften. Onze gezondheid primeert nog altijd. 

Reisbegeleider Paul Alaerts 0479/614200 
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Fietstocht: vanuit Tildonk met BBQ 

Donderdag 17 september om 14 uur  tweede en laatste fietstocht met BBQ. 

Locatie: Cafe Maritime, Sas 3, 3150 Tildonk 

Het Verleden 
Door corona perikelen zijn onze fietstochten van 24 april (Rotselaar) en 29 mei (Werchter) niet 
kunnen doorgaan. Op 18 juni zijn we er dan toch, volledig overeenkomstig de 
veiligheidsvoorschriften, op uitgetrokken vanuit Rotselaar. Luc Geyskens leidde een groep van 
twintig fietsers van uit Rotselaar/ De Meander langs Wakkerzeel, Haacht, Boortmeerbeek en 
Hever om dan langs Tremelo en Werchter na een rit van 38 kilometers terug aan te komen aan 
de Meander, waar we met veel smaak en met inachtneming van de afstandsregels ons de 
afterdrink lieten welgevallen.  
De door ons ingehuurde bezemwagen bleek geen overbodige luxe. Ons bestuurslid Paul Alaerts 
had platten tuub en werd, voorzien van mondmasker,  door Jos in Tremelo opgepikt.  
De toekomst 

Onze tweede fietstocht is meteen ook de afsluiter van 
het fietsseizoen 2020. We vertrekken om 14 uur onder 
leiding van Luc Geyskens aan Café Maritime, Sas 3, 
Tildonk waar naast de Vaart Leuven – Mechelen een 
ruime parking in de Dreef is voorzien. Via Relst fietsen 
we rond Kampenhout via Kampelaar tot Elewijt en 
komen via Berg en Buken terug naar de Sussenhoek in 
Tildonk. Ook nu zal de bezemwagen van Jos paraat 
staan voor wie pech zou hebben met de fiets. 
 
Omdat de traditie voorschrijft dat de laatste fietstocht 
gepaard gaat met een etentje sluiten we nu ook af met 
een BBQ onder een ruime open tent in de tuin van 
Maritime.  
We worden bij aankomst verwelkomd met een glaasje 
cava, pintje bier of fruitsap. We schuiven meteen aan 
tafels van 6 om van een uitgebreide BBQ te genieten. 
Op het menu: brochette met gamba’s, papillot 
seizoensvis met garnalensaus, gemarineerde 
lamskoteletten, brochette met varkensvlees, ajuin, 

paprika’s, gemarineerde kipfilet en rundersteak. Dit alles opgediend met seizoensverse groenten 
en salades. Afsluiten doen we met een ruim desserten assortiment met verse fruittaart, 
chocolademousse en huisbereid fruitsalade. Bij dit alles kan je kiezen uit witte en rode wijn, bruis 
en plat water , pils of iets sterker als Duvel of Trappist en koffie. Misschien ten overvloede nog 
opmerken dat we bij dit alles de nodige discipline zullen naleven om het virus geen kans te 
geven. 
Het aantal deelnemers is hier volgens de voorschriften beperkt tot 50. Bevestig je deelname dus 
door betaling van €36 (werkelijke kostprijs €56,5) op onze SKL rekening BE78 4310 0665 6186 
met vermelding van code  756. Inschrijvings-/ betaalperiode van 1 tot 11 september.  
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Voordracht Over China Door Historicus Jef Abbeel 

Donderdag 24 september om 14 uur 

Als men je vraagt wat je weet over China, kom je dan veel 

verder dan Wuhan (oorsprong Covid-19?), de Chinese 

Muur, Mao, Xi Jinping en de panda’s van Pairi Daiza? 

Welnu, je kan je kennis over één van de grootste landen ter 

wereld komen bijspijkeren door je in te schrijven op een 

voordracht over dit land door historicus Jef Abbeel.  

