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WOORDJE VAN DE VOORZITTER  

 
Goede vrienden, 

Net onze bestuursvergadering achter de rug met mondmasker en bewaring van de nodige 

afstand. Op het programma: beslissen over het al dan niet doorgaan van het resterende 

programma 2020. Jullie kunnen het al raden: gelet op de stijgende cijfers en het risicoprofiel van 

onze leden hebben we als beleidslijn voorop gesteld: buitenactiviteiten kunnen doorgaan met in 

achtneming van de nodige veiligheidsvoorschriften. Binnen activiteiten, vooral met feestmaaltijd, 

worden met spijt in het hart geannuleerd. De details kan je verder op in deze zending lezen. Let 

wel: al hetgeen hierna volgt geldt slechts in zoverre het niet doorkruist wordt door nieuwe 

coronamaatregelen.  

Met de wintermaanden voor de deur zullen we voorlopig niet alleen geambeteerd worden door 

covid 19, maar ook nog rekening moeten houden met de elke winter terugkerende griep. Waar 

een griepprik voor 65 plussers sterk wordt aanbevolen, denk je er best aan deze bij je apotheker 

te reserveren. De spuiten zelf zal je pas vanaf 1 oktober kunnen afhalen (afhankelijk van je 

inschrijving bij de apotheker; tweede groep vanaf 15 oktober).  

Uit contacten met de leden blijkt dat iedereen het sociaal contact met zijn vrienden en ex -

collega’s mist. Toch zullen we nog wat op de tanden moeten bijten tot er een vaccin is en in 

afwachting het gekibbel tussen de wetenschappers onderling en met de politiekers er 

noodgedwongen moeten bij nemen. Ik kan samen met het bestuur wel een stevige belofte doen: 
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van zodra we opnieuw veilig kunnen opstarten, zoeken we meteen een datum voor een groot 

feest met alles er op en er aan en met een flinke bijdrage van de Kas. 

Het zal dus nog even op de tanden bijten zijn en intussen de basisregels naleven: thuis blijven als 

je je niet goed voelt, afstand bewaren en mondmasker dragen waar nodig of waar verplicht en 

regelmatig handen wassen en ontsmetten 

Misschien nog vermelden dat op vraag van SOFO de papieren communicatie in de mate van het 

mogelijke dient afgebouwd, weliswaar met de nodige aandacht nog voor hen die in onze 

activiteiten geïnteresseerd blijven. Het ideaal is dat deze doelgroep via zoon, dochter, buur of 

een andere kennis een mailadres kan opgeven teneinde tijdig van alles in kennis te worden 

gesteld. Je moet er immers rekening mee houden dat de papieren versie pas ongeveer twee 

weken later volgt. In dat verband zullen we met alle bestuursleden de lijst van de papieren lezers 

screenen teneinde de nog actieve leden via telefoon of op een andere manier tijdig op de hoogte 

te stellen. 

Misschien als afsluiter nog een recent waargebeurd corona verhaal uit de Duitse 

voetbalcompetitie. Uit schrik voor Corona vond de club GP Ripdorf/Molzen II slechts 7 spelers 

bereid om de wedstrijd tegen Holdenstedt II te spelen. Maar ook de bereidwillige spelers bleven 

voorzichtig. Direct na de aftrap gaven zij de bal aan de tegenstander en gingen langs de zijlijn 

staan. Gezien de kapitein hier voor een kaart kreeg, kwamen de spelers opnieuw het veld op 

maar  bewaarden de social distancing door de ganse wedstrijd twee meter van hun tegenstander 

verwijderd te blijven. Uitslag 37 – 0 voor de tegenstrever.  

Hou moed, hou jullie gezond en blijf je goed humeur behouden. 

