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WOORDJE VAN DE VOORZITTER  

 
Goede vrienden,  

De opmaak van ons ledenkrantje vergt wel wat tijd en voorbereiding zodat ik deze tekst reeds 

op 17 november heb geschreven. Minstens tot 13 december zijn de verstrengde maatregelen 

Covid – 19 van kracht. Nachtklok, 1 knuffelcontact per gezinslid, samenkomsten buiten, om 

gaan te wandelen bijvoorbeeld, kunnen met maximaal vier personen en niet essentiële winkels 

en niet medische contactberoepen, cafés en restaurants zijn op dit ogenblik gesloten. Onze 

ophokplicht geldt nu ook voor het pluimvee. De scholen zijn wel opnieuw open wat voor de 

ene totaal verantwoord en voor de andere misdadig is.  

Voor zij die er alleen voor staan of recent hun partner verloren hebben, zijn het vooral in deze 

donkere herfst- en wintermaanden uiterst zware tijden. Het leven is af en toe voor iedereen 

van ons al wat lastig en nu komt daar corona nog boven op. Als we sommige van de nieuwe 

media moeten geloven is echter alles rozengeur en maneschijn. Leuke vakanties en weekends 

en blitse maaltijden flitsen van het facebook- en het Instagramscherm. Laat je hierdoor niet 

beïnvloeden en durf ook ongelukkig te zijn en durf vooral die ongelukkigheid ook te delen 

met mensen die je graag hebt (cf. psychiater Dirk De Wachter in zijn boekje “De kunst van 

ongelukkig te kunnen zijn.”). Onze contactgroep onder leiding van Magda levert in dat 

verband schitterend werk en houdt contact met onze meest kwetsbare groep.   

Het is op dit ogenblik nog heel onzeker of we Kerst en Nieuwjaar in familieverband zullen 

mogen vieren. Alles zal afhangen van cijfers en curve. Er is wel perspectief voor een gratis 
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vaccin, en het ziet er naar uit dat wij als senioren in de rangorde na het zorgpersoneel zullen 

komen.  

Begin er dan maar aan om als bestuur de voorziene activiteiten voor januari en februari aan te 

kondigen. Sommigen zullen zeggen dat dit zinloos is zolang er geen vaccin is. Als bestuur 

willen we er echter de moed in houden met een mogelijke toekomst voor te spiegelen. Dus 

vind je hierna alle activiteiten voor januari en februari op een rijtje, zij het onder alle 

voorbehoud. Zo houden we de hoop op ons sociaal contact toch open, hoewel dit allemaal 

toch weer op een ontgoocheling zou kunnen uitdraaien. Indien de huidige maatregelen 

versoepelen, is alles al meteen geregeld  Zo ze streng blijven zou dat alleen maar een 

verlengstuk zijn van de reeds in november en december afgelaste activiteiten, waaronder ons 

jaarlijks succesvol Kerstdiner. Ook de daarop volgende voorstelling van het Brussels Operette 

Theater in de Stadsschouwburg  te Leuven werd uiteindelijk afgelast. Julien heeft de bijdrage 

van de ingeschrevenen reeds terug gestort.   

Hoe dan ook zullen we de opgelegde maatregelen stipt naleven en het al dan niet doorgaan 

van een activiteit laten afhangen van toelaatbaarheid en veiligheid.   

Wat kan je hierna lezen in Ons Gazetje?  

Vooreerst zwaaien we ons bestuurslid Jeannine uit en verwelkomen we Yvonne als nieuw 

bestuurslid. Bij de eerstvolgende mogelijkheid zullen we Jeannine met dankbaarheid en een 

warm hart van ons allen nog eens in de bloemen zetten. 

Indien een georganiseerde groepswandeling in de buitenlucht op de voorziene datums van 

januari en februari zou worden toegelaten, hebben we een wandeling met Luc in Bierbeek en 

met Jan in Tourinnes-La-Grosse in de aanbieding. Lees aandachtig de 

inschrijvingsvoorwaarden.  

Ons Nieuwjaarsconcert en onze Algemene Vergadering, twee binnen activiteiten voorzien 

voor januari, worden uitgesteld. Maar je kent het gezegde: uitgesteld is niet verloren. 

We hebben ook de mogelijke petanque datums voor januari en februari op een nieuwe locatie 

in Wilsele - Putkapel vast gelegd.  

In februari hadden we een voorstelling van Marc Brillouet met zijn muzikaal overzicht van de 

jaren vijftig, die door sommige leden al zwaaiend met armen en benen met The Twist van 

Chubby Checker werd afgesloten. Bij groen licht komt deze radiopresentator op 11 februari 

2021 zijn succesvolle revue opnieuw presenteren met een terugblik op de jaren 60. Lees ook 

hier nauwgezet de inschrijvingsvoorwaarden.  

Qua mogelijke activiteiten sluiten we af met een bowlingnamiddag die door Andre Vande 

Panhuyzen wordt georganiseerd. Ook hier zal alles weer afhangen van de op dat ogenblik 

geldende maatregelen.  

Zelfs indien geen van deze activiteiten mocht doorgaan hebben we toch nog wat interessante 

en leerrijke lectuur voor onze leden. Zo hebben we notaris Dirk Michiels bereid gevonden om 

ons af en toe enkele raadgevingen te bezorgen die goed om weten zijn voor onze senioren. 

Deze keer heeft hij het over de zorgvolmacht. In oktober alleen al hebben bijna 6000 

Vlamingen een notaris geraadpleegd om een zorgvolmacht af te sluiten (De Standaard 7 

november 2020). In een zorgvolmacht wijzen mensen aan wie hun geldzaken moet beheren 

als ze dat zelf door ziekte, ongeval of dementie niet meer kunnen. Meer deskundige uitleg van 

de notaris volgt hierna. 

Waar sommige van onze leden recent het slachtoffer geworden zijn van internetfraude, 

waarschuwt onze ICT specialist Marc Peetermans ons voor mogelijke gevaren van zgn. 

phishing en bezorgt hij ons enkele tips om ons te wapenen tegen dergelijke frauduleuze 

praktijken  

Hou jullie kloek en gezond. Samen met jullie smacht ons voltallig bestuur naar het oude 

normaal en wensen wij jullie allen een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.  

