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Woordje van de voorzitter
Goede SKL vrienden,
Zoals reeds eerder meegedeeld, wordt ons Gazetje vroeg klaar gestoomd om
tijdig bij onze leden te geraken. Op het ogenblik van dit schrijven zijn we 4
juni, zodat we voor ons programma geruime tijd vooruit moeten kijken en
nog in het duister tasten hoe ver de versoepelingen op dat ogenblik zullen
reiken. Hoewel het rijk der vrijheid wenkt, wordt toch nog aangeraden om
voorzichtig te blijven door bijvoorbeeld voldoende afstand te houden.
Ons bestuur heeft met veel genoegen opnieuw fysiek vergaderd en een
aantal beslissingen voor de komende maanden genomen. Je kan ze allemaal
vinden in deze Gazet (is al geen Gazetje meer). Zelfs voor volgend jaar
werden reeds enkele evenementen vastgelegd zoals de succesrijke lunch
dansant (25/3) en cabaret en zang met Lennaert Maes (21/4). En uit schrik
dat alle uitgestelde trouwfeesten ons in de problemen zouden brengen voor
ons jaarlijks barbecue feest, werd Hof Ter Venne 19/8/22 reeds besproken.
Nadat we reeds enkele leuke petanque ontmoetingen achter de rug hebben, werd gisteren de poort naar
de vrijheid voor goed ingebeukt met onze jaarlijkse ontbijtwandeling met aansluitend ontbijtbuffet. Niets
dan lachende gezichten bij onze 59 aanwezige leden, die eindelijk blij waren alle gedurende 14 maanden
opgespaarde gespreksonderwerpen weer kwijt te kunnen aan tafel met de vrienden. Ook de
voorgeschotelde spijs en drank kreeg alle lof toegezwaaid. Zie een kort verslag verder in dit blad.
Wat hebben we jullie te bieden de volgende maanden? Eerst kan je enkele reacties lezen van onze lezers
op mijn oprisping over de vraag van sommigen of de ouderen bij deze pandemie niet te veel beschermd
worden en op mijn vraag om je uit solidariteit te laten inenten.
Na een herinnering aan de eerste zomerwandeling in Drieslinter op 1 juli met aandacht voor het vroege
startuur (10 uur !!!), kunnen de petanquers ook de datums van volgende petanque ontmoetingen in juli
en augustus vinden. Op donderdag 15 juli reserveerde Lutje voor ons een mooie begeleide
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stadswandeling, waarbij we op een interactieve manier kennis kunnen maken met het nieuwe Leuven
aan de vaartkom. Nabespreking doen we tijdens een aansluitend etentje in De Kansel in Leuven.
Onze ledenkring bevat ook heel wat sportievelingen, getuige het stijgend succes van onze fietstochten en
wandelingen. Luc Geyskens verwacht dan ook weer heel wat inschrijvingen voor de fietstocht in Werchter
op 23 juli en de wandeling in Duisburg van 5 augustus, deze laatste eveneens met zomers startuur van 10
uur. Hier kan ook nog de door Chris Delcon georganiseerde wandeling van 2 september in Meldert
worden bijgevoegd. Ondanks het er naar uitziet dat we deze buiten activiteiten met 100 personen mogen
organiseren, vragen we toch om voorafgaand in te schrijven, kwestie van een kijk op de zaak te
behouden.
Wie bij vorige BBQ feesten aanwezig was, zal nu ook niet willen ontbreken op onze jaarlijkse BBQ van 19
augustus. Dat is gegarandeerd genieten in de bossen van Langdorp op het mooie terras van Ter Venne.
Ons bestuurslid Paul Alaerts heeft zich ook in het zweet gewerkt voor de organisatie van een leerrijke
uitstap naar de Haven van Antwerpen, gevolgd door een ontspannen bezoek aan de brouwerij van het
gekende “Bolleke”. Zelf zou ik alleen al inschrijven voor het lekker uitgebreide middagmaal in de
wereldkeuken van het Hechi restaurant, een ware culinaire belevenis. Je zal merken dat we twee bussen
op twee opeenvolgende zaterdagen (21 en 28/8) hebben voorzien. Of deze twee bussen ten gepaste tijde
zullen uitrijden zal afhangen van het aantal inschrijvingen. Ook blijft de vraag wat de geldende
voorschriften zullen zijn op dat ogenblik, behoudens de thans geldende maatregelen zoals achterin
opstappen en mondmasker in de bus.
Julien heeft bij Verhoeven reizen ook weer een mooie meerdaagse gereserveerd naar Thûringen – Leipzig,
ook voor 2 bussen met respectievelijk vertrek op 13 en 27 september. Het gedetailleerde reisprogramma
van dag tot dag kan je hier bij lezen. Ook hier geldt dezelfde vraag als bij de daguitstap. Zullen de twee
bussen gevuld geraken en wat zijn op dat ogenblik de geldende maatregelen in Duitsland. Tegen de
