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Woordje van de voorzitter  

 
Goede SKL Vrienden, 

 We zijn vandaag 26 maart op het ogenblik dat ik mijn voorwoord aanvang. 
Hier zijn we weer met ons tweemaandelijks infoblad. Hopelijk stellen jullie 
het nog allemaal goed. Waar is de tijd dat corona gewoon een blond 
mexicaans biertje was. We worden ondertussen al een jaar geplaagd door 
het andere corona. Onze leefwereld is sindsdien altijd maar kleiner 
geworden.  Sommige ouderen trekken zich ook angstig terug uit de 
samenleving als ze lezen dat bepaalde stemmen in de media hen 
bestempelen als dor hout dat best wordt weggeknipt ten voordele van de 
jongeren. Ook deze week nog gehoord in De Afspraak op Canvas uit de 
mond van een gerenommeerd politiek journalist dat het moment nadert 
waarop we de menselijke schade er maar moeten bijnemen omdat anders 
de economische prijs te hoog wordt. 
Sta me toe, mede namens jullie allen, me hierover zeer boos te maken en 
hevig te reageren tegen dergelijke waanzin. Diegenen die dergelijke onzin 

uitkramen zijn nooit lid geweest van onze mooie SKL vriendenkring en hebben nooit de menselijke 
warmte ervaren tijdens de door onze Kring georganiseerde activiteiten zoals BBQ, pensenkermis, 
lunchdansant of andere evenementen. Laat je dus niet doen door dergelijke onheilsprofeten en kom uit je 
kot van zodra dat veilig zal zijn. 

Ons Gazetje 

  Jaargang: 11 Nummer: 03  mei 2021 

  Uitgever: Senioren KBC kring Leuven      
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Uit de briefwisseling met sommige van onze leden blijkt een grote honger om mekaar bij dergelijke 
gelegenheden opnieuw te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen over de manier hoe zij de pandemie 
buiten de deur hebben gehouden. Om mekaar terug te kunnen ontmoeten zullen we echter moeten 
hopen op onze vaccins maar de vaccinstrategie verloopt ook met horten en stoten, hoewel er beterschap 
in zicht zou zijn. En zelfs als we zijn gevaccineerd en beschermd tegen ernstige covid-19 symptomen en 
tegen overlijden, wordt nog steeds voorzichtigheid aangeraden bij het uitdelen van knuffels zolang niet 
iedereen is ingeënt. 
Ons kringleven was het laatste jaar heel beperkt. Om toch enig contact met onze leden te behouden 
hebben wij met het bestuur wel enkele initiatieven genomen. Zo hebben wij in september een mooi 
afhaalmenu bij het Hof Ter Venne aan een stuntprijs aangeboden, wat ten zeerste werd gewaardeerd 
door de intekenaars op deze actie. Begin februari hebben wij aan de ingeschreven 385 leden een gratis 
puzzelboek laten thuis bezorgen, maar ik neem aan dat intussen alle puzzels wel ingevuld zijn. Onze 
normaal in januari druk bijgewoonde algemene vergadering hebben we ditmaal noodgedwongen online 
gehouden. De leden van onze ouderen- en ziekenwerking nemen ook geregeld (voorlopig telefonisch) 
contact met onze 80 plussers om hen een luisterend oor te bieden. 
Hoewel dit allemaal schril afsteekt tegenover ons vroegere drukke kringleven, blikken we toch, met een 
jaloerse blik naar Israël en het Verenigd Koninkrijk, hoopvol vooruit, zij het rekening houdend met de 
geldende corona maatregelen. Gezien teksten met foto’s blijkbaar meer lezers trekken, heb ik er enkele 
foto’s uit ons kringarchief bijgevoegd. Hierna kan U de door ons geplande activiteiten vinden, zij het 
allemaal onder voorbehoud. Zolang je geen concrete uitnodiging ontvangt, gaat de activiteit niet door. 
Van zodra we groen licht ervaren, krijgen de PC gebruikers meteen een uitnodiging van Nicole om hun 
deelname te bevestigen. De datum waarop dit zal gebeuren is bij iedere activiteit bij gevoegd. Niet PC 
bezitters kunnen bij interesse Nicole contacteren en hun anwezigheid bevestigen.  
In verband met dit laatste  moet inderdaad opgemerkt dat je als niet PC bezitter wel wat in het nadeel 
bent, zij het dat we je met het bestuur zeker niet uit het oog verliezen. Toch zou ik een warme oproep 
willen doen aan de 227 leden die Ons Gazetje nog op papier ontvangen om toch een mailadres van zoon, 
dochter of behulpzame buurman te bezorgen aan Nicole (0475/583225) teneinde sneller van alles 
(overlijdens, activiteiten …) op de hoogte te worden gesteld. Dit zal ons ook jaarlijks duizenden papieren 
bladzijden kunnen helpen uitsparen, wat ook het klimaat ten goede komt.  
Laat ons tot slot positief vooruit kijken en meezingen met Bob Marley : “Don’t Worry, about a thing, cause 
evry little thing, gonna be all right” (Three little birds) en laat ons hopen dat we mekaar zo snel als 
mogelijk opnieuw in levende lijve kunnen begroeten.  
Achilles 
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Activiteitenkalender (onder voorbehoud) 