Achilles   
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Activiteitenkalender met betaalagenda  
 

Activiteit Plaats Datum Bedrag Betalen 

vanaf 

Betalen 

tot 

code 

Back to the 

Sixties 

Bierbeek Do 11 feb €3 1 feb 8 feb 731 

Bowling Holsbeek Do 25 feb €5 15 feb 20 feb 757 

Wandelen Bierbeek Do 7 jan - - - - 

 Tourinnes-

la-Grosse 

Do 4 feb - - - - 

Petanque Wilsele-

Putkapel  

Do 14 en vrij 

29 jan 

Donderdag voormiddag van 10 tot 13 uur- 

Vrijdag namiddag van 14 tot 17 uur 

- 

- 

- 

  Do 18 en vrij 

26 feb 

 

Ons Gazetje is ook te lezen op onze website via https://seniorenkbcleuven.be/onze-gazetjes-van-

2021/ 

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. 

 

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/onze-gazetjes-van-2021/
https://seniorenkbcleuven.be/onze-gazetjes-van-2021/
https://seniorenkbcleuven.be/
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Wijziging in ons bestuur  
Wegens het bereiken van de leeftijdgrens wordt ons zeer 

gewaardeerd bestuurslid Jeannine Verheyden vanaf begin 2021 

vervangen door Yvonne Brems. We kennen Jeannine als een stille en 

harde werker met steeds bereidwillige handen waarop je nooit 

vergeefs beroep doet. Samenwerken met Jeannine was een bijzondere 

prettige en succesrijke ervaring. Dank je wel Jeannine voor je 

jarenlange belangloze inzet. We hopen ten zeerste op jou nog altijd 

beroep te mogen doen bij de voorbereiding en organisatie van onze 

activiteiten. We noteren met veel dankbaarheid dat je wil blijven deel 

uitmaken van de contactgroep ouderen- en ziekenbezoek. 

We heten tevens Yvonne welkom in ons bestuur. Yvonne is de 

echtgenote van Luc Geyskens, de man die ons al vele mooie wandelingen en fietstochten 

heeft bezorgd. 

 

Nieuwjaarswandeling met Luc in Bierbeek  

Donderdag 7 januari, 14 uur. Vertrek aan de voetbalkantine 

ONDER VOORBEHOUD 

 

Bij de opmaak van deze nieuwsbrief (half november) is het onmogelijk te voorspellen of 

georganiseerde buitenactiviteiten in groep al dan niet zullen toegelaten zijn.  

Vandaar dat wij onze traditionele nieuwjaarswandeling van donderdag 7 januari toch 

aankondigen, zij het onder alle voorbehoud. Luc Geyskens heeft een mooie wandeling van 

een achttal kilometers voorzien in Bierbeek. Afspraak om 14 uur aan de voetbalkantine van 

Bierbeek (Wijnenberg 1).  

 

Waar andere jaren Jan en Magda ons onderweg staan op te wachten met een glaasje cava, 

Betekomse likeur of fruitsap, zullen we dit leuk initiatief deze keer alvast veiligheidshalve 

laten vallen. Kwestie van een ophoping in groep te vermijden. Voor de eventuele pint achteraf 

moet je alvast plaats nemen aan de coronaproof geplaatste tafels en pas dan kan het bij het 

betreden van de kantine verplichte mondmasker af. Je wordt aan tafel bediend. Het is dus 

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

 

Indien op dat ogenblik de cafés nog verplicht gesloten zouden zijn, beperken we ons tot een 

gezonde en veilige groepswandeling in de buitenlucht zonder afterdrink.  

 

Deelnemen kan alleen na inschrijving via onze website (www.seniorenkbcleuven.be) of , 

indien niet mogelijk, door belletje (016/580842) naar onze wandelcoördinator Achilles. 

Gezien de onzekerheid over de toelaatbaarheid voorzien we een korte inschrijvingsperiode, 

die pas start op 30 december. Raadpleeg onze website om te kijken of deze activiteit 

uiteindelijk al dan niet doorgaat. 
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Nieuwjaarsconcert op zondag 10 januari: Uitgesteld  
Voorlopig kan alleen nog met veel nostalgie gedacht worden aan ons eerste succesrijk 

nieuwjaarsconcert van begin 2020. Vele aanwezige leden vroegen om dit muzikaal feest zeker 

te herhalen. Gezien dit een binnen activiteit betreft, die veel voorafgaande organisatie vereist, 

en ook de muzikanten  met maatregelen werden geconfronteerd die hun repetities 

bemoeilijkten en zelfs onmogelijk maakten, kunnen we echter niet anders dan dit evenement 

voorlopig uit te stellen. 

Van zodra de toestand opnieuw is genormaliseerd zullen wij opnieuw mekaar contacteren en 

een datum zoeken 

 

Petanque In Wilsele–Putkapel 

Cafe Afrit 20, Aarschotsesteenweg 334, 3012 Leuven, Wilsele-Putkapel 

Onder Voorbehoud!!! 

Op donderdag 14 (vm) en vrijdag 29 (nm) januari en  

op donderdag 18 (vm) en vrijdag 26 (nm) februari 

We deelden reeds mee dat we een nieuw 

onderkomen hebben gevonden voor de 

uitoefening van ons geliefd ballenspelletje. Zie 

voor meer détails onze website 

seniorenkbcleuven.be. We krijgen daar 4 

terreinen tot onze beschikking die overdekt 

zijn door een open tent. Er is ook een ruim 

overdekt maar open terras voorzien waar we 

zittend aan tafel rustig een pintje of ander nat 

kunnen drinken. Overeenkomstig het resultaat 

van een enquête zal er één sessie de 

dondervoormiddag zijn (10 tot 13 uur), terwijl 

de tweede maandelijkse sessie op de 

vrijdagnamiddag (14 tot 17 uur) zal zijn.  

Graag inschrijven via onze website of een 

belletje indien je geen PC hebt (016/580842) 

naar Achilles. Hou in elk geval de website in het oog om te weten of deze activiteit al dan niet 

kan doorgaan.  