afsluiting van de inschrijvingen op 15 juli, uiterste datum waarop we kosteloos kunnen annuleren, zullen
we echter wel meer weten en zullen de geïnteresseerden onverwijld verwittigd worden over de stand van
zaken.
De liefhebbers van operette worden er hierna ook aan herinnerd om tijdig hun kaarten te bestellen voor
de jaarlijkse opvoering door het Brussels Operette Theater in de schouwburg van Leuven van de operette
Paganini op 11 december. Verder kan je ook nog een verslag lezen van de fietstocht in Drieslinter en van
de ontbijtwandeling met ontbijtbuffet in Langdorp.
Finaal wil ik nog een boodschap brengen aan de niet PC bezitters. Omdat er soms snel een beslissing moet
genomen worden, is er vaak geen tijd om deze via ons papieren Gazetje (met een praktische doorlooptijd
van minstens 10 dagen) aan de leden mee te delen. We delen deze beslissingen dan ook via een
snelbericht per mail mee aan de PC bezitters. Wie als niet PC bezitter hiervan toch op de hoogte gesteld
wil worden, mag zijn naam opgeven aan één van de bestuursleden, zodat we kunnen zien welk
bestuurslid je ook op de hoogte kan brengen.
Nog een fijne zomertijd gewenst aan iedereen en hopelijk tot op één van onze activiteiten.
Achilles
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Reacties van onze lezers
Mijn boosheid in vorig Gazetje omtrent het feit dat sommigen ons
senioren beschouwen als dor hout dat tijdens een pandemie mag
worden weg geknipt ten voordele van de economie, heeft bij
sommige leden wel een gevoelige snaar geraakt. Bij wijze van
voorbeeld een uittreksel uit één van de reacties van ons lid Aimé
Coenen.
“Senioren dragen heel wat bij aan de samenleving. Zoals elke
jongere winkelen we, gebruiken we diensten (die mensen aan het
werk zetten) en betalen we belasting. We doen ook
vrijwilligerswerk; veel organisaties zouden zelfs moeilijk kunnen
functioneren zonder hun oudere vrijwilligers. Kortom, senioren zijn
de olie die de motor van onze (sociale) economie doen draaien.
Senioren babysitten. Ze zorgen voor de kleinkinderen. Het valt moeilijk voor te stellen wat er met onze
economie zou gebeuren als er plotseling geen grootouders meer beschikbaar waren om voor
kleinkinderen te zorgen. Het wordt hoog tijd dat onze samenleving inziet hoe belangrijk senioren wel zijn.
Naast kennis en ervaring beschikken ze (meestal) ook over koopkracht. Onze economie evolueert dan ook
steeds meer in de richting van een 'grijze' economie, met dank aan de senioren.
Het erkennen van de belangrijke bijdrage van senioren zou helpen om van onze samenleving een meer
inclusieve samenleving te maken, waarin de ene generatie niet tegenover de andere wordt geplaatst.
“De oudere is niet langer nodig” is tegenwoordig een wijdverbreide houding, maar negeert de realiteit.
Wat zou onze samenleving doen zonder "het oude"? Het is belangrijk om de sterke punten van ouderdom
te herkennen en te gebruiken.
De groep senioren groeit aan en we hebben de maatschappij heel wat te bieden.
Gooi daarom de negatieve gevoelens over jezelf overboord, borst vooruit en kin omhoog! Het is hoog tijd
dat we fier zijn op de term 'senior' en voor onze rechten opkomen. Of moeten wij ons verantwoorden
omdat wij hier nog rond lopen? Besef allemaal heel goed : "Age is just a number.How you feel and live
your live is more important” (Leeftijd is slechts een getal. Hoe je je voelt en leeft is belangrijker)”
Nog andere mails binnen gekregen in dezelfde zin.
Ook onze oproep om jullie uit solidariteit voor de anderen te laten vaccineren heeft wat reacties los
gemaakt. Zo kent Armand 2 mannen die respectievelijk 6 uur en drie weken na hun vaccin zijn overleden.
Ook Yvette kent een 86 jarige die twee dagen na de vaccinatie is gestorven. Alle respect voor deze
reacties, Ik kan alleen maar herhalen dat individuele bescherming en potentiële groepsimmuniteit volgens
de wetenschappers (zoals het Tropisch Instituut voor geneeskunde) het risico op virus overdracht
aanzienlijk vermindert. Afkeer voor het vaccin plaatsen zij in de top 10 van de wereldranglijst van gevaren
voor de volksgezondheid.
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Activiteitenkalender
Op onze website kan je steeds de actuele status terug vinden
Activiteit