Op onze website kan je steeds de actuele status terug vinden  

Activiteit Plaats Datum Bedrag Inschrijven  
na beslissing 

          

fietstocht  Werchter 30-apr   23-apr 
wandeling  Sint Joris 

Winge  
06-mei   29-apr 

petanque Wilsele 20-
28/5 

  13-mei 

fietstocht  Drieslinter 21-mei   03-mei 

ontbijtwandeling Langdorp 03-jun 15 20-mei 

fietstocht  Bertem 10-jun   26-mei 
petanque Wilsele 17-

25/6 
  begin juni 

voordracht 
China 

Bierbeek 22-jun 3 begin juni 

wandeling  Drieslinter 01-jul   11-jun 

stadswandeling Leuven 15-jul 40 11-jun 
reis1 Thuringen 13-sep 375/400 20-mei 

reis2 Thuringen 27-sep 375/400 20-mei 
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Fietstocht 30 april in Werchter   
 

Indien op 30 april georganiseerd fietsen in groep is toegelaten, wacht 
Luc Geyskens ons om 14 uur op aan de parking tegenover Café De 
Wissel, Sint-Jansstraat 111 in Werchter. Luc heeft een vlakke rit 
gepland van ongeveer 37 kilometer. Zeker is alvast dat op die datum de 
horeca nog niet is geopend. In het beste geval fietsen we dus zonder 
pintje achteraf en moeten we het mooie terras van De Wissel 
ongemoeid laten. .  
We beslissen op 23 april over het al dan niet doorgaan van dit 
wielergebeuren. Bij groen licht, zal je als PC gebruiker van Nicole 
meteen de nuttige gegevens met een uitnodiging tot deelname 
ontvangen via een link op onze website. Indien je niets ontvangt, wordt 
er niet gefietst.  
Bijkomende info voor de nieuwelingen: Luc wordt bijgestaan door de 
gebruikelijke fietskapiteins Nicole, Marc, Luc Jacobs en Hans, die er op 
toezien dat er veilig en aan een gezapig tempo van maximum 18 

kilometer/uur gefietst wordt.  

 

Wandeling 6 mei in Sint Joris Winge (met of zonder pint) 
 

In de veronderstelling dat georganiseerd wandelen in 
groep alsdan is toegelaten, plannen wij op 6 mei een 
wandeling van een achttal kilometer met Andre Vanden 
Panhuyzen als onze wandelgids van de dag. We parkeren 
onze wagen op de parking van het Gouden Kruispunt, bv. 
in de buurt van Schoenen Torfs. Daarna steken we de 
straat over, waar Andre ons om 14 uur staat op te wachten 
aan de ingang van de Winge Golf & Country Club, 
Leuvensesteenweg 254, Sint Joris Winge. . 
We beslissen pas over het al dan niet doorgaan van deze 

wandeling op donderdag 29 april. Zo de wandeling plaats heeft, ontvangen de PC bezitters meteen alle 
nuttige gegevens met een uitnodiging van Nicole om zo snel als mogelijk in te schrijven via een link op 
onze website. Plaats van mogelijke afterdrink, een drankgelegenheid aan het Gouden Kruispunt. Indien je 
daarentegen niets verneemt zal er niet gewandeld worden. 
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Petanque 20 en 28 mei  
 