 

Algemene Vergadering op dinsdag 26 Januari: uitgesteld 
Einde januari houden wij traditioneel onze Algemene Vergadering, die volgens onze statuten 

moet gehouden worden binnen de drie maanden na het einde van het boekjaar. Deze 

bijeenkomst kan steeds op een ruime belangstelling rekenen, wat begin dit jaar resulteerde in 

195 aanwezigen in een overvolle kantine. We gaan er van uit dat dergelijke drukke binnen 

activiteit einde januari nog niet tot de mogelijkheden zal behoren en stellen deze voorlopig 

dus uit. Als vereniging zonder rechtspersoonlijkheid lijkt het ons niet zo erg om bij overmacht 

even van onze statuten af te wijken. Wij gaan er hierbij van uit dat onze leden deze toestand 

begrijpen en hiermee akkoord kunnen gaan.  

Desgevallend zullen wij deze algemene vergadering houden via een nieuwsbrief aan alle 

leden waarbij de agendapunten bij gebrek aan protest als goedgekeurd kunnen worden 

beschouwd  

https://seniorenkbcleuven.be/news/skl-petanque-wilsele-putkapel/
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Wandeling met Jan In Tourinnes-La-Grosse.  

Donderdag 4 februari om 14 uur, parking van Relais Saint-Martin, Rue de 
Beauvechain 56, 132 

Onder Voorbehoud!!!  
Met onze wandelgids Jan Fonteyn steken wij deze keer de taalgrens 

over. Iedereen kent waarschijnlijk wel Deurne bij Antwerpen of bij 

Diest maar kennen jullie Deurne, de deelgemeente van Bevekom? 

Misschien zegt jullie de naam Tourinnes-La-Grosse iets meer. Dit 

dorp, deelgemeente van Bevekom, ligt aan de taalgrens in Waals-

Brabant. Vanuit de ruime omgeving steekt de Sint-Martinuskerk, één 

van de oudste kerken boven het dorp uit. 

Jan neemt ons mee naar het noorden richting Meerdaalwoud. 

Onderweg wandelen wij voorbij de kapel Saint Corneille, langs een 

romeinse heirweg en voorbij de kapel van de Ronde Eik uit 1356. 

Opvallend zijn heel wat gebouwen opgetrokken uit de 

Gobertangesteen (kalkhoudende zandsteen) zoals de Sint-

Leonarduskerk van Zoutleeuw. 

Hij verwacht jullie omstreeks 13.45u op de parking van de Relais Saint-Martin, Rue de 

Beauvechain 56, 1320 Tourinnes-La-Grosse. 

De wandeling start om 14 uur.  

Indien toegelaten sluiten wij af met een natje in de 

feestzaal van de Relais met bv. een “Saint-Martin” 

van 8,5°. 

Komende van Leuven via de Naamsesteenweg 

richting Namen (N25) volgen tot aan de 

verkeerslichten in Hamme-Mille. Neem linksaf 

richting Bevekom (Beauvechain). Volg deze weg 

gedurende 2,6 km tot aan de Relais Saint-Martin. 

De parking bevindt zich aan de rechterkant. 

Hartelijk welkom na inschrijving op onze website 

(www.seniorenkbcleuven.be) of  belletje indien je geen PC hebt naar Achilles, 

wandelcoördinator.  
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Back To The Sixties Met Marc Brillouet  

Donderdag 11 februari om 14 uur in de voetbalkantine van Bierbeek 

(Wijnenberg 1)  

ONDER VOORBEHOUD 

Het succesvolle optreden van voormalig Radio 2 

presentator en muzieksamensteller Marc Brillouet 

in februari over de jaren vijftig ligt nog vers in 

ons geheugen (Zie het verslag op onze website). 

Op algemeen verzoek halen we deze maker van 

vele succesprogramma’s terug voor een muzikale 

uitstap naar de sixties. Met een korte aanloop naar 

de rockende jaren vijftig belanden we snel in de 

jaren zestig. We houden halt in Liverpool bij The 

Beatles en in Londen bij The Rolling Stones. 

Beroemde crooners als Roy Orbison en Engelbert Humperdinck worden van onder het stof 

gehaald. We luisteren ook naar de successen van Marva en Will Tura waarmee ze toen in 

Vlaanderen de ene hit na de andere scoorden.   

De swingende sixties zijn ook de jaren van de flower power, de hippies en Bob Dylan, 

gekoppeld aan diens protestsongs, het Vietnam-verhaal en de legendarische speech “I have a 

dream” van Martin Luther King. Marc ging speciaal voor deze gelegenheid langs bij Liesbeth 

List om haar het enige echte verhaal te laten vertellen dat hoort bij “De Pastorale” dat zij 

samen met Ramses Shaffy opnam.  

Je kan deelnemen aan deze namiddag boordevol info-tainment en nostalgie met een muzikale 

voordracht non stop van anderhalf uur en de gebruikelijke taart met koffie of thee door 

overschrijving van €3 op onze SKL rekening BE78 4310 0665 6186 met vermelding van code 

731.  

Opgelet! Gezien het op het ogenblik van deze aankondiging onzeker is of het licht op groen 

slaat voor dergelijke activiteit, houden we de inschrijvings-/betaalperiode zeer kort, kwestie 

van onze kassier veel terugbetalingen te besparen wanneer dit evenement niet kan doorgaan. 

Inschrijven/ betalen kan dus pas van 1 tot uiterlijk 8 februari en dit uiteraard in zoverre deze 

activiteit op dat ogenblik is toegelaten.  

Bowling met Andre.  

Donderdag 25 februari om 14 uur, Anglo Bowling Holsbeek, Pleinstraat 53   

ONDER VOORBEHOUD 

In zoverre op dat ogenblik toegelaten, organiseert 

Andre Vanden Panhuyzen voor ons weer een 

amusante bowlingnamiddag. De formule blijft 

ongewijzigd. Om 14 uur trekken we de 

klaarliggende bowlingschoenen aan en kiezen we 

de ballen die ons het best liggen. Andre heeft voor 

ons de 10 banen gereserveerd voor 5 spelers per 

baan. Door betaling van  €5 heb je recht op 2 

bowlingpartijen. Eén partij geeft recht op 10 

beurten per speler en per beurt mag je tweemaal 

gooien (tenzij je bij de eerste beurt een strike gooide). In totaal heeft iedere speler dus recht op 
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40 werpbeurten. Daarbij wordt de deelnemers een door de Kas betaalde pint, frisdrank, koffie 

of thee aangeboden zonder dat dit een garantie op meer succes bij het gooien oplevert. 