Achilles 

 

Activiteitenkalender  
 

Activiteit Plaats Datum Tijdstip Betalen 
vanaf 

Betalen 
tot 

code bedrag 

Wandeling  Duisburg Don 1 okt 14 uur - - -  

Wandeling  Bierbeek Don 5 nov 14 uur - - -  

Wandeling  Wijgmaal Don 3 dec 14 uur - - -  

Petanque Lovanium  Ma 5 en 
19 okt 

9:30 uur  - - -  

Mis Vlierbeek Vr 11 dec 14 uur     

Bot Leuven Za 12 dec      
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Filippine 

Voor wie graag wat aan hersengymnastiek doet, heeft Magda een filippine puzzel ontworpen, die 

je hierna kan vinden. De oplossing kan je binnenkort raadplegen op onze website of in ons 

volgend Gazetje 
 

1. Gemeente waar we (normaal) jaarlijks ons Kerstdiner houden. 

2. Functie van ons bestuurslid Julien Ronsmans. 

3. Wie zong het liedje “madammen met een bontjas. 

4. Wat is de hoofdstad van Lanzarote? 

5. Griekse god. 

6. Gemeente waar SKL haar ledenvergaderingen houdt. 

7. Opera van Beethoven 

8. Welke musical moesten we dit jaar missen omwille van Corona? 

9. Wie componeerde de “Notenkrakersuite”? 

10. Wie won in 2019 het Eurovisiesongfestival (6,8)? 

11. Functie van ons bestuurslid Achilles Cuypers. 

12. Huidige naam van Birma 

13. Blauwe schimmelkaas uit Noord-Italië 

 

         1               

 2                       

     3                   

    4                    

       5                 

      6                  

      7                  

      8                  

    9                    

10                        

    11                    

      12                  

      13                  
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De rest van onze activiteiten van 2020 

1 oktober: wandeling Duisburg 

Ter herinnering: op 1 oktober wandelt Luc Geyskens met ons door de velden van Duisburg. 

Afspraak om 14 uur op de parking achteraan van Pachthof Stroykens, Merenstraat 19, Duisburg. 

Zie voor de praktische modaliteiten en voorafgaande inschrijving op onze website op voormelde 

datum. (of in ons vorig gazetje) 

7 oktober: meerdaagse geannuleerd 

De meerdaagse naar de Franse Alpen werd met spijt in het hart reeds lang van onze kalender 

geschrapt. Al onze hoop is nu gericht op een mooie vijfdaagse citytrip naar Thuringen en Leipzig. 

Laat ons hopen dat we blij en gezwind de vertrekdatums van 7 en 21 juni 2021 kunnen halen. 

5 en 19 oktober: Petanque in de buitenlucht (van half tien tot twaalf) 

We hebben net onze eerste corona proof petanque speeldag achter de rug. Gewapend met 

mondmasker, ontsmettingsgel en heel veel goesting hebben 10 ballengooiers zich goed 

geamuseerd. We hopen dit in oktober nog te kunnen herhalen, maar dit zal bepaald worden 

door het weer. Zoals gezegd zullen we voorlopig niet indoor spelen tijdens de wintermaanden. 

Bij een temperatuur van 10 tot 15 graden en met een laagje extra kleding hopen we wel nog in 

de buitenlucht de ballen te kunnen gooien in zoverre de regen geen spelbreker wordt.  

Noteer in de agenda : maandag 5 en 19 oktober, Galgebergstraat 41, 3000 Leuven van half tien 

tot twaalf. Schrijf je in via de website of doe een mailtje (achille.cuypers@telenet.be) of belletje 

(016/580842) naar Achilles zodat we zicht hebben op het aantal deelnemers. Opgelet: onze 

activiteitenkalender vermeldt andere datums omwille van de intussen afgeschafte meerdaagse. 

22 oktober: pensenkermis geannuleerd 

Aangezien we zelf geen professionele cateraar zijn, kan dit privé festijn in het licht van de huidige 

maatregelen niet doorgaan.  

5 november: wandeling in Bierbeek. Vertrek 14 uur 

Onze wandelkalender voorzag voor november een wandeling in Butsel met aansluitend een 

stevige spek met eieren maaltijd in de plaatselijke voetbalkantine. Ondanks het succes van de 

vorige jaren laten we deze maaltijd ook vallen. Onze wandel- en fietsgoeroe Luc Geyskens heeft 

ter vervanging een mooie wandeling van een achttal kilometers voorzien in Bierbeek. Afspraak 

om 14 uur aan de voetbalkantine van Bierbeek (Wijnenberg 1). Voor de pint achteraf moet je 

plaats nemen aan de coronaproof geplaatste tafels en word je aan tafel bediend. Het is dus 

verboden om zelf je drank aan de toog te gaan halen. 