Zoals eerder meegedeeld hebben wij een nieuwe plek gevonden om 
ons uit te leven met ons geliefd ballenspel. Voortaan huren we 4 
terreinen achter Café Afrit 20 Aarschotsesteenweg 334 in Wilsele 
Putkapel.  
Overeenkomstig een navraag bij de spelers reserveren wij deze 
terreinen normaliter op een donderdag van 10 tot 13 uur en op een 
vrijdag van 14 tot 17 uur. Uiteraard kunnen we hier maar 
verzameling blazen als de horeca geopend is. Volgens onze ministers 
en specialisten dienen de strenge maatregelen om de horeca in alle 
veiligheid te kunnen openen op 1 mei, (toevallig?) het feest van onze 
vrienden van Vooruit. Sommigen twijfelen echter of deze datum 
haalbaar is. 
Op hoop van zegen dus eerste afspraak op donderdag 20 mei om 10 
uur en op vrijdag 28 mei om 14 uur. 
Ook hier zullen we beslissen op 13 mei of dit sportief evenement al 
dan niet zal doorgaan. Zo ja, krijgen de PC bezitters meteen een 

uitnodiging tot inschrijving via een link op onze website  

 

Fietstocht 21 mei In Drieslinter 
Onze tweede fietstocht (tenminste als de eerste in Werchter is kunnen doorgaan) vertrekt om 14 uur op 
het gemeenteplein 50 m van de kerk (ter hoogte van Grote Steenweg, 255). Onze fietsleider van de 
dag is Andre Vandebroek, die ons samen  met de fietskapiteins zal begeleiden op een aangename en 
rustige fietstocht van een 35 kilometer langs Laar, Wange, Neerjespen, Halle-Booienhoven en Zoutleeuw.   
Ook hier weer hetzelfde stramien:  we beperken ons voorlopig tot de aankondiging en beslissen pas op 3 
mei tot het al dan  niet laten doorgaan van deze fietshappening. Een positieve beslissing wordt meteen 
gevolgd door een mail van Nicole om je in te schrijven via een link op onze website 

Ontbijtwandeling 3 Juni 
 

In de hoop dat alsdan de pandemie achter ons ligt en we 
allemaal één of twee prikken in onze arm hebben gekregen, 
staat er op 3 juni een mooie ontbijtwandeling op het 
programma. Voorzien van twee covid prikken wacht onze 
geroutineerde wandelgids Felix Maginelle ons tegen 8 uur op 
aan Gasthof Ter Venne, Diepvenstraat, 2  3201 Langdorp om 
een door hem uitgetekende wandeling in de nabijgelegen 
bossen mee te beleven. 
Van wandelen krijg je honger maar geen nood. Stijn wacht 
ons rond 10 uur op met zijn team om ons een luxe ontbijt te 

serveren. Glaasje cava of fruitsap bij aankomst, minibroodjes, sandwiches, rozijnen en notenbrood, 
croissants, minikoffiekoeken, confituren, ontbijtgranen, yoghurt, spiegelei, roerei, gerookt spek, gebakken 
aardappelen met ui en spek, charcuterie, paté, gerookte zalm, cavaillon met Ardeense ham, 
mozarellaparels met kleine tomaat, kazen van meester Van Tricht en huisbereide confituren en als 
afsluiter fruitsalade staan op het menu. Koffie, thee en fruitsap staat ter beschikking om tijdens of na de 
maaltijd te drinken. Bij goed weer kan er in de mooie tuin geserveerd worden. 
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Zoals voorgaande jaren kunnen zowel wandelaars als niet wandelaars zich komen tegoed doen aan deze 
culinaire verwennerij.  
We beslissen op 20 mei of dit evenement kan doorgaan. Zo ja krijg je meteen een uitnodiging tot 
inschrijving en betaling van 15 euro (werkelijke kostprijs 30 euro). We gaan hier werken met 
tafelschikking. Bij je betaling kan je meedelen bij wie je graag aan tafel zou plaats nemen.    
 