 

Het belooft een boeiende namiddag te worden waarbij 

de spreker ons onderhoudt over de geschiedenis, de 

huidige politiek, de economie, Belgische bedrijven in 

China en Chinese hier bij ons, de godsdienst en de 

cultuur van de Chinese maatschappij. Jef Abbeel staat 

bekend als een charismatische spreker die op zijn 

lezingen altijd veel lof oogst. Zo ook bij de andere KBC 

Kringen, waarvan Kring Gent hem al voor de derde maal uitnodigt.  

Zoals gebruikelijk wordt tijdens de pauze koffie en taart geserveerd. Wat zal dat opnieuw deugd 

doen.  

Indien interesse, schrijf je dan in door betaling van €3 op onze SKL rekening BE78 4310 0665 

6186 met vermelding van code 722. Inschrijf/betaalperiode van 7 tot 18 september. Om in deze 

tijden coronaproof te handelen en voldoende ruimte tussen de tafels te kunnen voorzien, 

beperken we het aantal toehoorders tot 100.  
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BOT:  ‘BA-TA-CLAN’ op zaterdag 12 december 2020 

Waar oorspronkelijk “Les contes d’Hoffmann” op het programma stond als eindejaarsproductie, 
wordt deze vervangen door ‘BA-TA-CLAN’ eveneens van Offenbach. 
Hierdoor is het mogelijk de veiligheidsmaatregelen COVID-19 te volgen, zowel voor de artiesten 
als voor (het aantal) toeschouwers per voorstelling. Daarom worden er ook meerdere 
voorstellingen georganiseerd. 
Het Brussels Operette Theater presenteert: 
BA-TA-CLAN, een ‘Chinoiserie musicale’, zeg maar operette van Jacques OFFENBACH, éénakter, 
duurtijd ca. 1 uur. Eerste opvoering in Parijs op 29 december 1955. In 1864 werd in Parijs een 
muziekzaal geopend, genoemd naar deze operette. 
Het verhaal kort 
We bevinden ons in een ingebeeld China waar de koning Fé-Ni-Han (staat voor vadsig) regeert. 
Hij moet het hoofd bieden aan wraakzuchtige samenzweerders. In zijn hofhouding: Ké-Ki-Ka-Ko 
en Fé-An-Nich-Ton. Ze zijn eigenlijk gevangengenomen Fransen, de eerste een geruïneerde 
burggraaf, de tweede een sopraan op tournee. De twee valse Chinezen besluiten om samen te 
vluchten. Bij het weerklinken van het Bataclanlied ontdekken ze dat niet alleen Fé-Ni-Han, maar 
ook de leider van de samenzwering, Ko-Ko-K-Ko, Fransen zijn. In ruil voor de troon helpt die 
laatste de anderen vluchten. Ingewikkeld? Ach het is operette én Offenbach. In deze productie 
wordt de draak gestoken met het politieke machtspel en machinaties en bovenop zit er in deze 
komedie een flinke dosis Frans chauvinisme. De meeslepende tonen sloegen aan in alle lagen van 
de Franse maatschappij en ze waren te horen in bijna alle Parijse dans- en balzalen. Met breed 
succes werd Ba-Ta-Clan regelmatig opgevoerd in Parijs en o.m. in Londen en New-York. 
Deze operette was Offenbach’s eerste grote succes én één van de meest kluchtige. Het orkest 
Nuove Musiche onder leiding van Eric Lederhandler en het koor van het Brussels Operette 
Theater. 
Gezongen in de originele Franse taal, met Nederlandstalige boventiteling. Zowel bij de bezetting 
van de artiesten, als bij het gebruik van de zaal, wordt rekening gehouden met 
veiligheidsmaatregelen n.a.v. Covid-19. 
Reeds bestelde tickets blijven behouden (Les contes d’Hoffmann) 
Speeldatum: zaterdag 12 december 2020 om 14.30 in 30CC/Schouwburg, Bondgenotenlaan 21 te 

Leuven. Dankzij onze kas betalen SKL-leden + partner €15 per persoon. Normale toegangsprijs, 

rang 1: €21,85. Je kunt kaarten bestellen door storting van het juiste bedrag op onze SKL-

REKENING BE 78 4310 0665 6186 met vermelding van code 714. De eerder bestelde tickets voor 

Les Contes d’Hoffmann blijven uiteraard geldig voor deze voorstelling.  