Kom enthousiast meegenieten van een leuke spelnamiddag door €5 per persoon over te 

schrijven op onze SKL rekening BE78 4310 0665 6186 met vermelding van code 757 en 

opgave van de personen met wie je graag een bowlingbubbel zou vormen. Dit laatste kan je 

zelf ook aan Andre kenbaar maken door hem een mailtje te sturen aan 

andre.vandenpanhuyzen@skynet.be. Inschrijvings-/betaalperiode van 15 tot 20 februari in 

zoverre ook weer dat deze activiteit op dat ogenblik is toegelaten. 

De inschrijvingen worden hoe dan ook afgesloten als het maximum aantal van 50 deelnemers 

is bereikt. 
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Goede raad van de notaris  

De zorgvolmacht 

 
Inleiding 
 

Naast lichamelijke beperkingen – ik merk 

zelf al (op 55-jarige leeftijd) dat mijn 

spieren niet meer zo soepel zijn dan 

pakweg 30 jaar geleden – kan het ouder 

worden ook leiden tot geestelijke 

aftakeling. Dat is een proces dat veelal 

gefaseerd verloopt. Men herinnert zich 

bepaalde dingen niet meer, herhaalt wat al 

eens gezegd is, enz. Op zich geen erg. Maar als het begripsvermogen zodanig afneemt dat men 

op een bepaald moment niet meer vrij zijn wil kan uiten, en met andere woorden 

wilsonbekwaam wordt, stelt zich de vraag wie de facturen zal betalen, wie de woning waar men 

niet meer zelfstandig kan verblijven zal verkopen of verhuren, wie voor de thuishulp zal zorgen 

of zo nodig de keuze zal maken van een serviceflat of woonzorgcentrum, wie de bankzaken zal 

opvolgen, wie de aangetekende brieven zal afhalen bij de post, wie contracten in uw plaats zal 

afsluiten of opzeggen, kortom wie uw vermogensrechtelijke en persoonsgebonden belangen zal 

behartigen in uw plaats. 
 

De gerechtelijke bescherming 
 

Iemand die wilsonbekwaam is moet beschermd worden. Tegen zichzelf en tegen anderen die 

met hem of haar handelen. Die bescherming verloopt traditioneel via de rechtbank, met name 

de Vrederechter van uw verblijfplaats die op verzoek van iedere belanghebbende (een 

familielid, de sociale dienst van het OCMW of een woonzorgcentrum, enz.) een bewindvoerder 

over uw goederen en over uw persoon kan aanduiden. Deze procedure is vrij formalistisch. De 

bewindvoerder, bij voorkeur een naast familielid maar bij onenigheid veelal een advocaat, moet 

een inventaris opmaken bij aanvang van zijn mandaat. Hij moet jaarlijks een overzicht van uw 

inkomsten en uitgaven ter goedkeuring voorleggen aan de Vrederechter, en voor bepaalde 

uitgaven en rechtshandelingen (bv. de verkoop van vastgoed) een bijzondere machtiging 

aanvragen aan de Vrederechter. Dit noemt men de gerechtelijke bescherming. 
 

De buitengerechtelijke bescherming via de “zorgvolmacht” 

Op initiatief van de Raad van Europa heeft de Belgische wetgever met ingang van 1 september 

2014 een alternatieve contractuele bescherming voor wilsonbekwame meerderjarigen 

ingevoerd. Men spreekt hier van de buitengerechtelijke bescherming via een lastgeving, het 

juridische woord voor volmacht. In de praktijk spreekt men van de zorgvolmacht of 

beschermingsvolmacht. Hierdoor kan een meerderjarige wilsbekwame persoon, “de lastgever” 

genoemd, de bevoegdheid tot het beheer van (een gedeelte van) zijn vermogen toekennen aan 

een andere wilsbekwame meerderjarige persoon, “de lasthebber” genoemd, voor het geval hij 

wilsonbekwaam zou worden, en dit zonder tussenkomst van de Vrederechter. 

Bij aanvang konden enkel vermogensrechtelijke aangelegenheden geregeld worden via de 

zorgvolmacht, maar sedert 1 maart 2019 is het toepassingsgebied van de wet uitgebreid tot 

daden van vertegenwoordiging die betrekking hebben op de persoon van de lastgever (zoals bv. 

de patiëntenrechten en de keuze van de verblijfplaats van de lastgever). 
 

Het voordeel van de zorgvolmacht is onmiskenbaar de soepelheid. Er komt geen Vrederechter 

meer aan te pas, en men kan zelf aanduiden wie instaat voor zijn vermogens- en 
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persoonsrechtelijke belangen. Daar staat tegenover dat de zorgvolmacht een 

vertrouwenskwestie is, want er is niemand die de lasthebber controleert. Men geeft dus niet 

zomaar volmacht aan een vreemde; doorgaans geven ouders volmacht aan elkaar, en als ze 

allebei wilsonbekwaam zijn aan hun kinderen, gezamenlijk handelend (zie hierna). 
 

De zorgvolmacht is een contract dat bij notariële akte wordt afgesloten (het kan in theorie ook 

bij verklaring voor de Vrederechter, maar dan kan het bv. niet dienen voor de verkoop van 

vastgoed of voor schenkingen, zodat quasi alle zorgvolmachten notarieel worden afgesloten).  
 

Ouders aan kinderen, met onmiddellijke of uitgestelde inwerkingtreding 
 

De meeste zorgvolmachten worden verleend door de ouders aan hun kinderen. 

 

De volmacht wordt in eerste instantie gegeven door de ouders aan elkaar, voor het geval één 

van beiden wilsonbekwaam zou worden. Dit noemt men de primaire lastgeving. Zij treedt 

doorgaans onmiddellijk in werking, zodat het eigenlijk een gewone volmacht is (zoals 

echtgenoten die doorgaans aan elkaar hebben gegeven voor de bankverrichtingen, maar hier 

dan wel ruimer) die bij wilsonbekwaamheid automatisch overgaat in een zorgvolmacht.  
 