Fietstocht 10 juni in Bertem 
 

Onze fietsgoeroe Luc Geyskens kent zowat ieder fietspad in Vlaams Brabant. Op 10 juni tegen 14 uur 
verwacht hij de fietsliefhebbers op het Gemeenteplein 3060 Bertem om samen met hem een fietstocht 
van 34 kilometer af te leggen. Hij wijst wel op het golvend parcours dat gaat langs Leefdaal, Neerijse, Sint-
Agatha-Rode en Sint Joris Weert, wat voor fietsers met E - Bike en voor hen met geoefende benen geen 
probleem mag zijn. Indien mogelijk pintje achteraf in Café Het Blok op het Gemeenteplein. 
Ook nu werken we met voorinschrijving. We beslissen op 26 mei of deze fietstocht kan doorgaan. In het 
positieve geval krijg je een mail van Nicole met mogelijkheid tot inschrijven via een link op onze website.  
Opgelet, deze tocht staat in onze activiteitenkalender geprikt op 11 juni, maar wordt een dag vervroegd 
omdat Luc op die dag zijn tweede prik krijgt, wat we hem niet willen onthouden. 
 

Petanque 17 en 25 juni  
Hopelijk zal covid–19 dan verslagen zijn of zijn we tenminste immuun dank zij de vaccinatieprikken.  
Indien horeca alsdan geopend, spelen we op donderdag 17 juni (van 10 tot 13 uur) en op vrijdag 25 juni 
van 14 tot 17 uur. Zoals gezegd plaats van afspraak Café Afrit 20, Aarschotsesteenweg 334, Wilsele 
Putkapel. 
Begin juni zullen we meer weten. Indien toegelaten en horeca open krijgen de PC bezitters een 
uitnodiging tot inschrijven van Nicole voor beide dagen.  
 

Voordracht Jef Abbeel over China 22 juni, 14 uur 
 

In de stille hoop dat in juni de horeca (nog steeds) geopend is, 
zal deze voordracht in onze kantine kunnen doorgaan. Datum is 
alvast vastgelegd met spreker.  
Op 1 juni zullen we zeker meer weten en bij positieve signalen, 
zal deze bevlogen spreker ons onderhouden over cultuur, 
economie en maatschappij van deze wereldmacht.  
Kennis bijspijkeren met een stuk taart en koffie kan nog altijd 
aan de oude prijs van 3 euro.  Indien op 1 juni het rijk der 
vrijheid opnieuw herwonnen is, zal Nicole de PC bezitters een 

uitnodiging tot inschrijving en betaling sturen.  
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Wandeling 1 juli in Drieslinter. Vertrek 10 uur !!! 
Andre Vandebroek, die we kennen van vorige 
natuurminnende wandelingen in de Getevallei , 
heeft een wandeling van een kleine 8 kilometer 
uitgetekend. Gezien mogelijke hoge 
temperaturen in juli en augustus, vertrekken we 
zoals vorige jaren om 10 uur in de voormiddag. 
Andre wacht ons op aan het Stationsplein in 
Drieslinter en neemt ons mee op een open 
landschapswandeling over onverharde en goed 
begaanbare wegen met een paar mooie 
vergezichten over de naburige dorpen. Als alle 
lichten dan op veilig staan gaan we genieten met 
een frisse pint achteraf (bij zonnig weer) op het 

ruime terras van Café De Smid op het Stationsplein. 
Ook hier weer beperken we ons voorlopig noodgedwongen tot de aankondiging van deze wandeling en 
zal je later een uitnodiging tot inschrijving van Nicole krijgen. Beslissing over al dan niet doorgaan: 11 juni, 
waarna normaliter een uitnodiging tot deelname van Nicole zal volgen.  
 

Stadswandeling Leuven Vaartkom 15 juli 
 

We doen een nieuwe poging om onder 
leiding van stadsgidsen in groepen van 20 
personen de Vaartkom als bruisende buurt in 
ontwikkeling te ontdekken. De gidsen 
wachten ons op het Victor Broosplein om van 
daar de wandeling te starten om 14 uur stipt. 
Tijdens deze wandeling van een drietal 
kilometer en met een duurtijd van ongeveer 3 
uur (onderbroken voor een drankje) wordt 
aangetoond hoe men deze oude industriële 
buurt wil laten herleven.  Gedurfde 
architectuur, creatieve bedrijven, 
klimaatneutraal: hier beleef je het Leuven van 
de toekomst.  
Na deze leerrijke wandeling, begeven we ons 

naar De Kansel in de Muntstraat 15, te Leuven. Hier staat de tafel voor ons gedekt en wordt een 4 
seizoenen menu opgediend. Glaasje cava of fruitsap, zalmfilet met fijne groenten in lichte roomsaus of 
stoofvlees op Leuvense wijze met frieten en crême brulée als afsluiter. Hierbij krijg je twee glazen wijn of 
bier van het vat of 2 softdrinks. Water staat op tafel. De deelnemers aan deze wandeling en maaltijd 
zullen 40 euro betalen (werkelijke kostprijs 66 euro pp). 
Ook hier beslissen we pas op 11 juni of we onze wandelschoenen moeten klaar zetten. Bij een positieve 
beslissing ontvang je meteen een mail van Nicole met een uitnodiging tot inschrijving en betaling met alle 
nuttige details (parking in de buurt, openbaar vervoer, code bij betaling enz.)  
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Vijfdaagse Thuringen 13 en 27 september 
 