Plaats

Datum

Bedrag

code

Wandeling

Drieslinter

Stadswandeling

Leuven

1 jul
10 uur
15 jul

€45

fietstocht
petanque

Werchter
Wilsele

Wandeling

Duisburg

BBQ
petanque

Langdorp
Wilsele

€45

734

Uitstap

Antwerpen

€40

812

Wandeling
petanque
voordracht
China
reis1
reis2
BOT

Meldert
Wilsele
Bierbeek

23 jul
22 en 30 jul
5 aug
10 uur
19 aug
12 en 27 aug
21 en
28 aug
2 sep
3 sep
sept

711Z of 10 juli
711S
22 juli
21-jul of 29
jul
04 aug

Thuringen
Thuringen
Leuven

13-sep
27-sep
11 dec
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Inschrijven
tot
30 juni

16 aug
11-aug of 26
aug
6 aug
31 aug
02-sep

375/400 814…
375/400 815…
€15
714

15 juli
15 juli
30 juli

Wandeling Drieslinter 1 juli, 10 uur. Herinnering
We hebben al enkele malen reclame gemaakt
voor deze wandeling. Toch herhalen we hier
nogmaals bondig de aankondiging, zij het
licht gewijzigd. Indien de richtdrempel van
500 covid-bedden op intensieve zorg op 9
juni is bereikt en de meeste 65 plussers dan
gevaccineerd zijn, mag er van dan af buiten
gesport worden met 100 personen.
Er is dus veel kans dat we de wandeling niet
meer moeten beperken tot 25 wandelaars. Er
kan dus ingeschreven worden tot maximum
100 wandelaars. Mocht de situatie toch nog
veranderen, zullen de ingeschrevenen
verwittigd worden via een snelbericht.
Ter herinnering: Andre Vandebroek wacht
ons tegen 10 uur op aan het Dorpsplein langs de Grote Steenweg (tussen de kerk en de lagere school)
voor een wandeling van 8 kilometer. De wandeling eindigt op het Stationsplein, waar we onze dorst
kunnen lessen op het terras van brasserie De Smed. Vandaar is het nog een kleine laatste inspanning van
een 600 meter om terug aan onze wagen te geraken. Opgelet: vertrek om 10 uur !!!!
Inschrijven voor deze sportactiviteit kan via onze website nog tot 30 juni

Nieuwe petanque datums
Mail binnen gekregen van Francois. “Het was leuk om eindelijk
opnieuw te kunnen petanquen. Kunnen bij babbelen na lange tijden
was een hele voldoening”. Aan de lachende gezichten van de andere
ballengooiers te zien, was dit ook bij de anderen het geval.
Nogmaals herhalen dat we voortaan onze favoriete sport uitoefenen
op de vier terreinen achter Café Afrit 20, Aarschotsesteenweg 334 te
Wilsele – Putkapel (recht tegenover het oude gemeentehuis van
Wilsele). We spelen telkens tweemaal per maand: één
donderdagvoormiddag van 10 tot één en één vrijdagnamiddag van 14
tot 17 uur.
Onze eerstvolgende ontmoetingen zijn donderdag 22 en vrijdag 30
juli, donderdag 12 en vrijdag 27 augustus, vrijdag 3 september.
Gezien de gemiddelde opkomst van een twintigtal spelers, is er
vooralsnog geen probleem qua terreinbezetting en kan gekomen
worden zonder voorafgaande inschrijving hoewel dit mogelijk is.

Uitnodiging “Vaartkomwandeling - stadsontwikkeling en - vernieuwing " te
Leuven
donderdag 15 juli 2021 om 14.00 uur stipt.
Ontdek de Vaartkom, bruisende buurt in volle ontwikkeling! Op deze wandeling maak je kennis met het
heden en verleden van deze fascinerende noordelijke stadsbuurt. De nieuwe architectuur wordt in de
schijnwerpers geplaatst en er wordt in gegaan op de manier waarop men deze oude industriële buurt wil
laten heropleven. De vaartkomwijk doet de slogan van de stad ‘Leuven eeuwenoud, maar springlevend’
alle eer aan. Gedurfde architectuur, creatieve bedrijven, klimaatneutraal : hier beleef je nu al het Leuven
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van de toekomst. Start met de 3 gidsen, die elk een groep van maximaal 24 leden begeleiden, op het
Victor Broosplein om 14u stipt. Duurtijd wandeling (max.3 km lang): +/- 3u (met drankje).
Om 18u worden wij verwacht in restaurant De
Kansel, Muntstraat 15, te Leuven. We worden
meteen verwelkomd met een aperitief: cava of
fruitsap. Om onze honger te stillen kunnen we
kiezen tussen zalmfilet met fijne groeten in
lichte roomsaus (Z) of stoofvlees op Leuvense
wijze met frieten (S). Afsluiten doen we met
een crême brulée, gevolgd door de klassieke tas
koffie of thee. Tijdens de maaltijd heb je recht
op 2 glazen wijn of 2 glazen bier van het vat (3
verschillende bieren), tenzij je kiest voor 2
softdrinks. Water staat op tafel.
Dank zij tussenkomst van onze kringkas kunt u
en uw partner deelnemen voor 45 Euro per
persoon ( wandeling en etentje inbegrepen). Inschrijven kan door storting op onze SKL rekening BE 78
4310 0665 6186 met vermelding wandelen code 711 + keuze menu Z of S. De inschrijvingen worden
afgesloten op 10 juli of eerder bij het bereiken van (3 x24 =) 72 wandelaars.
Samenkomst om 13u45 te Leuven, Victor Broosplein, vlak voor het artistieke OPEC Centrum (Vaartkom
4). zie bijgevoegd plan hieronder. Mogelijkheid om te
parkeren aan parking Vaartkom (Lidl) of stadsbus 600
"VAARTKOM" te nemen op perron 11 van het
busstation aan het station van Leuven en afstappen
aan de eerste halte Vaartkom.