Hier ook de vraag om je in te schrijven via onze website of, indien niet mogelijk, een mailtje of 

belletje naar Achilles. Breng in elk geval je mondmasker mee want een mondmasker is in elk 

geval verplicht bij het betreden van de voetbalsite. 

 

 

mailto:achille.cuypers@telenet.be


5 
 

9 en 23 november, 7 en 21 december: geen petanque 

Gelet op de kleine ruimte binnen, gaan we zeker niet indoor petanquen. Zal de 

buitentemperatuur het op dat ogenblik toelaten om nog buiten te spelen? Veiligheidshalve is de 

boodschap dat we niet petanquen in november en december. 

19 november: Quiz afgelast 

Guido en Agnes hadden weer een mooie quiz in elkaar geknutseld. Spijtig genoeg houden we 

hier onze lijn aan en zullen we deze ook annuleren. De meeste vragen en breinbrekers zullen wel 

behouden kunnen worden voor de quiz van volgend jaar.  

26 november: geen bowling 

Hier houden we onze beleidslijn aan om voorlopig geen binnen activiteiten te organiseren. 

3 december: wandeling in Wijgmaal.  

Francois Vandenbosch zal ons opwachten op de parking van Olympia Wijgmaal (Pastoor 

Bellonstraat 29) om ons om 14 uur op sleeptouw te nemen voor een mooie wandeling door 

Wijgmaal. Gezien ook Wijgmaalbroek wordt aangedaan, wordt aangepast schoeisel aangeraden. 

11 december: geen kerstdiner, wel mis voor de overleden leden in Vlierbeek om 14 uur 

Het zou dan nog wel een prachtig jubileumdiner worden. Gezien dit succesvol evenement veel 

voorafgaande reserveringen, afspraken en betalingen meebrengt, zien we ons genoodzaakt ook 

deze activiteit nu reeds te schrappen. Uitstel is echter geen afstel. Van zodra de kust veilig is, 

zoeken we meteen een datum om een groots feest te organiseren om alle ellende van de 

voorbije maanden te vergeten.  

Wat we wel behouden is de jaarlijkse mis  voor onze overleden leden. Op de dag die voorzien 

was voor ons kerstdiner hebben wij om 14 uur een gezongen mis besteld in de Onze Lieve Vrouw 

Kerk in Vlierbeek, Kessel-Lo (adres: Abdij Vlierbeek 2B, Vlierbeek). Een corona proof veilige 

viering veronderstelt het dragen van een mondmasker, het volgen van de in de kerk aangegeven 

richtlijnen  en de beperking van het aantal gelovigen tot 100 personen. Vandaar dat wij ook hier 

vragen om je in te schrijven op onze website of een mailtje (verheyden.jeannine@skynet.be) of 

belletje (016/621630) te doen aan ons bestuurslid Jeannine Verheyden.  

12 december: BOT in Stadsschouwburg Leuven 

Tot op heden gaat de voorstelling van het Brussels Operette Theater in de Stadsschouwburg 

door, zij het met in achtneming van de covid-19 maatregelen. De oorspronkelijk voorziene 

voorstelling ‘Les contes d’Hoffmann’ werd wel vervangen door ‘BA-TA-CLAN’, eveneens van 

Jacques Offenbach. Zij die hebben ingeschreven zullen tijdig hun kaarten ontvangen via de 

kennissen bestuursleden.  

  

mailto:verheyden.jeannine@skynet.be
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Mededelingen 

Lidgeld toetredende leden 

Aangezien 2020 bijna geen activiteiten inhield, werd door het bestuur beslist dat de door de 

toetreden leden voor 2020 betaalde lidgelden eveneens zullen gelden voor 2021.  