Julien heeft in samenwerking met Reizen 
Verhoeven een mooie vijfdaagse reis 
uitgewerkt. Twee bussen zijn voorzien om 
ons op 13 en 27 september richting 
Duitsland te brengen.  
Normaliter zouden we nu reeds een 
voorschot vragen, maar gezien de 
onzekerheid die momenteel aan 
buitenlandse reizen kleeft, gaan we dat 
voorlopig niet doen. Hoe zal de situatie 
op dat vlak evolueren? Zullen reizen naar 
het buitenland op dat ogenblik toegelaten 
zijn? Hoe zal de situatie op dat ogenblik in 
Duitsland zijn? Zal Duitsland op dat ogenblik een vaccinatiepas of een negatief attest eisen?  
Feit is wel dat we uiteindelijk definitief uiterlijk 10 juni zullen moeten beslissen gezien we tot dan maar 
zonder kosten kunnen annuleren. We zullen dan ook rond 20 mei een beslissing moeten nemen en pas 
dan een concrete uitnodiging tot betaling met alle concrete details zenden indien de reis probleemloos 
kan doorgaan. We herhalen voorlopig slechts het reisprogramma met verblijf in Hotel “Am Rossplan” sup 
ten Altenburg, zoals meegedeeld door Verhoeven.  

Volpension vanaf ontbijt dag 1 tot en met avondmaal dag 5    
Avondmaal en ontbijt nemen we in hotel vanaf dag 1 tot ontbijt dag 5.  Het middagmaal in 
restaurants onder weg of soms in het hotel.  Ontbijt dag 1 en avondmaal dag 5 onderweg. 
De kamers hebben bad of douche, toilet, tv, telefoon, wifi. 
HET PROGRAMMA: onder voorbehoud van wijzigingen door plaatselijke omstandigheden. 
DAG 1: Heenreis richting Duitsland via Gotha naar Weimar. Bezoek en wandeling door de stad. 
Hier verbleven Goethe en Schiller. Nadien naar hotel, waar avondmaal en overnachting. 
Dag 2: Bezoek aan Leipzig, een van de mooiste steden en na Berlijn de grootse stad van DDR Hier 
bevindt zich het oudste koffiehuis van Duitsland, we wandelen langs concert en operagebouw, 
de oude beurs en het prachtige stadshuis, de Thomaskirche die zijn naam gaf aan de beroemde 
“Thomaner knapenkoor” enz. Na wat vrije tijd keren we terug naar het hotel. Avondmaal en 
overnachting. 
Dag 3: In de voormiddag bezoeken we onze verblijfplaats. We maken een wandeling door het 
meer dan 1000 jaar oude Altenburg. De voornaamste bezienswaardigheid is het 
Lindenaumuseum , een kunsthistorisch museum waarin heel bijzondere collecties zijn 
ondergebracht. We bezoeken het Altenburgslot, de slotkerk en de vertrekken van de hertogelijke 
familie, in de namiddag bezoek aan Schloss Colditz. Avondmaal en overnachting. 
Dag 4: Na het ontbijt bezoeken we de oude universiteitsstad Erfurt met een bezoek aan het 
prachtige historisch centrum met de mooie Dom, Fischmarkt en Krämerbrucke, bebouwd met de 
typische huisjes. Gelegenheid tot bezoek aan concentratiekamp van Buchenwald, 
waarnaavondmaal en overnachting. 
Dag 5 Na het Ontbijt richting Gotha waar we een bezoek brengen aan Schloss Friedenstein, een 
van de mooiste kastelen van Thûringen, waar de koninklijke familie van Sachsen-Coburg-Gotha 
verbleef. Via de Duitse autowegen terug huiswaarts met onderweg stop voor middag en 
avondmaal. 
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Inbegrepen:  
 Drinkgeld chauffeur & gids. 