Inschrijven/betalen kan tot 18 augustus 2020 !  
De tickets worden enkele weken voor de opvoering aan de leden bezorgd via de bestuursleden  
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Verslag: Terug naar de jaren vijftig met Marc Brillouet 

Op donderdag 13 februari hadden we Marc Brillouet te gast. Deze voormalige radiopresentator 
en hoofdproducer bij de VRT is gepokt en gemazeld in de populaire muziek. Waar zijn cv uitpuilt 
van tal van reaisaties in de muziek (zie Marc Brillouet op Wikipedia), kennen de meesten van ons 
hem van zijn zondagavondprogramma op Radio 2, dat hij van 1990 tot 2009 presenteerde voor 
meer dan 300.000 trouwe luisteraars. Ook nu kunnen we nog genieten van de door hem 
samengestelde cd reeksen, die ons in een relaxte en romantische sfeer een waaier van licht 
klassieke muziek, grote popklassiekers en mooie evergreens laten horen. Denk maar aan de 
omvangrijke en succesvolle Funiculi Funicula reeks en de ‘Die slow van toen’ cd’s waarvan tot op 
heden reeds 8 volumes zijn verschenen. 

Het was een beetje onwennig binnenkomen voor de 129 ingeschreven leden want de tafels 
waren op vraag van de spreker naar achter geschoven en de stoelen waren in een halve 
arenavorm gezet opdat alles beter zou overkomen, dixit de heer Brillouet.  

Onze gast bracht ons zonder onderbreking 
één uur en half terug naar de jaren vijftig tot 
zestig aan de hand van loepzuivere 
muziekfragmenten en door hem afgenomen 
interviews. Spreker bezorgde ons met veel 
humor en plaagstoten een rollercoaster van 
emoties waarbij het moeilijk viel voor de 
aanwezige leden om handen en voeten stil te 
houden. Als een levende muziekencyclopedie 
zette hij ons terug aan de buizenradio met 
groene lampen en presenteerde hij ons een 
swingende reis door de jaren vijftig. 

We vernamen hoe de zwarte muziek ook de blanke huiskamers en hitlijsten veroverde. De uit de 
Bose luidsprekers komende liedjes van Fats Domino, Doris Day, The Platters, Bing Crosby, Bill 
Haley, Little Richard, Chuck Berry en Elvis Presley passeerden feilloos de muzikale revue wat bij 
menig luisteraar een zucht van nostalgische herkenning en leuke herinneringen aan de tijd van 
toen ontlokte. En menigeen onder ons beleefde opnieuw zijn jeugdjaren bij het horen van de 
tieneridolen Paul Anka en Frankie Avalon, die reeds vanaf hun 14 jaar succes boekten. Wie heeft 
er niet geslowt op plakkers als Put your head on my shoulder, Lonely Boy en Venus? 
Alsof er nog niet genoeg ambiance in de keet was ging het ook even richting Nederland toen we 
met Peter Koelewijn uit volle borst de vrouw van Janne Jansen van het dak mochten 
schreeuwen. Meteen dacht ik aan mijn eerste kennismaking met deze Nederlandse rocker in De 
Muziekkampioen met Tony Corsari en dat op onze eerste in 1960 aangekochte zwart wit televisie 
(met antenne op het dak). 
Ook de artiesten van eigen bodem zoals La Esterella, Jo Leemans en Rocco Granata mochten hun 
zegje doen in de destijds door de heer Brillouet afgenomen interviews en konden hun Vlaamse 
schlagers van die tijd vol sentiment komen kwelen. Zo vernamen we van laatstgenoemde hoe 
zijn wereldhit Marina was ontstaan. De geboorteplaats van dit succesnummer was een dancing 
in Molenstede waar tot ergernis van Rocco de kusjesdans te vaak op het muzikaal menu stond. 
Samen met zijn drummer improviseerde hij een liedje en moest daarbij nog een tekst verzinnen. 
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Een poster van het toenmalig sigarettenmerk Marina aan de muur van de dancing zorgde alvast 
voor wat inspiratie en met wat ‘oh no no no no no no’ s toegevoegd in het refrein, kreeg Marina 
definitief vorm en was een million seller geboren. Wereldwijd gingen meer dan vijf miljoen 
exemplaren over de toonbank en werd het liedje in vele talen (o.m. door Caterina Valente en 
Louis Armstrong) gecoverd. Het was m.a.w. een heerlijke namiddag vol met informatie en 
entertainment wat men zo mooi infotainment noemt. 

