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Woordje van de voorzitter. Coronabeleid van SKL 
  

Goede SKL vrienden, 
We proberen stilaan ons sociaal leven weer op gang te 
trekken. Ons bestuur heeft intussen ook weer tweemaal 
fysiek vergaderd, zij het met voldoende afstand tussen 
de stoelen en met mondmasker. We hebben intussen al 
enkele wandelingen, petanque dagen en een fietstocht 
achter de rug. Niets dan gelukkige gezichten bij de 
deelnemers, die blij zijn hun SKL vrienden weer te 
kunnen ontmoeten. Op het ogenblik dat we dit schrijven 
(6 augustus) beleven wij een rollercoaster van berichten 
over covid 19. Gisteren kregen wij te lezen dat tegen 

september 90 procent van de Vlaamse bevolking dubbel gevaccineerd zal zijn zodat de corona miserie 
bijna ten einde is. Mijn krant meldt dat volgend overlegcomité van rond de twintigste augustus 
trouwfeesten zonder al te veel regels op de tafel heeft liggen. Vandaag wordt ik daarentegen wakker met 
het bericht op de radio dat zeven gevaccineerde bewoners van een woonzorgcentrum in Zaventem zijn 
overleden ingevolge een corona besmetting met de Colombiaanse variant.  
Het is aan ons als organisator van activiteiten om bij dit alles het hoofd koel te houden en met 
verantwoordelijkheidsgevoel te handelen. We zullen alle activiteiten dan ook coronaproof organiseren. 
We gaan er van uit dat enkel wie is ingeschreven, koortsvrij is, dubbel gevaccineerd is of immuun is na 
een eerdere besmetting, onze bijeenkomsten zal vervoegen. We vragen aan hen die niet aan deze 
voorwaarden voldoen, zich te onthouden van deelname. Ik ben er mij bewust van dat we daarmee 
sommige leden tegen de haren zullen strijken, maar de bedoeling is de deelnemers enigszins een veilig 
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gevoel te geven als ze ze zich naar een SKL activiteit begeven. Dat is trouwens de vraag van meerdere 
leden, die ik in mijn brievenbus heb gevonden. 
Voor het overige vragen we bij het betreden van de zaal eveneens een mondmasker te dragen tot je aan 
tafel hebt plaats genomen. Verder zullen we de opgelegde maatregelen van dat ogenblik zo goed als 
mogelijk naleven. Zo zullen wij bijvoorbeeld de bestelling van drank of eten aan tafel opnemen en 
brengen als dat op dat ogenblik nog opgelegd wordt.  
Wat kan je lezen in huidig Gazetje? Drie wandelingen in het verschiet: Meldert, Bierbeek en Wijgmaal. We 
vestigen er nog eens de aandacht op dat we zoveel als mogelijk, ook bij de wandelingen, met 
voorafgaande inschrijving werken. We kondigen ook een interessante lezing over China aan in ons 
clublokaal in Bierbeek. Ook voor de fietsliefhebbers hebben wij nog een interessant aanbod: een 
fietstocht over vlakke wegen met een luxe BBQ in de Maritime als afsluiter van ons fietsseizoen.  
We hebben ook onze jaarlijkse pensenkermis weer in ons programma opgenomen. Details kan je in de 
aankondiging verderop lezen. Op enkele plaatsen wijzen wij op een paar afwijkingen van de in het begin 
van het jaar opgestelde activiteitenkalender. Bij de petanque wordt 9 september 16 september en de 
voorziene mis voor onze overledenen wordt verplaatst naar 25 november zodat mis en Quiz dezelfde dag 
kunnen plaats hebben.                                          
Ik wil hier ook even de aandacht vestigen op onze interesse enquete. Indien er voldoende belangstelling 
blijkt, denken wij er aan de leden de mogelijkheid te geven om zorgeloos met een SKL bus vanuit Leuven 
of Rotselaar naar het kerstdiner te rijden. 
Mogen we ook nog vragen om bij inschrijving voor een activiteit rekening te houden met de opgelegde 
inschrijvingsdata. Dit om het onze penningmeester wat gemakkelijker te maken.  
Met het bestuur kijken we er naar uit om jullie terug te zien. Het zal weliswaar zonder knuffel zijn, maar 
het vuistje of de elleboog zal met evenveel vriendschap worden gegeven. Hou het intussen veilig. 
Achilles 

Activiteitenkalender 

Op onze website kan je steeds de actuele status terug vinden  

Activiteit Plaats Datum Bedrag code Inschrijven 
van 

Inschrijven  
tot 

Wandeling Meldert 2 sep     1 sep  

voordracht 
China 

Bierbeek 23 sep €3 722 1 sep 20 sep 

fietstocht  Tildonk 24 sep   €36 756 3 sep 17 sep  

petanque Wilsele 3 en -
16 sep 

    
 

Wandeling Bierbeek 7 okt     6 okt  

Pensenkermis Bierbeek 14 okt €6 734 15 sep 1 okt 
       

petanque Wilsele 8 en -
28 okt 

     

Wandeling Wijgmaal 4 nov     3 nov 

 
  

https://seniorenkbcleuven.be/events/skl-wandeling-meldert/
https://seniorenkbcleuven.be/events/skl-fietstocht-tildonk/
https://seniorenkbcleuven.be/events/skl-wandeling-bierbeek/
https://seniorenkbcleuven.be/events/skl-wandeling-wijgmaal/
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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. 