 Audiosysteem(oortjes) & Verhoeven gidsbegeleiding 

 Inkomgelden: Schloss Colditz, Schloss und Spielkartenmuseum, Scloss Friedenstein Gotha. 

Niet inbegrepen: 
 Annulering/reisbijstand indien gewenst 17.50 p.p. Voor lichamelijke ongevallen en 

aansprakelijkheid zijn we verzekerd via polis Sociaal Fonds. 

 Dranken bij maaltijden niet inbegrepen  

 De kostprijs mits grote tussenkomst van de kas  

 Tweepersoonskamer: 375 euro per persoon 

 Eenpersoonskamer : 400 euro per persoon 
Opstapplaatsen: 

 VERHOEVEN – Rijkevorsel 

 ROTSELAAR - rond punt  

 Leuven Vuurkruisenlaan 
Boutersem Carpoolparking afrit Boutersem E40 

 Indien niet voldoende deelnemers is het mogelijk dat een bepaalde opstapplaats wordt 
geannuleerd. 
 

Cera in jouw regio 
 
In Trefpunt van maart las je al dat Sociaal Fonds KBC en Cera een goede match zijn . Deze twee 
organisaties zullen dan ook regelmatig samenwerken. In het artikel in Trefpunt kreeg je meer informatie 
over de werking van Cera en de verschillende webinars waaraan je kunt deelnemen.  
 
Daarnaast heeft Cera ook een uitgebreide regionale werking waarbij Cera in jouw regio investeert in een 
betere samenleving. Feitelijke verenigingen en vzw’s kunnen een aanvraag indienen voor financiële steun 
voor een project in hun regio. 
 
Tijdens de Regionale Adviesraden in de 45 regio’s komen telkens een twintigtal vennoten samen. Ze 
bespreken en beoordelen de ingediende aanvragen op basis van een aantal criteria en ze beslissen welke 
organisaties voor welk bedrag steun krijgen.   
Zo zorgen we voor een samenleving zonder drempels, waaraan iedereen volwaardig en gelijkwaardig 
kan deelnemen, en voor warme en zorgzame buurten, waar alle bewoners maximale kansen krijgen. 
 
De Regionale Adviesraden komen drie keer per jaar samen om de projectaanvragen te beoordelen: 

 Ronde 1 - tussen begin februari en half maart 

 Ronde 2  - tussen begin mei en half juni 

 Ronde 3 - tussen begin oktober en half november 
 
Jaarlijks krijgen zo’n 700 organisaties overal in het land een financiële duw in de rug om hun project te 
realiseren. Hieronder vind je een overzicht. 
 
We stellen je hierna een van de gesteunde projecten voor uit jouw regio. 
 
 
 
 

https://www.cera.coop/nl/particulieren/steun-aan-samenleving/voorwaarden
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Mamadepot Hageland 
 

Het mamadepot Hageland wilt vrouwen in 

kwetsbare situatie ondersteunen. Doordat 

de armoede ook toeneemt op het platte 

land wilt FERM (KVLV) met dit initiatief 

concrete stappen zetten naar zorg en 

duurzaamheid in de samenleving. In het 

mamadepot worden er kinderkleding, kleine 

meubeltje, speelgoed, schoolgerief 2de 

hands verzameld voor kinderen/jongeren 

van 0 jaar tot 18 jaar. Naast het depot is er 

ruimte voor ontmoeting en uitwisseling rond 

opvoeding, ontspanning, nuttige informatie 

naar gezinnen. De regionale adviesraad 

Hageland gaf een financiële steun voor de 

inrichting van de ontmoetingsruimte.  

  

Wil je meer weten over Cera, haar werking en haar 

projecten? Of wil je zelf een project indienen? Surf dan 

zeker naar de website www.cera.coop. En schrijf je in op 

de maandelijkse nieuwsbrief. Zo ben je als eerste op de 

hoogte van de activiteiten van Cera en van de pittige 

kortingen op de leuke aanbiedingen die Cera voor haar 

vennoten in petto heeft. 