Als de beide ouders wilsonbekwaam zijn, of als de langstlevende van hen wilsonbekwaam 

wordt, dan kan in dezelfde akte ook een subsidiaire lastgeving worden opgenomen voor de 

kinderen. We voorzien daar doorgaans in een uitgestelde inwerkingtreding, zodat de kinderen 

slechts mogen handelen nadat er een geneeskundig attest is afgeleverd dat de 

wilsonbekwaamheid vaststelt. Als de kinderen dit attest niet hebben handelen zijn buiten hun 

bevoegdheden en kunnen ze daarvoor aansprakelijk gesteld worden. Derden, zoals een bankier 

of een notaris, hoeven dit attest echter niet te vragen (ze mogen het wel opvragen, maar het is 

niet verplicht). Tevens wordt er, als er meerdere kinderen zijn, doorgaans bepaald dat zij samen 

moeten handelen, behalve voor courante betalingen (bv. tot 3.000 euro per verrichting) omdat 

er anders geen elektronische betalingen kunnen gebeuren. We voorzien meestal ook dat de 

gezinswoning door de kinderen niet mag verkocht worden, tenzij de ouders er al een bepaalde 

termijn (ik voorzie standaard 6 maanden) niet meer in wonen. Dit moet de notaris wel 

controleren, zodat er bv. geen gevaar is dat de ouders na een overwintering in Spanje 

thuiskomen en hun huis verkocht is. De zorgvolmacht is immers, zoals gezegd, een 

vertrouwensakte, maar we voorzien in de praktijk in een aantal beschermingsmechanismen voor 

de lastgever. Zo wordt een evenwicht gezocht tussen vertrouwen en gemoedsrust. 
 

De precieze modaliteiten van inwerkingtreding en de bevoegdheden van de lasthebber worden 

met de notaris besproken tijdens een onderhoud dat de lastgevers met hem of haar hebben. 

Vervolgens wordt een ontwerpakte opgemaakt die dan wordt ondertekend bij de notaris. 
 

De kinderen moeten de volmacht niet mee ondertekenen. Het mag natuurlijk wel. Dat 

beoordelen de lastgevers. Als zij vinden dat het belangrijk is hun kinderen hierbij van in den 

beginne te betrekken kan de akte door zowel de ouders als de kinderen getekend worden. 
 

Uiteraard is de zorgvolmacht niet beperkt tot ouders en kinderen. Iemand die kinderloos of 

ongehuwd is kan bv. aan zijn partner, broers of zussen volmacht geven. Wat niet kan is een 

zorgvolmacht geven aan zijn notaris of bankier; zij mogen dit om deontologische redenen niet 

aanvaarden. 
 

Doelgebonden bevoegdheden  
 

De lasthebber heeft doelgebonden bevoegdheden, wat inhoudt dat hij steeds moet handelen in 

het belang van de lastgever, die zo lang mogelijk in zijn vertrouwde omgeving moet kunnen 
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blijven wonen met behoud van de huidige levensstandaard zolang dit medisch en financieel 

verantwoord is, desgevallend en in de mate van het mogelijke met thuishulp (lichaamshygiëne, 

wassen, poetsen, tuinonderhoud, maaltijden bereiden of laten bezorgen, enzovoort), zo niet 

wordt er door de lastgever in eerste instantie geopteerd voor een verblijf in een serviceflat (naar 

keuze van de lasthebber) en als dat niet (meer) mogelijk zou zijn omwille van zijn 

gezondheidstoestand in een woonzorgcentrum (naar keuze van de lasthebber). Dit althans 

volgens de door mij gebruikte formulering; iedere notaris heeft zijn eigen model. 

Vermogensplanning  
 

De zorgvolmacht kan ook gebruikt worden om schenkingen te doen, doorgaans door de ouders 

(of de langstlevende van hen) aan de kinderen. Het is mogelijk dat ouders, bij het opstellen van 

de zorgvolmacht, nog niet toe zijn aan schenken, maar het is belangrijk dit toch mee op te nemen 

in de zorgvolmacht want anders kan het niet meer als men wilsonbekwaam is geworden. 

Doorgaans wordt voorzien in de mogelijkheid tot schenken aan alle kinderen, maar eventueel 

kunnen ook schenkingen aan kleinkinderen worden opgenomen (eerder uitzonderlijk in de 

praktijk, maar het kan). We kunnen voorzien in de mogelijkheid om onroerende goederen te 

schenken, doorgaans in blote eigendom (zodat de schenkers nog het vruchtgebruik hebben), 

alsook roerende goederen waaronder alle banktegoeden, mits er een minimumbedrag behouden 

blijft voor de schenkers zodat zij zich geen zorgen moeten maken voor de betaling van een 

woonzorgcentrum en dergelijke. Dit wordt allemaal besproken tijdens een onderhoud dat de 

lastgevers hebben met de notaris; een zorgvolmacht wordt “à la carte” opgemaakt vertrekkend 

vanuit een bepaald model, in functie van uw concrete wensen. 
 

Inschrijving in het CRL en opzegging 

 

De zorgvolmacht wordt ingeschreven in het Centraal Register van Lastgevingsovereenkomsten 

(CRL). De notaris zorgt hiervoor binnen de 15 dagen na de akte. Het is pas nadat deze 

inschrijving heeft plaatsgevonden dat ze kan gebruikt worden. 
 

Zolang hij nog wilsbekwaam is kan zowel de lastgever als de lasthebber de zorgvolmacht 

eenzijdig opzeggen. Dat gebeurt best door een aangetekende brief te sturen naar elkaar. De 

notaris wordt hier best van verwittigd, zo kan hij de opzegging laten inschrijven in het CRL. 
 

De notaris die een zorgvolmacht gebruikt zal vooreerst nagaan of ze wel is ingeschreven, maar 

vooral of ze niet is opgezegd aan de hand van een opzoeking in het CRL. 
 

Kostprijs en verdere vragen 
 

De kostprijs van een zorgvolmacht bedraagt (op mijn kantoor) 500 euro. Als beide ouders een 

zorgvolmacht ondertekenen mag dat in 1 akte (in tegenstelling tot b.v. een testament, dat iedere 

testator afzonderlijk moet opmaken).  
 

