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Woordje van de voorzitter  

 
Goede vrienden, 
Je vindt ditmaal uitzonderlijk twee pakjes in je mailbox of brievenbus. Omdat onze in januari 
geplande algemene vergadering niet kon plaats hebben in onze vertrouwde voetbalkantine, 
voegen wij hierbij onze digitale vergadering, of voor de papieren lezers, de vergadering op 
papier. Veel leesgenot bij inzage van beide documenten. 
Ik noteer 26 januari op onze scheurkalender. ‘We mogen elkaar niet vastpakken, maar we laten 
elkaar niet los’ zei onlangs onze minister van Volksgezondheid. Hoewel sommigen hem een 
gebrek aan empathie verwijten, vind ik het toch mooi gezegd. Met ons bestuur proberen wij dit 
ook als leidraad aan te houden, maar het wordt ons wel moeilijk gemaakt.   
ULB Professor en epidemioloog Yves Coppieters verwacht versoepelingen van de politiek vanaf 
einde maart begin april ervan uitgaande dat dan de 65 plussers zouden zijn ingeënt en de 
ziekenhuisopnames van deze risicogroep dan zouden afnemen (Knack 20 januari). Toch lijkt het 
allemaal niet zo simpel na de recente berichten over minder leveringen van vaccins en 
opkomende varianten van het corona virus.  
Grote onzekerheid troef dus. Niemand kan de toekomst voorspellen. Uit mails en telefoontjes 
van sommige leden blijkt dat onze honger om elkaar terug te zien enorm groot is. Gevreesd mag 
worden dat wij toch nog enige tijd aan onze thuis zullen gekluisterd blijven en nog wat op onze 
tanden zullen moeten bijten. Zoals in bijgevoegde Algemene Vergadering uitgelegd, blijven wij 
desondanks koppig de normaal geplande activiteiten citeren, zij het onder alle voorbehoud. Een 
concrete uitnodiging tot deelname aan de activiteiten in maart (wandeling Heverlee, petanque) 
en april (voordracht misbruik in de Kerk, wandeling Blanden, petanque en fietstocht Werchter) 
zal pas gebeuren als de overheid ons groen licht geeft en alles coronaproof kan geschieden. 
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In afwachting van positief nieuws kunnen zij die nog goed ter been zijn eens een wandeling 
maken. Uit onderzoek blijkt dat een uurtje in de buitenlucht negatieve gedachten verjaagt en 
een positieve invloed heeft op ons gemoed. In dat verband zijn recente initiatieven van naburige 
wandelclubs om voor de meest fitten onder ons ons afgepijlde coronawandelingen aan te bieden 
een welgekomen geschenk. Zo bood wandelclub WSP Heverlee, waar onze wandelorganisator 
Jan Fonteyn de scepter zwaait, een mooie afgepijlde wandeling Zoet Water (7 km) en 
Meerdaalwoud (9 km) aan. Ook wandelclub Werchter bood 3 wandelingen aan, waaronder zelfs 
eentje van 5 kilometers met een rolwagen. Misschien zijn er ook in jouw buurt dergelijke 
wandelingen voorhanden? Let wel, deze wandelingen kan je voorlopig maar doen in bubbels van 
maximum 4 wandelaars. 
Voor wie dat niet meer ziet zitten en de meeste tijd al dan niet noodgedwongen binnen door 
brengt, hebben wij recent een gratis puzzelboek aangeboden. Niet minder dan 385 leden zijn 
hier op in gegaan en zouden dit intussen moeten gekregen hebben. Wie het moeilijk heeft kan 
altijd een belletje plegen naar één van de leden van onze ouderen- en ziekenwerking. Zie punt 4 
van onze Algemene Vergadering en bijgaande bestuurslijst met telefoonnummer. Je zal daar 
lezen dat deze groep vrijwilligers onze alleenstaande ouderen niet vergeet.  
Huidig Gazetje zal niet zo lijvig zijn als anders aangezien we niet gaan uitweiden over de geplande 
activiteiten maar ze voorlopig enkel onder voorbehoud vermelden. Voor het overige vind je de 
gebruikelijke rubrieken.  
Hoe erg een rivier kan kronkelen, uiteindelijk bereikt hij toch de zee luidt een indiaans 
spreekwoord. Laat ons dat in gedachten houden en doorbijten in afwachting van ons vaccin en 
van het hernemen van onze activiteiten. Ook ik snak naar jullie gezelschap: niets is heerlijker dan 
tijdens onze samenkomst samen een glas te heffen en bij te praten over koetjes en kalfjes zonder 
de ernstige dingen des levens te vergeten. Laat het flauw lichtje aan het einde van de tunnel snel 
een sterke lichtstraal worden.  
Hou jullie kloek en gezond en hou het veilig. 
Achilles   
 