 

  

  

  

 

 

Je Cera Ambassadeur  

Nicole Alaerts  

http://www.cera.coop/
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VAN HARTE PROFICIAT  
 

HUWELIJKSJUBILEA  

70 jaar gehuwd 
19/05: Oliviers Marcel - Vos Irena  

65 jaar gehuwd 
9/05: Simons Jozef – Marien Maria  

50 jaar gehuwd 
07.05: Martin Wibail - Gilberte Christens 
15.05: Bea Anciaux - Rene Van Den Brande 
14.05: Louis Bovy Diana Herten 
21.05: Fons Milants – Gilberte Peeters 
21.05: Gilberte Peeters – Fons Milants 
21.05: Felice Wuyts – Alfons Luyckx 
22.05:Tony Aerts – Suzy Goossens 
26.05: Gilberte Christens – Martin Wibail 
27.05: Sonia Craessaerts – Andre Stevens 
29.05: Christiane Van Criekingen – Cyriel Bunkens 
05.06: Theo Van Horebeek – Maria Kennis 
28.06: Aime Coenen - Christiane Boyen 
 

VERJAARDAGEN 
100 Jaar 
24/05: Augusta Reynaert 
 

95 JAAR 
17/06: Marcel Oliviers  
 

90 JAAR 
1/05: Eraly Nora 
08/05 : Simons Jozef 
24/05 : Verstappen Anny 

85 JAAR 
07/05: Luc De Zaeyer 
08/05: Hortense Ickx 
10/05: Mariette Gooris   
20/05: Emmy Mombaerts 

80 JAAR 
2/06: Marcel Driesmans 

75 JAAR 
07/05: Henri Godts 
18/05: Marc Schoolmeesters 
18/05: Nicole Messemaekers  
20/05: Paul Fillé   
22/05: Jos Mathues 
29/05: Georges Swinnen 
04/06: Jozef Cauwenberghs  
05/06: Esther Vansavelbergh  
12/06: Prosper Morren  
14/06: Marie-Jose Mijten  
21/06: Gustaaf Verduyckt  
28/06: Rudi Jacobs  
  
  

70 JAAR 
13/06: Sonia Craessaerts  
02/06: Els Indencleef  
23/06: Renaat Moons  

 
 

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

gelukkige verjaardag toe. 
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OVERLIJDENS  
 
We vernamen het overlijden van: 

 
Robert Vanstockstraeten, weduwnaar van Adèle Van Geel. 

Bob werd geboren in Attenrode op 6 augustus 1926 en is thuis in Heverlee overleden op 6 februari 2021 

rouwbrief:  Vanstockstraeten Robert 
condoleren: pues.be 

Julien Verschueren (ABB), weduwnaar van Margareta Van Petegem. 

Julien werd geboren te Beervelde op 8 april 1931 en is overleden te Zaffelare op 28 februari 

rouwbrief: Verschueren Julien 

Condoleren: Afscheidscentrum Gentier-Verstraeten, Haenhoutstraat 258, 9070 Destelbergen 

t.a.v. de familie Verschueren – Van Peteghem 

online via: www.afscheidscentrumgentier.be/condoleren 

 

Chris Vandoren, echtgenote van Marnix Reynaert. 

Chris werd geboren in Leuven op 9 juni 1954 en is er overleden op 6 maart 2021. 

rouwbrief:Vandoren Chris brief 

condoleren: 

Fam. Chris Vandoren p/a Begrafenissen Pues, 

Geldenaaksebaan 344, 3001 Heverlee 

Marie-Jeanne D'hont, echtgenote van Danny Schiepers. 

Marie-Jeanne werd geboren in Tielt (West-Vlaanderen) op 16 november 1954 en is thuis overleden op 

30 maart 2021. 

rouwbrief:D'hont Marie-Jeanne brief  

condoleren: pues.be 

 

 
 

 

Onze blijken van medeleven werden overgemaakt aan de families  

  

https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2021/02/Vanstockstraeten-Robert.pdf
https://www.pues.be/condoleren/11975
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2021/03/Verschueren-Julien.pdf
http://www.afscheidscentrumgentier.be/condoleren
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2021/03/Vandoren-Chris-brief.pdf
https://seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2021/04/Dhont-Marie-Jeanne-brief-def.pdf
https://www.pues.be/condoleren/12167
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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. 

 
 

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/onze-gazetjes-van-2021/
https://seniorenkbcleuven.be/
mailto:nicole.alaerts@hotmail.be
mailto:julien.ronsmans1@telenet.be
http://www.seniorenkbcleuven.be/