Enkele tips van Lutje 

Onze jaarlijkse wandelzoektocht van juli is omwille van corona spijtig genoeg in het water 

gevallen. Voor wie uit zijn kot wil of durft komen volgen hierna enkele tips voor een 

stadswandeling met eigen bubbel. Ga eens kijken bij Leuven Leisure, ieder weekend kan je 

aansluiten bij een vast aanbod. Adres: Tiensestraat 6, 3000 Leuven (tel. 016/438144) of kijk op 

www.leuven-plus.be. Je kan eveneens mailen naar leuvenplus@gmail.com of bellen naar 

0460978566. 

Voor wie bereid is het iets verder te zoeken : ATV (de Antwerpse ROB) heeft tot eind oktober een 

wandelrally van 4,8 kilometers in de aanbieding voor een prijs van 6 euro. Je gaat van uit de 

binnenstad over de Schelde en keer met de gratis veerboot weer terug. Onderweg kan je 

genieten van een biertje van Brouwerij De Koninck en een glas wijn bij restaurant De Kaai. Alle 

praktische informatie kan je vinden op atv.be/info/atv-wandelrally of op de website van Kring 

Antwerpen via de link op onze eigen website. 

Wandelkalender 2021 

We krijgen stilaan het einde van het wandeljaar 2020 in zicht. Ik doe dan ook een oproep aan 

iedereen die een mooie wandeling in petto heeft om een voorstel van wandeling met maand van 

voorkeur in 2021 te laten geworden aan achille.cuypers@telenet.be. Met veel dank van de 

wandelcoördinator.  

Hoe je inschrijven voor een activiteit via onze website? 

Via deze link kom je op een pagina terecht die je helpt bij het aanmelden/registreren op onze 

website. Eens aangemeld kan je jouw reservaties voor een activiteit uitvoeren en wijzigen.  

 

 

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.  

http://www.leuven-plus.be/
mailto:leuvenplus@gmail.com
mailto:achille.cuypers@telenet.be
https://seniorenkbcleuven.be/website/inloggen-registreren-op-de-website/


7 
 

Wat brengt 2021?  

Op dit ogenblik is het onmogelijk te voorspellen wat 2021 ons zal brengen. We kunnen alleen 

maar hopen dat er alsdan een vaccin zal zijn en we de intussen vastgelegde afspraken en 

lezingen (zoals back tot he sixties en Misbruik in de Kerk) niet opnieuw moeten annuleren. Onze 

statuten laten toe de jaarlijkse Algemene vergadering tot maart uit te stellen en samen met de 

Harmonie St Cecilia zijn we een manier aan het uitdenken om het succesvolle nieuwjaarsconcert 

van begin dit jaar corona proof te kunnen herhalen. Later meer hierover.  

 

HUWELIJKSJUBILEA  

60 JAAR GEHUWD 
26/11: De Wijngaert Jos -  Smedts Jos 
 

 

50 jaar gehuwd 
30/10: Duron Willy - Van Belle Els 
31/10: Vranckx Marie - Louise - Vanhoof Frans 
07/11: Recko Ivo -  Steen Annemie  
 

 

VERJAARDAGEN 
95 JAAR 
02/12: PIECK MARGARETHA 
 

90 JAAR 
05/10: SCHEERS FERNAND 
10/10: HUVENERS MICHEL 
12/10: DEBRIE JULIA 
10/12: RAVOET JOZEF 
12/12: BREMS JOSEPH 
21/12: VANACKER WILLY 
 

85 JAAR 
06/10: VAN BAEL MARCEL 
09/11: VERDUYCKT LISETTE 
02/12: MADOU GERARD 
07/12: DE GRAEVE ISABELLA 

 
80 JAAR 
21/10: VAN BEVER IVO 
01/11: SIMONS ROGER 
20/11: DAS MARIA 
22/11: DONDERS BRUNO 
24/11: RAEYMAEKERS HUGO 
14/12: DEWILDE ANNE-MARIE 
25/12: THIJS JOSEE 