Voor iedereen het goed besefte waren we moeiteloos in 1961 aanbeland wanneer ‘Let’s twist 
again’ van Chubby Checker uit de boxen spatte. Op aanraden van onze gastspreker lieten enkele 

dapperen zich niet pramen om vooraan met 
enkele flukse heupbewegingen en kniebuigingen 
de twist te komen dansen en de namiddag zo 
een zinderend slot te bezorgen. De heer Brillouet 
werd bedankt met een daverend applaus en met 
de vraag om volgend jaar zeker terug te komen 
met zijn ‘Back tot he sixties’ zodat we ook die tijd 
met The Beatles, The Rolling Stones, Bob Dylan 
en de Vietnamoorlog nog eens kunnen 
herbeleven. 

En de gebruikelijke taart zal je zeggen. Geen 
nood die werd achteraan de keuken koel 
bewaard tot het einde zodat elkeen met een 
tas koffie of thee erbij zijn jeugdherinneringen 
uit die tijd nog eens kon ophalen. Iedereen 
content dus, inclusief onze gast, want de door 
hem te koop aangeboden ‘Die slow van toen, 
volume 8’ cd vond vele afnemers. 

Achilles 

Meer foto’s van Theo Janssens bij Foto’s 

 

https://seniorenkbcleuven.be/fotos/
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Verslag wandeling 2 Juli: wandelen in de Grote Getevallei 

 
Onze Kring heeft als doel de verbondenheid tussen haar leden levendig te houden. Mensen 
samenbrengen is onze taak. Niet gemakkelijk dezer dagen. Ondanks de dalende trend van de 
coronabesmettingen dwaalt het virus immers nog altijd rond en is voorzichtigheid geboden. Het 
mag dan ook niet verwonderen dat na een lange periode van isolement sommige leden dol 
enthousiast waren om bij de heropgestarte activiteiten oude kennissen opnieuw terug te zien, 
terwijl anderen toch liever nog wat weg bleven en het nog niet veilig genoeg achtten.  
De vraag was dan hoeveel leden zouden ingaan op de uitnodiging van onze ervaren wandelgids 
Andre Vandebroek om met hem te komen genieten van de natuurpracht in de Grote Getevallei. 
Dat viel nogal mee met aanvankelijk 51 inschrijvingen, die na wat latere afzeggingen toch nog 39 
wandelaars als resultaat gaf. En we mogen spreken van een bont gezelschap. De eerste dame die 
zich reeds vóór 9 uur aanmeldde kwam zelfs met trein en bus van uit het verre Mechelen. Voor 
zoveel inzet kunnen we alleen maar respect hebben. Respect eveneens voor de enkele 80 
plussers die de wandeling zonder enig fysiek probleem hebben mee gedaan. En tevens een 
woord van dank aan de burgemeester van Linter, ons SKL lid Marc Wijnants, die ons met zijn 
deelname een hart onder de riem kwam steken. 
Ondanks enkele donkere wolken aan het hemelruim was het een ideaal wandelweer. Andre 
leidde ons weg van het drukke verkeer en bood ons een mooie natuurbeleving aan. We 
wandelden langs rustige veldwegen en verharde en onverharde paadjes. We dachten aan San 
Francisco bij het oversteken van de Golden Geet hangbrug en pauzeerden wat later op het 
liefdesbrugje voor een groepsfoto.  
Bij gebrek aan onze gebruikelijke fotografen kwijtte onze burgervader Marc Wijnants zich van 
deze taak. Hij schuwde de risico’s niet om als een echte paparazzo en  op gevaar voor lijf en 
leden ook nog een herinneringsfoto te bezorgen bij de Kamsalamderhut.  
Hier waren we op een punt gekomen dat het dorstgevoel bij de meeste wandelaars begon op te 
spelen. Geen nood echter want we naderden de Brasserie De Smed, waar we ons na 7,8 
kilometers stappen op het ruime terras en onder felle zonnestralen konden nestelen. Kriek 
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Lindemans, La Chouffe (van het vat), Duvel en Karmeliet hielden ons gezelschap tot we plots 
werden opgeschrikt door een hevige plensbui.  Iedereen snel naar binnen waar nog geruime tijd 
werd nagekaart  over de mooie wandeling die Andre ons heeft voor geschoteld.  
Ik zag alleen maar glunderende en tevreden gezichten. Iedereen was blij van mekaar nog eens 
terug te zien. En ook de enkele nieuwe wandelaars waren snel ingeburgerd en hebben hun 
kennissenkring weer wat uitgebreid. We hopen dan ook iedereen terug te zien op onze 
wandeling van volgende maand. Afspraak op 3 augustus in Duisburg waar Luc Geyskens ons ook 
weer een mooie wandeling in het groen belooft. Zie de aankondiging eerder in dit Gazetje. 
Nog eens bedankt Andre, ik heb je al bijgeschreven op de wandelkalender van 2021. 
Achilles, wandelcoördinator 
 