Bij wijziging of annulering steeds een seintje aan
Lutje Lelièvre (ondervoorzitter) gsm
0486/383348 of e-mail:
lutgarde.lelievre@gmail.com of Julien
Ronsmans (kassier) 0494 18 74 04/e-mail:
julien.ronsmans1@telenet.be
Tot dan !
Lutje Lelièvre

6

Fietstocht Werchter 23 juli 14 uur
Uit de opkomst blijkt dat de fietstochten ook bij onze leden
beginnen aan te slaan. Luc Geyskens heeft ook ditmaal weer een
mooie fietstocht uitgedokterd. Bijgestaan door de fietskapiteins
vertrekt hij om 14 uur met ons aan ‘Café De Wissel’, Sint
Jansstraat 101 te Werchter. Parkeerplaatsen aan de overzijde voor
het café.
Luc schotelt ons een vlakke fietstocht van 36 kilometer voor met
start langs het water richting Aarschot. Nadien laten we Aarschot
rechts liggen en fietsen we richting Ramsel, Houtvenne en
Begijnendijk. We keren terug tussen Baal en Tremelo naar
Werchter, waar we kunnen genieten van een frisse pint in De
Wissel.
Je kan je deelname bevestigen door inschrijving via onze website
tot 22 juli.

Wandeling in Duisburg 5 augustus 10 uur !!!!
Luc Geyskens kent niet alleen
alle fietswegen in de regio, maar
heeft ook een dik verzamelalbum
van mooie wandelingen in de
streek.
Vandaag verwacht hij ons tegen
10 uur op de parking van
‘Pachthof Stroykens’,
Merenstraat 19 in Duisburg. Na
de heuvelachtige wandeling van
vorig jaar in de pletsende regen
richting Eizer, gaat hij deze keer
met ons de andere richting uit.
Zonder tot in Vossem te geraken
gaan we richting Tervuren en
keren terug naar Duisburg zodat
we een goede 8 kilometer gestapt hebben.
Uitblazen met een frisse pint (lekkere Karmeliet van het vat !!!) doen we hopelijk in het zonnetje op het
binnenplein van deze gerestaureerde vierkantshoeve. Denk ook hier aan het vroegere vertrekuur (10 uur
!!!).
Inschrijven kan tot 3 augustus via onze website
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BBQ 19 augustus Hof Ter Venne van 16 uur tot 21u30