 
75 JAAR 
10/10: VAN HAELST LISETTE 
12/10: PELSMAEKERS MONIQUE 
27/10: VERREYDT PAUL 
03/11: COEKAERTS ANGELE 
04/11: BRACKE GUSTAAF 
09/11: VANDEBROEK ANDRE 
14/11: AZIJN HILDA 
18/11: CRABBE MAGDA 
18/11: VERHEYDEN JEANNINE 
26/11: T SERVRANCKX ROZA 
27/11: VAN AERSCHOD CYRIEL 
17/12: VERBIST FRANK 
21/12:  THEYS JAN  
 

70 JAAR 
20/10: GYNS JEANNINE 
23/10: SERVRANCKX CAMILLE 
22/11: VAN HASSELT LEA 
26/11: VERBOVEN CHRIS 
13/12: VERBIEST BEA 
17/12: DE KONING LUC 
21/12: ICKX MICHEL 
21/12: VERBIST FRANCIS 
30/12: MULLENS FRIEDA  
 

 

VAN HARTE PROFICIAT 
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Ook aan al onze leden die in oktober, november en december jarig zijn, wensen 

wij van harte een gelukkige verjaardag toe. 

 

               

  



9 
 

OVERLIJDENS  

 
We vernamen het overlijden van: 

 
Agnes Van Campenhout, weduwe van de heer Cyriel Duerinckx †2007( ex-ABB). 

Agnes werd geboren te Heverlee op 9 november 1938 en overleden in het WZC Sint-Domincus te Lubbeek 

op 14 juli 2020. 

rouwbrief:  Van Campenhout Agnes 

 

Raf Vandegaer, weduwnaar van Jeanne Foser. 

Raf werd geboren in Kortrijk-Dutsel op 11 december 1925 en is thuis in Heverlee overleden op 16 juli 2020, 

rouwbrief: Vandegaer Raf brief 

 
Ivan Van Renterghem, echtgenoot van Rein Mees. 

Ivan werd geboren in Sleidinge op 15 maart 1946 en is overleden in UZ Leuven campus Gasthuisberg op 11 

augustus 2020. 

rouwbrief: Van Renterghem Ivan Brief 

condoleren: pues.be 

 

Jef Geeraerts, echtgenoot van Hilda Pauwels. 

Jef is geboren in Kortrijk-Dutsel op 23 april 1935 en overleden in UZ Leuven campus Gasthuisberg op 21 

augustus 2020. 

rouwbrief: Geeraerts Jef brief 

Rouwadres: Fam. Geeraerts p/a Begrafenissen Pues, 

Eikestraat 2, 3020 Winksele-Delle 

of condoleren op: pues.be  

 
Hubert Schrevens, echtgenoot van Annie Verhaegen 

geboren in Kessel-Lo op 3 maart 1940 en overleden in het Heilig Hartziekenhuis in Leuven op 27 augustus 

2020. 

rouwbrief: Schrevens Hubert brief 

condoleren: www.pues.be 

 
Marie José Van den Eynde, echtgenote van Hendrik Goovaerts. 

Marie José werd geboren te Putte op 15 juli 1932 en isoverleden te Sint-Niklaas in WZC ‘H. Hart’ op 13 

augustus 2020. 

rouwbrief: Marie-José-Van-den-Eynde 

Condoleren: www.brys.be 

 
Onze blijken van medeleven werden overgemaakt aan de families  

  

https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2020/07/Rouwkaart-Van-Campenhout-Agnes.pdf
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2020/07/Vandegaer-Raf-brief.pdf
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2020/08/Van-Renterghem-Ivan-Brief.pdf
https://www.pues.be/condoleren/11166
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2020/08/Geeraerts-Jef-brief.pdf
https://www.pues.be/condoleren/11214
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2020/08/Geeraerts-Jef-brief.pdf
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2020/09/Schrevens-Hubert-brief.pdf
https://www.pues.be/condoleren/11245
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2020/09/Marie-Jose%CC%81-Van-den-Eynde.pdf
https://www.brys.be/overlijdens/rouwbetuiging/
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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/