Foto van Andre Vandebroek  
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HUWELIJKSJUBILEA  

65 JAAR GEHUWD 
23/07: Van Thielt Yvo - Smekens Josée 
 

60 JAAR GEHUWD 
18/06: Creten Firmin – Karremans Amanda 
02/07: Vanderwegen Wim - Craps Jeanne 
07/07: Claes Edgard – Revis Josephine 
20/07: Dekens Roger – Wellemans Maria 
20/07 : Vaeremans Bertha – Luppens Pierre  
10/08: Timmermans Gaston- Stevens Julia 
29/08: Claes Louis - De Coninck Elisabeth 
24/09:  Sannen Rene - Van Aerschot Lisette 
 

50 JAAR GEHUWD 
04/05: Mennen Jan – Lauwers Jeannine 
14/05: Caluwaerts Hilda – Vanderperren Chris 
02/06: Uytterhoeven Colette - De Winter Florimond 
27/06: Bos Guido – Mues Lisette 
27/06: Croes Joseph – Vanden Poele Christiane 
04/07: Janssens Luc – Willems Diane 
10/07: Van Hees Jos - Van Avermaet Annie 
10/07 : Vangheel Lidy -  Van Meensel Julien 
11/07: Mathues Jos – Andries Irene 
20/07: Laermans Jos – Vandermeeren Josee 
21/07: Gijsenberg Jos – Evraerts Gerda 
01/08: Lambrechts Johan – Wolfs Cecile 
14/08: Nuage Jacqueline – November Alfons 
22/08: Van Huychem Willem – Royemans Lutgarde 

12/09: Van Steyvoort Marie-Therese – Claes Jan 

18/09:  Wuyts Josee – Verschueren Guido 
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VERJAARDAGEN 
 
100 JAAR 
05/05: Veraert Maria 

 

90 JAAR 
25/06: De Block Leona 
01/07: Henno Serge 
09/07: Vandepaer Clementine  
11/07: Van Cauwelaert Edward 
  

85 JAAR 
04/06: De Wolf Roger 
06/07: Verheyden Simonne 
08/07: Vanaerschot Astrid 
13/07: Vanschandevijl Roger 
16/08: Marien Irma 
02/09: Hunin Jacques 

80 JAAR    
04/05: Goris Paula 
09/05: Mennen Jan 
10/05: Sury Marine 
11/05: Van Machelen Omer  
17/05: Smets Hubert 
05/06: Smets Maria 
11/06: Vaeremans Bertha 
28/06:Heyvaert Irma 
17/07: Voordeckers Simone 
12/08: Franckx Juliette 
 