Vorig jaar hebben we ons jaarlijks BBQ festijn noodgedwongen moeten schrappen. Wie in 2019 op ons
grillfeest aanwezig was, zal zich zeker de uitgelaten sfeer en het lekkere eten nog herinneren en zal er nu
ook zeker willen bij zijn. Stijn en Gaby deden ons ook dit jaar een feestelijk aanbod, dat we niet konden
weigeren.
Om 16 uur wordt je verwelkomd met een glaasje cava, een aperitief Ter Venne of een fruitsap. Om 16u45
krijgen we nijlbaars met peterseliesalsa en Provençaalse groentenratatouille aan tafel opgediend.
Behoudens dat dan nog nog striktere corona maatregelen zouden gelden, kunnen we vanaf 17h45
aanschuiven aan de grillroosters waar het BBQ team van Ter Venne met plezier en kunst onze borden zal
vullen, zelf aan te vullen met de klaar staande slaatjes en warme sauzen. Je kan kiezen tussen
Nobelvarken met whisky-mangosaus, Saltimbocca van gevogelte, mozarella, basilicum, salie en gerookte
ham of heb je liever een Angus-runderlende met rub van gebroken peper en dragon? Om 20u30 staat de
Ter Venne ploeg ons op te wachten in de dessertenhoek. Keuze te over tussen de ijskar met warme
chocoladesaus, geflambeerde flensjes “Suzette”, Tricolore van chocolade en tiramisu, chocomousse,
sachertorte, peren Grand-Marnier, chocoladesoezen, verse vruchtensla, Flan Caramel. Hierbij kan je nog
een tas koffie of thee mee ritsen.
Gans de namiddag kan je alles doorspoelen met wijnen, waters en bieren en dit tot 21h30. Bestelde
dranken na die tijd zijn ter plaatse te betalen.
Je kan deelnemen aan dit zomers roosterfeest door storting van 45 eur per persoon (werkelijke
kostprijs 68,50 euro) met vermelding van code 734. Bij je overschrijving kan je ook je favoriete
tafelpartners opgeven. Gezien het Overlegcomité van 18 juni beslist heeft dat we vanaf juli met acht aan
één tafel kunnen zitten kan je een ruime keuze van tafelpartners doorgeven.
Omdat waarschijnlijk ook dan nog altijd afstand tussen de tafels moet bewaard blijven wordt het
maximum aantal deelnemers bepaald op 148 personen. Inschrijven kan tot 16 augustus.
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Uitstap haven van Antwerpen en bezoek brouwerij De Coninck
zaterdagen 21 en 28 augustus vertrek 7u30 carpooling rond punt Rotselaar
Ook deze interessante en leerrijke uitstap werd vorig
jaar door onze neus geboord wegens corona. We
zetten hem derhalve opnieuw op de agenda en
kunnen daarbij het volgende aankondigen.
We komen samen aan de carpooling in Rotselaar aan
het Rond Punt, waar onze bus van Linden Cars stipt
zal vertrekken om om 7u30. Op het ogenblik dat we
deze aankondiging opstellen en onder voorbehoud
van latere versoepelingen dient op- en afgestapt
langs de tweede deur en dient een mondmasker gedragen op de bus.
Onze bus wordt tegen 8u30 verwacht aan het havenpaviljoen naast het Mas, waar we 2 gidsen oppikken.
Zij zullen ons ongeveer twee uren begeleiden en deskundige uitleg geven terwijl wij kunnen genieten,
kijken en luisteren vanuit onze luie zetel. Er is een tussenstop voorzien in het prachtig polderdorpje Lillo,
een heel kleine woonkern met nog één café. Hier kunnen we de benen eens strekken en genieten van het
uitzicht. Verder is er ook nog een stop aan de Berendrechtsluis.
Daarna rijden we naar het Hechi restaurant waar we tegen 12 uur worden verwacht. Dit restaurant is heel
groot en heeft een uitgebreide wereldkeuken met internationale gerechten, echt een aanrader. Normaal
is hier alles zelfbediening. Niet alcoholische dranken zijn samen met de maaltijd in ons reispakket
begrepen. Alcoholische dranken zijn apart te betalen.
Na de lunch begeven we ons rond 13u30 naar Brouwerij De Koninck,
zodat wij daar rond 14u15 kunnen beginnen met ons bezoek. We doen
hier een audiovisuele interactieve tour zonder gids. Je kan op eigen
tempo een rondleiding doen. Je kan hier echt op bepaalde toestellen
van alles zelf simuleren en doen. Er zijn ook twee degustaties voorzien.
Bij aankomst kan je genieten van een lekkere frisse pint, “een Bolleke”
of iets niet alcoholisch. Ook aan het einde van ons bezoek wordt ons in
de lounge nog een fris Bolleke of een niet alcoholische drank
aangeboden.
Ons bezoek aan deze brouwerij eindigt rond 16u15 zodat de bus
huiswaarts kan keren rond 16u30 om in Rotselaar aan te komen tussen
17u30 en 18 uur.
Je kan deelnemen aan deze mooie uitstap door storting van 40 euro op
onze SKL rekening BE78 4310 0665 6186 met vermelding van code 812
en de datum van je keuze: 21 of 28 augustus. De inschrijvingen worden
afgesloten op 6 augustus.
Slotbemerking: we tasten voorlopig in het duister over de mogelijke opkomst voor dergelijke busreizen.
Bij niet voldoende deelnemers om twee bussen te vullen, is het mogelijk dat de tweede uitstap van 28
augustus geschrapt wordt of toch plaats heeft met een kleinere bus. We houden alvast de ingeschrevenen
tijdig op de hoogte.
Reisbegeleider eerste uitstap: Paul Alaerts 0479/614200
Reisbegeleider tweede uitstap: Achilles: 0475/253933
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Wandeling Meldert (Hoegaarden), 2 september 14 uur
Chris Delcon heeft voor ons een mooie wandeling in
Meldert voorbereid. Opgelet, we gaan wandelen in
Meldert, deelgemeente van Hoegaarden en niet van
Aalst of van Lummen. We verzamelen om 14 uur aan
de Sint Ermelindiskerk, Sint-Laurentiusstraat, 4 in
Meldert-Hoegaarden. Hier kan je ook rond de kerk
parkeren of, indien parking volzet, kan je je wagen
kwijt aan het kerkhof, een kleine honderd meter
verder op. Onze dorst lessen we achteraf in café de
Bonheur.
Ook hier de vraag om je in te schrijven via onze
website uiterlijk tot 31 augustus.