Activiteiten Maart/ April 
In betere tijden gepland kunnen onder alle voorbehoud vernoemd worden: 
4 maart: wandeling Heverlee 
11 en 26 maart petanque: zie uitleg op bijgevoegde Algemene Vergadering 
1 april: wandeling in Blanden 
8 en 16 april: petanque 
22 april: Voordracht Misbruik in de Kerk: meer uitleg op onze Algemene vergadering 
30 april: Fietstocht Werchter 
Alleen indien toegelaten op genoemde datums, zal je nog een concrete uitnodiging met details 
ontvangen.  
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Activiteitenkalender (onder voorbehoud) 

 

  

        ACTIVITEITENKALENDER  2021 

Donderdag 4-3 Wandeling Heverlee Donderdag 1-4 Wandeling in Blanden

Donderdag 11-3 Petanque Zondag 4-4 Pasen

Vrijdag 26-3 Petanque Donderdag 8-4 Petanque 

Vrijdag 16-4 Petanque 

Donderdag 22-4 Lezing onder voorbehoud

Vrijdag 30-4 Fietstocht

Donderdag 6-5 Wandeling Donderdag 3-6 Ontbijtwandeling Langdorp

Donderdag 20-5 Petanque Vrijdag 11-6 Fietstocht

Vrijdag 21-5 Fietstocht Donderdag 17-6 Petanque

Vrijdag 28-5 Petanque Donderdag 22-6 Lezing onder voorbehoud

Zondag 23-5 Pinksteren Vrijdag 25-6 Petanque

Donderdag 1-7 Wandeling Getevallei Donderdag 5-8 Wandeling Duisburg

Zondag 11-7 Vlaamse feestdag Donderdag 12-8 Petanque

Donderdag 15-7 Stadswandeling Leuven Zondag 15-8 O.L.V. Hemelvaart

Woensdag 21-7 Nationale feestdag Donderdag 19-8 BBQ

Donderdag 22-7 Petanque Zaterdag 21-8 Uitstap Antwerpen

Vrijdag 30-7 Petanque Vrijdag 27-8 Petanque

Zaterdag 28-8 Uitstap Antwerpen

Donderdag 2-9 Wandeling Meldert Donderdag 7-10 Wandeling Bierbeek

Vrijdag 3-9 Petanque Vrijdag 8-10 Petanque

Donderdag 9-9 Petanque Donderdag 14-10 Pensenkermis

Maandag 13-9 Meerdaagse Thûringen Donderdag 28-10 Petanque

Donderdag 23-9 Voordracht China(reserve datum)Vrijdag 29-10 Mis voor overledenen

Vrijdag 24-9 Fietstocht

Maandag 27-9 Meerdaagse Thûringen

Maandag 1-11 Allerheiligen Donderdag 2-12 Kerstdiner

Donderdag 4-11 Wandeling Butsel Vrijdag 3-12 Petanque

Maandag 11-11 Wapenstilstand Donderdag 9-12 Wandeling Wijgmaal

Vrijdag 12-11 Petanque Donderdag 16-12 Petanque

Donderdag 18-11 Bowling

Donderdag 25-11 Quiz

Vrijdag 26-11 Petanque Zaterdag ? BOT

JUNI

APRIL

FEBRUARIJANUARI

MAART

MEI

AUGUSTUSJULI

SEPTEMBER OKTOBER

NOVEMBER DECEMBER
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VAN HARTE PROFICIAT  
 

HUWELIJKSJUBILEA  70 jaar gehuwd 
21/04: Van Nerum Arthur- -Hacour Margaretha 

65 JAAR GEHUWD 
3/04: Haven Georges – Vos Liesbeth 

50 jaar gehuwd 

06/03: Van Hirtum Magda – Pironet Jozef 
19/03: Van Moer Yvette- -Vanderwegen Jef 
06/04: Schiffeleers Gerda – Vandebos Ivan 
30/04: Lievens Rita – Bombaert Sylvain 
30/04: Moors Nestor – Vandooren Catharina 
  

 

VERJAARDAGEN 
95 JAAR 
06/03: Andries Cyrille 
 

90 JAAR 
15/03: Dausy Maria 
18/03: Claes Henriette 
04/04: Engelen Frans 
08/04: Verschueren Julien 
 

85 JAAR 
09/14: Colson Leon 
11/04: Van Den Broeck Severin 

80 JAAR 
05/03: Devroye Lisette 
20/03: Delfosse Ivo 
27/03: Hoeterickx Virginia 
02/04: Van Baelen Bernadette 
16/04: Wilberts Jan 
25/04: Nackaerts Beatrix 
27/04: Gesel Georges 