75 JAAR 
01/05: Franckaert Ida 
04/05: Recko Ivo 
08/05: Depre  Annie  
10/05: Boesmans Lea 

14/05: Saye Paul  
20/05: Ronsmans Roger 

23/05: Vervloesem Andre 

02/06: Vandeur Huberte 
04/06: Henot Emilienne 
06/06: De Loy Rita 
25/06: Clerckx  Paul 
26/06: De Meijer Rik 
26/06: Schier Rosa 
06/07: Vanderhoeght Karel 
07/07: Christiaens Jozef 
15/07: De Ruyter Paula 
16/07: Luyck Urbain 
27/07: Discart Simonne 
01/08: Vandenberge Gilberte 
01/08: Maes Rik 
03/08: Torfs Jos 
14/08: Geys Anny 
16/09: Sere Louisa 
22/09: Aerts Joseph 
27/09: Borremans Jan 
27/09: Stoffels Gerard 
28/09: Bruyninckx Frans 

70 JAAR  
06/05: Thomas Georges 
19/05: Lefebre Louis 
22/06: Baens Lisette 
25/06: Lievens Rita 
02/07: Sprengers Yvonne 
14/07: Buys Johan 
14/07: Ombelets Nelly 
16/07: Keustermans Marcel 
17/07: Vlaeyen Rita 
19/07: Ramaekers Rita 
28/07: Speck Josine 
30/07: Raymaekers Yvan 

02/08: Vlaeyen Rita 

27/08: Houben Ferdinand 

28/08: Bogaerts Victoire 

28/08: Meurrens Freddy 

31/08: Turelinckx Gerda  

25/09: Vandeweyer Nicole  

 

 
 

VAN HARTE PROFICIAT  
Ook van harte proficiat aan al onze leden die in mei, juni, juli, augustus en september jarig waren of zijn. 
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OVERLIJDENS  

 
We vernamen het overlijden van: 
 
Sybille Leurs, weduwe van Godfried Van Hoef (vorig jaar overleden) 

Sybille werd geboren te Tongeren op 17 december 1926 en is overleden te Leuven op 28 maart 2020. 

rouwbrief Leurs Sybilla  
condoleren: pues.be 

Armand Vansteenwegen, weduwnaar van Janine Haling. 

Armand werd geboren te Leuven op 29 oktober 1936 en is overleden in het Imeldaziekenhuis te Bonheiden 

op 4 april 2020. 

rouwbrief Armand Vandersteenwegen  
condoleren: pues.be 

August Serré, echtgenoot van Margareta Labro. 

August werd geboren te Zichem op 11 maart 1932 en is overleden in wzc Ezeldijk te Diest op 4 april 2020 

August woonde vroeger te Keiberg 

condoleren: www.vandelaer.be 

Georges Huybrechts, echtgenoot van Irène Smedts. 

Georges werd geboren in Wezemaal op 12 september 1934 en getroffen door Covid19, godvruchtig 

overleden in Herent in het WZC Betlehem op 7 april 2020. 

rouwbrief Huybrechts Georges  

condoleren: pues.be 

Mariette Van Reydt. 

Mariette werd geboren te Mechelen op 22 juli 1925 en is er op 13 april 2020. 

rouwbrief: Mariette Van Reydt 

Raymond Thibaut, weduwnaar van mevrouw Irene Vanderdood. 

Raymond werd geboren te Sint-Agatha-Rode op 21 maart 1923 en zachtjes ingeslapen te Hoeilaart op 25 april 

2020. 

rouwbrief: Thibaut_Raymond 

condoleren: https://www.coorevits-rosier.be/ 

Jacky Ceelen, echtgenoot van Els Indencleef. 

Jacky werd geboren in Hamont op 23 januari 1949 en is overleden in UZ Leuven campus Gasthuisberg op 12 mei 

2020 

rouwbrief: Ceelen Jacky  

condoleren: pues.be 

Rosa Devillé, weduwe van Charles Vandevelden. 