Vijfdaagse reis: Thûringen – Leipzig
Maandag 13/9 tot vrijdag 17/9 en maandag 27/9 tot vrijdag 1/10/2021
Verblijf in hotel “Am Rossplan ***- sup te Altenburg

Volpension vanaf ontbijt dag 1 tot en met avondmaal dag 5
Avondmaal en ontbijt nemen we in het hotel vanaf dag 1 tot het 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 in de 18de eeuw. Geleide stadswandeling en vrije tijd. Nadien begeven we
ons naar het hotel voor avondmaal en overnachting.
Dag 2: Bezoek aan Leipzig, kloppend hart van Saksen. Het is na Berlijn de grootste stad en een van de
mooiste steden van voormalige 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 met
eerst een bezoek aan het Völkerschlachtdenkmal. Avondmaal en overnachting in het hotel
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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, waar heel
bijzondere collecties zijn ondergebracht. We bezoeken het Altenburgslot, de slotkerk en de vertrekken
van de hertogelijke familie. Hier bevindt zich ook het speelkaarten museum. In de namiddag bezoeken we
Schloss Colditz, met zijn ontsnappingstunnels die door de geallieerde krijgsgevangenen tijdens de Tweede
Wereldoorlog gegraven zijn. 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. In
de namiddag is er gelegenheid tot bezoek aan het concentratiekamp van Buchenwald of vrije tijd.
Avondmaal en overnachting.
Dag 5 Na het ontbijt rijden we richting Gotha waar we een bezoek brengen aan Schloss Friedenstein, een
van de mooiste kastelen van Thüringen. We wandelen door de diverse vertrekken waar de koninklijke
familie van Sachsen-Coburg-Gotha verbleef. We zien er verschillende schilderijen en Vlaamse
wandtapijten en prachtig meubilair. Via de Duitse autowegen keren we terug huiswaarts met onderweg
een stop voor middag- en avondmaal.
De kostprijs:
Leden en partner
 in tweepersoonskamer:
375 euro per persoon
 In eenpersoonskamer:
400 euro per persoon
In deze prijs zijn begrepen:
Drinkgeld chauffeur & gids.
Rondleidingsysteem (oortjes) & Verhoeven gidsbegeleiding
Inkomgelden Schloss Colditz, Schloss und Spielkartenmuseum, Schloss Friedenstein Gotha.
Niet inbegrepen:
Annulering/reisbijstand (indien gewenst 17.50 p.p. te storten samen met het voorschot).
Dranken bij maaltijden
Voor lichamelijke ongevallen en aansprakelijkheid zijn we verzekerd via polis Sociaal Fonds.
Opstapplaatsen:
DATA 13 – 17 SEPTEMBER
Code 814 V: VERHOEVEN – Rijkevorsel
6.00 uur
Code 814 R: ROTSELAAR - rond punt
7.00 uur
Code 814 L: LEUVEN – Vuurkruisenlaan (tegenover (INBEV)
7.20 uur
Code 814 B: BOUTERSEM carpool parking afrit E40
7.40 uur
DATA 27 SEPTEMBER-1 OKTOBER
Code 815 V: VERHOEVEN – Rijkevorsel
6.00 uur
Code 815 R: ROTSELAAR - rond punt
7.00 uur
Code 815 L: LEUVEN – Vuurkruisenlaan (tegenover (INBEV)
7.20 uur
Code 815 B: BOUTERSEM carpool parking afrit E40
7.40 uur
Inschrijven kan tot 15 juli door overschrijving van een voorschot van 200 euro per persoon voor een
tweepersoonskamer en 225 euro per persoon voor een eenpersoonskamer op rekening SKL BE78 4310
0665 6186 met vermelding van de juiste code, zie hierboven
Indien je de kamer met iemand deelt, gelieve bij de betaling de naam te vermelden van je kamergenote.
De deelnemers krijgen begin augustus een brief of e-mail met de laatste nuttige gegevens en bijkomende
info en uiteraard met de uitnodiging om het saldo te betalen.
Indien nog vragen neem contact met Ronsmans Julien GSM 0494 18 77 07, TEL 016 73 40 30 of
e-mail - julien.ronsmans1@telenet.be
Indien niet voldoende deelnemers is het mogelijk dat een bepaalde opstapplaats wordt geannuleerd
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Brussels Operette Theater (BOT): De operette Paganini van Franz Lehar
11 december in 30CC Leuven om 14u30
BESTELLING TICKETS