Heeft u nog verdere vragen ?  

Aarzel dan niet contact op te nemen met uw notaris.  
 

Notaris Dirk MICHIELS 

Boudewijnlaan 19 

3200 Aarschot 

016 56 17 74 

Dirk@notarissen-msp.be  

mailto:Dirk@notarissen-msp.be
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To be phished or not be phished, that’s the question!  
Mocht Shakespeare heden ten dage een toneelstuk schrijven, dan had dit een goede titel 

kunnen zijn. Phishing, het onrechtmatig stelen van andermans vertrouwelijke gegevens 

waarbij de fraudeur zich voordoet als een te vertrouwen iemand, is een fenomeen van alle 

tijden, ook zonder zich te begeven op het internet. Phishing heeft in de meeste gevallen maar 

één doel; het slachtoffer zo snel en zoveel mogelijk financieel uitkleden. Zo kon men een 

twintigtal jaar geleden de argeloze bezitter van bankkaarten flink wat duiten lichter maken 

zonder dat die er op dat moment bewust van was. Iedereen herinnert zich allicht nog wel de 

grootschalige fraude met Visa kredietkaarten, waarop de persoonlijke gegevens in reliëf op 

het plastic werden gedrukt. Voor kwaadwillige restauranthouders of winkeliers was het 

verleidelijk om met de verkregen kaartgegevens snel nog wat online aankopen te doen. In die 

tijd was een online aankoop op de eerste rudimentaire webshops amper beveiligd: gewoon de 

kaartgegevens invullen was voldoende om een aankoop te bevestigen, waarbij de kaarthouder 

enkele dagen later het bedrag op zijn Visa afrekening ziet verschijnen. 

Als kleine historische anekdote durf ik bekennen zelf het 

slachtoffer te zijn geweest van een Visakaartfraude. In 

februari 1999 mocht ik als werknemer van het nog 

piepjonge KBC een meerdaagse cursus volgen in 

Londen. Dat ik op de inschrijvingslijst vermeld werd als 

lid van de KGB en daardoor met de nodige argwaan 

gemeden werd door de andere cursisten, daar kon ik 

achteraf nog mee omgaan, maar dat één van de 

baliemedewerkers in het prestigieuze Victoria hotel waar 

KBC voor mij geboekt had, nadien voor meer dan 

duizend pond lingerie online had gekocht, dat kon ik 

maar met de grootste moeite bewijzen bij KBC en de 

antifraudedienst van Visa. Daarenboven moest ik mijn vrouw nog ervan overtuigen dat ik 

heimelijk geen lingerie had gekocht voor één of andere minnares toen ze merkte dat hiervan 

niets in mijn valies terug te vinden was. 

Zich op het internet begeven was vroeger een zeer onveilige rollercoaster! Kaartgegevens en 

paswoorden konden gemakkelijk worden onderschept, omdat ze als leesbare tekst werden 

getransporteerd over het wereldwijde web. Tegenwoordig is het online shoppen en betalen op 

technologisch gebied enorm verbeterd wat beveiliging betreft. En we mogen terecht fier zijn, 

want het zijn twee Belgen, Vincent Rijmen en Joan Daemen, die in 1998 de tot nu toe meest 

geavanceerde beveiligingstechniek hebben bedacht, hetgeen de Advanced Encryption 

Standard of kortweg AES wordt genoemd. Trouwens, ook het wereldwijde web (www) en het 

hypertekst transfer protocol (http) is mede ontwikkeld door een Belg: Robert Cailliau.  

Het http-protocol gecombineerd met AES-beveiliging levert ons dan 

https met de s van ‘secure’. Hiermee wordt heden ten dage de verbinding 

met bijna alle websites vercijferd. Dit is te merken aan het gesloten slotje 

dat bovenaan in het venster van de browser te vinden is, soms vergezeld 

van de https:// prefix in de bovenste regel waar de unieke naam van de webpagina te zien is, 

ook wel url-veld genoemd. Als je op dat slotje klikt, dan verschijnt er een pop-up venster dat 

extra informatie geeft omtrent de beveiliging. Belangrijk hierin is de melding dat het 

certificaat voor de vercijfering geldig is en dat er een gemachtigde instantie staat vermeld die 
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het certificaat uitgeeft. Is dat niet het geval, dan mag je ervan uitgaan dat je je op glad ijs 

begeeft door op deze webpagina te vertoeven. Zeker op webpagina’s waar je gegevens dient 

in te vullen, zou het een instinctmatige reflex moeten zijn om via het slotje het 

beveiligingsrapport te raadplegen. Let wel goed op: deze beveiliging (https) zegt niets over de 

inhoud van websites. Ook criminelen kunnen websites bouwen die werken met deze 

beveiliging. U loopt dan evengoed risico te worden opgelicht. De beveiliging met https zegt 

alleen iets over de verbinding met de website, nl. dat de gegevens over deze verbinding 

onderweg niet kunnen worden uitgelezen, gekopieerd of aangepast. 

Dus ook al is de verbinding met de webserver 100% beveiligd met een geldig certificaat, dan 

nog moet men extra op zijn hoede zijn bij het klikken op “slinkse links” die zich overal op een 

webpagina kunnen bevinden. De kracht van het http-protocol schuilt hem erin dat een 

webpagina met een willekeurig aantal andere webpagina’s kan gekoppeld zijn en dat gebeurt 

via zgn. links. Die links kunnen zich op velerlei manieren voordoen: als onderstreepte tekst, 

een menubalk, een figuur of icoon, een knop, enz… De grote pest op het hedendaagse internet 

is de alomtegenwoordigheid van allerlei blitse reclamelinks die veel webpagina’s ontsieren en 

die constant schreeuwen om aandacht, waardoor de argeloze surfer wel eens in onveilige 

wateren kan belanden als hij lukraak op dergelijke links klikt of (en meestal is dat het geval) 

omdat een bepaalde link de nieuwsgierigheid prikkelt. 