Rosa werd geboren geboren te Halle op 11 juni 1943 en is er rustig thuis ingeslapen op 5 april 2020. 

https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2020/04/Leurs-Sybilla-drukversie-brief.pdf
https://www.pues.be/condoleren/10507
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2020/04/Vandersteenwegen-Armand-brief.pdf
https://www.pues.be/condoleren/10548
http://www.vandelaer.be/
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2020/04/Huybrechts-Georges-brief-goed.pdf
https://www.pues.be/condoleren/10586
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2020/04/rouwbericht-Mariette-Van-Reydt.docx
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2020/04/Thibaut_Raymond.pdf
https://www.coorevits-rosier.be/condoleren-gpj/Raymond+Thibaut
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2020/05/Ceelen-Jacky-brief.pdf
https://www.pues.be/condoleren/10793
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rouwbrief: DEVILLÉ Rosa overlijdensbericht 

condoleren: www.trouchau.be 

Jozef Nys (ex-ABB verz) 

Jef geboren in Aarschot op 17 september 1924 en er overleden in het WZC Sint-Rochus op 9 mei 2020. 

rouwbrief: Brief NYS Jozef 
condoleren: pues.be 

Gaston Vangramberen echtgenoot van Rita Peeters. 

Gaston werd geboren in Kerkom op 4 april 1948 en is er overleden overleden in Leuven op 23 mei 2020.. 

rouwbrief: Rouwbrief G. Vangramberen 

Rouwadres: Leuvensesteenweg 77, 3390 Tielt-Winge of condoleren: www.reweghs.be 

Roger Empsen, partner van  Monique Fagot. 

Roger werd geboren in Vissenaken op 21 mei 1946 en is thuis overleden in Bredene op 29 mei 2020 

rouwbrief: Roger Empsen 
condoleren: https://www.ingedachten.be/nl/overlijdensberichten/overlijden-detail/29-05-2020/roger-empsen 

Paul Kinnaer (ABB), weduwnaar van mevrouw Monique ES †2013. 

Paul werd geboren te Wulmersum op 26 augustus 1931 en is overleden in het R.Z. H.-Hart Campus 

Mariëndal te Tienen op 4 juni 2020. 

rouwbrief: Kinnaer-Paul 
condoleren: begrafenissen-rummens.be 

Paul Wittemans, partner van Julienne Cleynhens. 

Paul werd geboren in Leuven op 28 september 1955 en is er overleden in UZ Leuven campus Gasthuisberg 

op 7 juni 2020 

rouwbrief: Wittemans Paul brief 

condoleren: pues.be 

Alfred Battigelli, echtgenoot van Josée Vandezande. 

Alfred werd geboren in Herent op 14 april 1942 en is overleden in UZ Leuven campus Gasthuisberg op 14 

juni 2020. 
rouwbrief: Battigelli Alfred Brief 

August Verstraete, echtgenoot van Agnes Vanlinthout. 

August werd geboren in Bierbeek op 24 augustus 1939 en is overleden in Oud-Heverlee op 27 juni 2020. 

rouwbrief: Verstraete August 

condoleren: pues.be 

We vernemen het overlijden van Paula Scherens, weduwe van Alfons Maes. 

Paula werd geboren in Rotselaar op 16 februari 1930 en is van ons heengegaan te Bonheiden in het 

Imeldaziekenhuis op 11 juli 2020. 

rouwbrief: Scherens Paula brief 
condoleren: pues.be 

 

 

 
 

Onze blijken van medeleven werden overgemaakt aan de families  

  

https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2020/05/DEVILL%C3%89-Rosa-overlijdensbericht.pdf
http://www.trouchau.be/
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2020/05/Brief-NYS-Jozef.pdf
https://www.pues.be/condoleren/10777
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2020/05/Rouwbrief-G.-Vangramberen.pdf
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2020/06/Roger-Empsen.pdf
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2020/06/Kinnaer-Paul.pdf
https://begrafenissen-rummens.be/paul-kinnaer/
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2020/06/Wittemans-Paul-brief.pdf
https://www.pues.be/condoleren/10908
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2020/07/1592393666588_Battigelli-Alfred-Brief.pdf
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2020/07/Verstraete-August.pdf
https://www.pues.be/condoleren/10965
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2020/07/Scherens-Paula-brief.pdf
https://www.pues.be/condoleren/11030
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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.        

 

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