In de mate dat het rijk der vrijheid op dat ogenblik ons nog altijd onbekommerd toelacht, kunnen we op
11 december naar de stadsschouwburg in Leuven. Op het programma een operette van Franz Lehar over
het liefdesleven van de onweerstaanbare charmante vioolvirtuoos Paganini met Elisa Bonaparte, de
kunstenares en theater minnende jongere zus van Napoleon. Paganini is een operette in drie bedrijven
met flamboyante melodiën, meeslepende liefdesaria’s, muziekstukken voor vioolsolo en met een
prachtige orchestratie.
Kom met ons kennis maken met een tot de verbeelding sprekend portret van deze illustere vioolheld met
een passie voor vrouwen door nu je tickets te bestellen door overschrijving van 15 euro per persoon
(werkelijke kostprijs 21,90 euro) op onze SKL rekening BE78 4310 0665 6186 met vermelding van code
714. Bestellen kan tot 30 juli.
De tickets worden enkele weken vóór de opvoering aan de geïnteresseerde leden bezorgd via de
bestuursleden.

MUSICAL DAENS. TER HERINNERING
Nog even kort meedelen dat wij ook nog in het duister tasten wanneer we deze voorstelling zullen
kunnen bijwonen. Van zodra de theaters groen licht krijgen, wordt ook voor deze voorstelling een nieuwe
speelplanning opgemaakt. Eens ook onze tickets van een nieuwe datum zijn voorzien, worden wij per mail
verwittigd en zal Vera de ingeschrevenen hiervan onverwijld op de hoogte stellen.

Verslag fietstocht Drieslinter 21 mei (tekst Andre Vandebroek)
Aan het Dorpsplein in Drieslinter wachtten een 15 tal moedigen om
de tocht richting Haspengouw door wind en regen aan te vatten. De
regen viel, op enkele druppels na, erg mee. De wind daarentegen
heeft wel heel wat meer zweetdruppels teweeg gebracht dan
verwacht. We vertrokken langs de Grote Gete richting Wommersom.
In Wommersom reden we langs het hexagon naar Hakendover om via
Ezemaal, Laar en Wange onze rustplaats in Neerhespen te bereiken.
Na een korte pauze reden we verder richting Velm en passeerden
“Het Eikske”. In Halle-Booienhoven reden we “Te Griest” naar
Dormaal. We reden via het monument van het in WO II neergestorte
Wellington vliegtuig naar Zoutleeuw om van daar langs het traject
van de oude spoorlijn Ons eindpunt in Brasserie De Smed te bereiken.
Hier wachtte de voorzitter ons op om de moedige fietsers met een
pint van de Kas te belonen. Marc Wijnants, burgemeester van Linter en gekend SKL lid, kon wegens een
trouwplechtigheid niet mee fietsen, maar kwam ons tioch vereren met een bezoek en een Duvelke mee
drinken.
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Verslag ontbijtwandeling met ontbijtbuffet 3 juni (tekst Achilles)

Gezien de onzekere weersomstandigheden hadden we aangekondigd dat we pas op maandag 31 mei een
beslissing zouden nemen over het al dan niet doorgaan van wandeling en buffet de volgende donderdag.
Volgens de geldende regelen mocht de horeca immers alleen op het terras en aan tafels van 4 bedienen.
Gezien weerman en buienradar op de vrijdag voordien schitterend weer voorspelden, hadden we in
overleg met Ter Venne meteen het licht op groen gezet en de 59 ingeschrevenen bericht dat ze verwacht
werden op wandeling en buffet. Tijdens het weekend veranderde de weerman plots echter van gedacht
en voorspelde een wisseling van zon en onweersbuien. Na een kort overleg met Hof Ter Venne, waagden
we toch de gok in de hoop dat we het droog konden houden en alles wel mee zou vallen. En of het is
meegevallen.
Felix stond ons om kwart voor acht al met de glimlach op te wachten en beloofde ons met zijn mooie
wandeling de ochtendstramheid uit ons lijf te verjagen. Met het verplichte maximum van 25 wandelaars
en 2 begeleiders doken we om 8 uur meteen het bos in, waar we konden genieten van de stilte en de
frisse ochtendlucht. Onder het mooie ochtengloren werd er meteen energiek doorgestapt en werden in
de verte zelfs enkele reetjes gespot bij hun ontbijtwandeling. Wat babbelen onderweg over de
vaccinatiestrategie tegen covid-19 en het komend EK van de rode duivels en voor we het wisten waren we
opnieuw aan ons vertrekpunt.
Hier was alles op het terras in gereedheid gebracht om ons opnieuw energie te bezorgen met een dagvers
en royaal ontbijtbuffet. De temperatuur was ideaal. Waar de zon eerst nog wat schuw achter de wolken
school, kwam zij ons verblijden met de eerste zonnestralen die ons allen een gelukzalig gevoel bezorgde.
Na een tijd werden zelfs de parasols aangesleurd. Waar de koude gerechten met broodjes en sandwiches
volgens de regelen van de kunst reeds op tafel waren uitgestald en een schoteltje spek met eieren aan
tafel werd opgediend, was het na het obligatoire glaasje cava bij aankomst volop genieten. De
lofbetuigingen over hetgeen ons werd voorgeschoteld waren niet uit de lucht. Sommigen vonden het
eerder een brunch dan een ontbijt.
Je kon het geluk van de aanwezigen hun aangegezicht aflezen. Wat wil je: mooi weer, smaakvolle
kwaliteit aan tafel en een leuk weerzien met de SKL vrienden. Voorwaar een meer dan geslaagde
voormiddag. Voor herhaling vatbaar.
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Van Harte Proficiat
Huwelijksjubilea