Hoe weet je nu of een link slinks is? Wel, dat doe je 

door de cursor met de muis over de link te laten 

zweven, hetgeen men in het Engels “mouse hovering” 

noemt. Onderaan het browservenster verschijnt dan 

een tekstregel die de url bevat van de gekoppelde 

webpagina. Dat kan er als behoorlijk Chinees uitzien 

en eigenlijk is dat al een goede indicator om extra achterdochtig te zijn, want een url hoort 

eigenlijk goed leesbaar te zijn en duidelijk de inhoud van de webpagina te reflecteren. Als je 

op de KBC-website bvb. “hovert” over de “KBC Live”-knop dan verschijnt er onderaan de 

tekstregel: https://www.kbc.be/particulieren/nl/contact/kbc-live.html. De url van deze link 

vertelt duidelijk de bedoeling van de webpagina die erachter schuilgaat, nl. contact leggen met 

Nederlandstalige particuliere klanten van KBC. Helaas reflecteren goed leesbare urls niet 

altijd de inhoud van een webpagina, want die wordt pas zichtbaar als je op de link klikt. 

Daarenboven zitten veel webpagina’s boordevol javascripts, stukjes code die binnen de 

browser worden uitgevoerd. Dit maakt de webpagina dynamischer, fraaier en geanimeerder, 

maar kan er ook voor zorgen dat er kwaadwillige zaken zoals virussen, wormen, malware of 

ransomware op je computer terechtkomen. Het hoeft daarom geen betoog dat de actieve 

aanwezigheid van een up-to-date virusscanner een absolute noodzakelijkheid is als men zich 

begeeft op het internet, alsook een ondersteund en up-to-date besturingssysteem. 

Zeker als je persoonlijke gegevens, financiële gegevens of de code van je digipass ingeeft, is 

het aan te bevelen om je te vergewissen of de url van de link wel degelijk verwijst naar de 

juiste instantie, ook wel domein genoemd. Die domeinnaam bevindt zich tussen de dubbele en 

enkele schuine streep. Bijvoorbeeld: voor verrichtingen bij KBC is dat “kbctouch.kbc.be” en 

voor het invullen van uw belastingen is dat “eservices.minfin.fgov.be”. 

 

 

https://www.kbc.be/particulieren/nl/contact/kbc-live.html
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De laatste tijd duiken steeds meer slinkse 

links op in andere diensten op het internet, 

zoals email, whatsapp, messenger, facebook, 

instagram, enz… die op een zodanig 

geraffineerde manier zijn ingekleed dat de 

ontvanger van het bericht de indruk krijgt dat 

het afkomstig is van één van zijn vertrouwde 

dienstverleners (bvb. bank, overheidsdienst, 

reisagentschap of één of andere online dienst) 

of ook van familie, vrienden of bekende personen. Het is momenteel de bekendste manier van 

phishing, waarbij een oplichter zijn slachtoffer kredietkaartnummers, bankrekeninginformatie,  

wachtwoorden en andere vertrouwelijke informatie afhandig tracht te maken. Het meest 

bekend en ook meest gebruikte instrument voor dat soort oplichting is email, vaak in 

combinatie met een net echt lijkende website, waarnaar gelinkt wordt in de email. 

Een email verzenden in naam van iemand anders dan jezelf is vrij simpel en wordt “address 

spoofing” genoemd. Het protocol achter email verzending heet SMTP, Simple Mail Transfer 

Protocol en zoals de naam aangeeft, is het vrij simpel om een mailbericht te versturen in naam 

van om het even wie. Mailadressen zijn doorgaans gemakkelijk te vinden op allerlei websites. 

Zo stonden ook op onze website de mailadressen van alle bestuursleden en werd daar door 

kwaadwilligen reeds meermaals misbruik van gemaakt om onze penningmeester zogezegd in 

opdracht van onze voorzitter enkele dringende betalingen te laten uitvoeren. (daarom werden 

de persoonlijke gegevens recent verwijderd). Deze vorm van phishing is nogal onnozel en 

doorzichtig, maar de laatste tijd doen er zich veel geraffineerdere vormen van phishing voor, 

waarbij een veel grotere alertheid geboden is.  

Zo werden er verleden jaar een groot aantal mails gestuurd naar Proximus klanten, waarin 

werd gemeld dat ze voor hun jarenlange trouw de laatste nieuwe smartphone van Samsung 

konden bestellen voor 1 euro met daarin een link naar een webpagina om de 

kredietkaartgegevens in te vullen. Zowel de opmaak van de mail als de webpagina waren zeer 

professioneel opgezet en leken als twee druppels water op die van Proximus, maar bij het 

hoveren over de link was de naam Proximus niet te bekennen. Deze vorm van phishing heeft 

toen veel slachtoffers gemaakt, want heden ten dage zijn er nog steeds landen, zoals Nigeria, 

en webshops waar een betaling met kredietkaart enkel met de gegevens op de kaart kan 

gebeuren zonder de beveiligde authenticatie met een digipass. 

 

Wat kan je doen om je hiertegen te beschermen? 

Wees altijd op je hoede wanneer je een verzoek ontvangt om vertrouwelijke informatie te 

verstrekken via het internet. Vraag jezelf af wat de andere partij met die informatie wil en kan 

doen. 

Stuur geen vertrouwelijke informatie zoals bankgegevens of paswoorden door via email, want 

zonder speciale encryptieprogramma’s (zoals bvb. PGP: Pretty Good Privacy) kunnen hackers 

en internetsnuffelaars de inhoud van de mail lezen, kopiëren of aanpassen.  

Ontvang je via het internet (en de laatste tijd ook via SMS) een onverwacht verzoek om 

vertrouwelijke gegevens mee te delen of een betaling uit te voeren, controleer dat verzoek dan 
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door de vragende partij op te bellen of door de betrokken website te bezoeken, echter zonder 

de links aan te klikken, maar door de hover-functie te gebruiken. 

Ongevraagde bestellingen en verzoeken tot betaling zijn in België niet toegestaan als vooraf 

geen bestelling is geplaatst. De bewijslast ligt bij de verkopende partij en je bent in dat geval 

tot niets verplicht, dus ook niet tot het verstrekken van gegevens. 

Controleer regelmatig je rekeningen. Vraag je bank of kredietkaartmaatschappij om 

opheldering als je een betaling niet thuis kunt brengen. 