 

75 JAAR 
03/03 : Vranckx Maria 
05/04 : Mattheus Maria 
06/03 : Massant Paul 
06/03: Vangeel Liliane 
12/03: Torbeyns Jose 
22/03 : Haegemans Jacques 
09/04 : Coenen Aime 
15/04 : Havet Martine 
20/04: Van Lancker Jacqueline 
22/04: Stassart Theo 
24/04 : Devis Etienne 
24/04 : Ronsmans Julien 
25/03 : Gillis Lea 

70 JAAR 
16/03 : Winckelmans Danny 
06/04: Geerts Marc 
10/04: Nys Lieve 
13/04:Crets Marcel 
22/04: Elseviers Rene 
22/04 : Van Buggenhout Jean-Marie 
25/04: Leempoels Monique 
28/04: Wuyts Josee 
 

 
 

Ook aan al onze leden die in maart en april jarig zijn, wensen wij van harte een 

gelukkige verjaardag toe. 
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OVERLIJDENS  
 
We vernamen het overlijden van: 

 
Victor Weckhuysen, weduwnaar van Berthilia Van Loo. 

Victor werd geboren te Langdorp op 2 december 1928 en is overleden in het WZC Sint-Rochus te Aarschot 

op 7 december 2020. 
rouwbrief: victor weckhuysen 

Joseph Hublou. 

Joseph werd geboren in Heverlee op 7 januari 1934 en is overleden in UZ Leuven campus Gasthuisberg op 

10 december 2020 
rouwbrief: Hublou Jos brief 

Maria Vanderwegen, echtgenote van Theo Henin. 

Maria werd geboren in Kessel-Lo op 25 augustus 1953 en is thuis rustig heengegaan op 10 december 2020. 
rouwbrief: Vanderwegen Maria brief 

Serge Henno, echtgenoot van Lambertine Timmermans. 

Serge werd geboren in Riksingen op 1 juli 1930 en is overleden in woonzorgcentrum Betlehem in Herent op 

22 december 2020. 

rouwbrief: Henno Serge brief 

Lucien Vranckx (ABB), echtgenoot van Josiane Vandensteen. 

Lucien werd geboren in Leuven op 11 augustus 1938 en rustig  heengegaan in het UZ Gasthuisberg in 

Leuven op 26 december 2020. 
rouwbrief: Vranckx Lucien  

Romain Decambray, echtgenoot van Maria Vandeput. 

Romain werd geboren op 19 mei 1943 en is overleden op 29 december 2020 

rouwbrief: Decambray Romain 

condoleren: Rouwcentrum Logghe, t.a.v. Fam. Romain Decambray, 
Amersveldestraat 10, 8610 Kortemark 

 Rik Goovaerts (ABB), weduwnaar van Marie José Van den Eynde. 

Rik werd geboren te Haacht op 31 december 1931 en is overleden in WZC ‘H. Hart’ te Sint-Niklaas op 26 

december 2020 

Rouwbrief: Hendrik Goovaerts 
Condoleren: www.brys.be 

Jozef Saenen, echtgenoot van wijlen Germaine Sneyers. 

Jef werd geboren in Meldert (Limburg) op 13 juni 1922 en is  vredig thuis overleden op 13 januari 2021. 

Rouwbrief:Brief  SAENEN 
Condoleren: Lindestraat 60, 3210 Linden 

https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2020/12/victor-weckhuysen2.pdf
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2020/12/Hublou-Jos-brief.pdf
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2020/12/Vanderwegen-Maria-brief-goede.pdf
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2020/12/Henno-Serge-brief.pdf
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2020/12/Vranckx-Lucien-brief.pdf
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2021/01/Decambray-Romain.pdf
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2021/01/Hendrik-Goovaerts.pdf
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2021/01/Brief-Alfred-SAENEN.pdf
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Willy Heeren, weduwnaar van Maria Vandeput (31.10.2020). 

Willy werd geboren in Bree op 1 september 1933 en is overleden in het UZ Leuven op 3 februari 2021. 

rouwbrief: Heeren Willy brief 

condoleren: pues.be 

 

 

Onze blijken van medeleven werden overgemaakt aan de families  

  

https://seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2021/02/Heeren-Willy-brief.pdf
https://www.pues.be/condoleren/11964
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Ons Gazetje is ook te lezen op onze website via https://seniorenkbcleuven.be/ons-gazetjes-van-2020/ 

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

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

 
 

BELANGRIJK                                                  
 

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

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

 

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

 

 

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

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

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

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

jij dit niet wenst, laat het ons dan weten. 

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