26/08 : Haine Romain - Robberechts Maria

50 JAAR GEHUWD
05/08: Cauwenberghs Jozef - Uytterhoeven
Vera
10/07: Dehennin Yvette - Vanroelen Luc
10/07: Eyers Maurice - Behets Micheline
11/07: Cortvrint Christiane - Wauthier JeanClaude
16/07: Stoffels Gerard - Ghijselinck Julienne
16/07: Vandenbempt Paula - Vanden Plas Robert
19/07: Vanden Panhuyzen Andre - Verheyden
Paula
24/07: Hubin Romain - Joris Elvire
05/08: Van Keer Karel - Van Releghem Monique
07/08 : Decavel Marie-Claire - Logist Hugo
07/08 : Govaerts Rob - Depart Denise
07/08 : Vanaudenhaegen Maurice - De Rijck
Simonne
19/08: Dhondt Hilda - Detemmerman Eddy

65 JAAR GEHUWD
07/07: Vandenhoudt Livin - Hendrickx Marcelline
30/08: Vandezande Jules - Segers Maria
31/08: Hensmans Felix - Huens Gaby

60 JAAR GEHUWD
12/07: Massy Felix - Huybrechts Lydie
22/07: Van Daele Willy - Beelen Jenny
29/07: Coremans Karel - Bruyninckx Irene

75 JAAR
Verjaardagen
90 JAAR

02/07 :Loos
Guido
06/07 : Aerts Josephina
13/07 : De Cuyper
Jules
23/07: Wibail Martin
05/08 : Peeters Yvonne
06/08 : Geyskens
Felix
10/08 :Sartraux Raymonde
15/08 : Broes Jacqueline
15/08: Van Vlasselaer Felix
17/08 : Deroy Georges
22/08 : Bruynseels
Kamiel

03/07 : Debo Marie Jeanne
17/07 : Dauwen Frans
17/07: Thijs
Georges
12/08 : Denil Raphael
22/08: Cortoos Louis

85 JAAR
05/07: Luyten Frans
11/08: Stevens Maria
25/08: Jorissen Roger

70 JAAR
11/07: Hacour Greta
17/08: Ombelet Gilbert
18/08: Reniers Maria
29/08: Brems Yvonne

80 JAAR
06/08: Rummens Noêl
06/08: Boogaerts Rik
13/08: Laurent Hedwig
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Ook aan al onze leden die in juli en augustus jarig zijn, wensen wij van
harte een gelukkige verjaardag toe.

Overlijdens
We vernamen het overlijden van:

Lutgarde Nys, weduwe van Willy Bogaert.
Lutgarde werd geboren in Leuven op 8 september 1933 en is
er overleden in het Heilig Hartziekenhuis op 22 april 2021.
rouwbrief: Nys Lutgarde brief (2)
condoleren: pues.be
Paul Verheyen, echtgenoot van Mia Sermeus(ex-kbc)
Paul werd geboren te Elsene op 18 april 1949 en is overleden te Leuven in UZ Leuven campus
Gasthuisberg op 19 mei 2021.
rouwbrief: Verheyen Paul brief (1)
condoleren: pues.be

Marc Boone (ABB), echtgenoot van Els Goffin. Marc werd geboren te Leuven op 23 juni 1938 en is
overleden in Gasthuisberg Leuven op 27 mei 2021. Het afscheid vond plaats in intieme kring.
rouwbrief: Boone Marc brief
condoleren: pues.be

Emma Johanns, echtgenote van Franz Ingenleuf (Cera). Emma werd geboren op 11 april 1934 en is
overleden op 24 mei 2021. Het afscheid vond plaats in intieme kring.
rouwbrief: Emma Johanns
Rouwadres: Gerberstrasse 3, 4780 St. Vith

Germaine Torbeyns, echtgenote van Frans Poffé (ABB)
Germaine werd geboren in Molenbeek-Wersbeek op 4 januari 1939 en is overleden in Leuven op
4 juni 2021.
rouwbrief: Torbeyns Germaine
condoleren: pues.be

Onze blijken van medeleven werden overgemaakt aan de families.
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Ons Gazetje is ook te lezen op onze website via https://seniorenkbcleuven.be/onze-gazetjes-van2021/
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.
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