Als je twijfelt aan de echtheid van een website waarbij je moet inloggen, geef dan eerst een 

foutief paswoord. Komt daar geen reactie op, dan mag je er vrij zeker van zijn dat het een 

nepsite is. 

En komen er twee verpleegsters bellen aan je deur om een gratis Covid-test uit te voeren met 

wattenstaafjes, laat die dan niet over je “hoveren” op de sofa, want voor je het beseft is je 

portemonnee leeg! Ja, ook dat is een vorm van phishing, want wie vertrouwt nu niet een 

vriendelijk ogende verpleegster. Met het snot op het wattenstaafje heeft ze zelfs toegang tot je 

DNA-profiel en dat is toch wel heel vertrouwelijke data, vraag het maar eens aan Albert II. 

 

Marc Peetermans 
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HUWELIJKSJUBILEA  
 
60 JAAR GEHUWD 
11/02: Smets Jules - Coenen Laura  
23/01: Vranckx Lucien –Vandensteen Josianne 

50 JAAR GEHUWD 
09/01: Lenie Joseph- -Liekens Viviane 
16/01: Steeman Marie-Therese - Van Ransbeeck Robert 
31/01: Gilles Lucia – Deprins Raymond  
19/02:  Fillé Paul - Callaerts Jenne  
 
  

VERJAARDAGEN 
 
95 JAAR 
15/02: Madereel Angeline 
06/03: Andries Cyrille 
  

90 JAAR 
22/02: Coremans Karel 
 

85 JAAR 
07/01: Beutjens Cecile 
31/01: Lenaerts  Jeannine 
02/02: Desmedt Hubert 
  

80 JAAR    
04/01: Vanlinthout Paul 
15/01: Poffe Frans 
 
 

75 JAAR 
27/01: Laeremans Anne-Marie 
08/02: Lefever Jos 
12/02: Theys Hugo 
16/02:Hermans Paula 
17/02: Polleunis Rene 
19/02: Allard Willy 
19/02:Devolder Roland 
 

70 JAAR  
06/01: Frooninckx Hubert 
11/01:Vandevelde Hans 
17/01: Servaes Ronald 
22/01: Van Ruymbeke Willy 
23/01: Dehertogh Rene 
23/01: Jacobs Luc 
18/02: Verachtert Alex 
 
 

 
 

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

 
We vernemen het overlijden van: 
 
Wiske Panneels, weduwe van Pol De Peuter. 

Wiske werd geboren te Wolvertem op 12 oktober 1931 en is zachtjes ingeslapen in het wzc Ter Biest te 

Grimbergen op 10 maart 2020. 

rouwbrief: Panneels-Wiske 

 

Chris Mariens, weduwe van Guido Amter. 

Chris werd geboren in Elsene op 1 mei 1954 en is rustig heengegaan in UZ Leuven campus Gasthuisberg op 

23 september 2020. 

Rouwbrief: Mariens Chris brief 

Rouwadres: Fam. Marc Mariëns, P.I. Taymansstraat 117 a, 3090 Overijse 

 

 Marie Louise De Smet, weduwe van René Janssens. 

Marie Louise werd geboren in Heverlee op 25 juni 1926 en is godvruchtig overleden in UZ Leuven campus 

Gasthuisberg op 25 september 2020 

rouwbrief: De Smet Marie-Louise brief 

condoleren: www.pues.be 

 

José Raymaekers, echtgenoot van Annie Van Dijck. 

José werd geboren in Geetbets op 25 maart 1924 en is overleden op 22 oktober 2020. 

Rouwbrief: Raymaekers José Brief 

condoleren: pues.be 

 

Frans Van Steen, echtgenoot van Yvonne Ceuppens. 

Frans werd geboren te Mechelen op 4 april 1932 en thuis te Hombeek  zachtjes overleden op 22 oktober 

2020 

rouwbrief: Frans Van Steen 

Rouwbetuiging: Familie Van Steen – Ceuppens p/a Mechelseweg 223 – 1880 Kapelle-op-den-Bos 

Condoleren: www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be 

 

Herman Verhaeghe, echtgenoot van Maria Concetta Casarano. 

Herman werd geboren op 24/07/1928 en is op 27/10/2020 overleden. 
condoleren: pues.be/ 

  

Maria Vandeput, echtgenote van Willy Heeren 

Maria werd geboren in Kessel-Lo op 23 juli 1932 en is thuis in Heverlee zachtjes is ingeslapen op 31 

oktober 2020. 

Rouwbrief: Vandeput Maria  

condoleren: pues.be 

 

https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2020/09/Panneels-Wiske-brief-voor-site.pdf
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2020/09/Mariens-Chris-brief.pdf
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2020/10/De-Smet-Marie-Louise-brief.pdf
http://www.pues.be/
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2020/10/Raymaekers-Jose-Brief_0.pdf
https://www.pues.be/condoleren/11465
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2020/10/Frans-Van-Steen.pdf
http://www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be/
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2020/11/Vandeput-Maria-brief-betere-kwaliteit_0.pdf
https://www.pues.be/condoleren/11502
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Frans Beukelaers, echtgenoot van Josephina Baetens. 

Frans werd geboren te Nieuwenrode op 3 juli 1932 en in zijn huiselijke kring te Kapelle-op-den-Bos 

zachtjes van ons heengegaan op 17 november 2020. 

Rouwbrief: Beukelaers Frans Maria (Kapelle) 

condoleren: Familie Beukelaers – Baetens 
p/a Mechelseweg 223 – 1880 Kapelle-op-den-Bos of online: www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be 

Anny Peeters. 

Anny werd geboren in Diegem op 26 maart 1935 en is overleden in Machelen op donderdag 19 

november 2020. 

Rouwbrief: annypeeters 

Condoleren : www.funerals.be 

Rouwadres : VGB Funerals - p.a. familie Peeters 

                      Onderwijsstraat 37 - 1930 Zaventem 

 

Onze blijken van medeleven werden overgemaakt aan de families  

 

 
 

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://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2020/11/Beukelaers-Frans-Maria-Kapelle.pdf
http://www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be/
https://seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2020/11/annypeeters-1.pdf
mailto:nicole.alaerts@hotmail.be
mailto:julien.ronsmans1@telenet.be
http://www.seniorenkbcleuven.be/