 

Herinnering wandeling Meldert 2 september 
Nog even herinneren aan de mooie wandeling die Chris Delcon voor ons in petto heeft op 2 september. 
Afspraak om 14 uur aan de Sint Ermelindiskerk, Sint – Laurentiusstraat, 4 in Meldert-Hoegaarden. Graag 
even eerst inschrijven via onze website zodat we zicht hebben op het aantal deelnemers. Pintje achteraf 
in café de Bonheur. 
Aandacht!!! Teneinde nooit voor verrassingen te staan, organiseren we elke wandeling met voorafgaande 
inschrijving die mogelijk is tot de dag er voor.  Wanneer je je inschrijving hebt verstuurd ontvang je het 
bericht dat je reservering succesvol is verlopen. Je bent slechts definitief ingeschreven na ontvangst van 
een e mail die je inschrijving bevestigt. Bij moeilijkheden met de reservatie, bel Nicole op 0475/583225 

Nieuwe petanque datums  

De patron van café De Afrit 20, Aarschotsesteenweg 334 iWilsele Putkapel (Leuven) is verwittigd van onze 
komst op vrijdag 3 september (14 uur), donderdag 16 september (10uur), vrijdag 8 oktober (14 uur) en 
donderdag 28 oktober (10 uur). Opgelet!!! Activiteitenkalender vermeldt 9 september. Dat wordt  16 
september.  
Boodschap aan de nieuwe leden. Als je graag eens een balletje gooit en kennis wil maken met een leuke 
bende, kom gerust eens proberen. Je hoeft er geen afgetrainde sportman voor te zijn. Zolang we 
voldoende hebben aan de vier terreinen (voor 24 spelers), is een voorafgaande inschrijving niet nodig. 

Meerdaagse Thuringen: Geannuleerd 
Waar onze meerdaagse reizen ieder jaar twee volle bussen trekken, is het dit jaar in de covid-19 tijden 
heel wat minder. De mooie reis naar Thüringen-Leipzig vond niet genoeg kandidaten om één bus te 
vullen, zodat we deze reis noodgedwongen hebben geannuleerd. De ingeschreven leden werden hiervan 
op de hoogte gesteld en hun gestorte voorschot werd terug betaald. 

Vaartkomwandeling 15 juli : geannuleerd behoudens etentje 
De datum van 15 juli zullen we niet licht vergeten. Bakken regen daalden over onze hoofden, straten 
werden rivieren. Hallucinante beelden op TV van uit Wallonië met op hun dak wachtende 
hulpbehoevende bewoners, weg drijvende auto’s en huistoestellen en ingestorte huizen. Het mocht dan 
ook niet verbazen dat de organisatie van de vaartkomwandeling ons in de voormiddag liet weten dat de 
wandeling niet kon doorgaan. We hebben de ingeschrevenen dan meteen hiervan op de hoogte gesteld. 
Het aansluitende etentje in de Kansel hebben wij wel laten doorgaan. Het was volledig begrijpelijk dat 
sommigen hier ook forfait hebben gegeven omdat ze zelf of hun naasten met waterproblemen te kampen 
hadden. Omdat het restaurant de ingeschreven afwezigen niet heeft aangerekend, heeft onze 
penningmeester hen terugbetaald ter waarde van het etentje.  
Lutje zal de organisatie contacteren om een nieuwe datum in 2022 voor deze activiteit te vinden. We 
stellen de ingeschrevenen hiervan tijdig op de hoogte.  
Het verslag van Lutje over het etentje kan je verder in dit blad vinden.  
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Voordracht China 23 september, 14 uur. Derde keer goede keer 
Voetbalkantine KHO  Bierbeek, Wijnenberg 1 Bierbeek (achter CC De Borre)  

Onze kennis over China is eerder beperkt. We 
weten dat het land de meeste inwoners ter 
wereld telt en kennen intussen Wuhan als 
mogelijke oorsprong van de covid-19 epidemie. 
De Chinese Muur, Mao, XI Jinping en de 
Chinese reuzenpanda’s van Pairi Daiza zijn ons 
evenmin onbekend, maar hier stopt het dan 
ook bij de meesten van ons.  
Welnu, we kunnen onze kennis over deze 
wereldmacht bijspijkeren door ons in te 

schrijven op een voordracht over dit land door historicus Jef Abbeel.  
Spreker zal ons onderhouden over de geschiedenis, de huidige politiek, de economie, Belgische bedrijven 
in China en Chinese hier bij ons, de godsdienst en de cultuur van de Chinese maatschappij. Jef Abbeel 
staat bekend als een charismatische spreker die op zijn lezingen altijd veel lof oogst.  
Zoals gebruikelijk wordt tijdens de pauze koffie en taart geserveerd. Indien de corona maatregelen dit op 
dat ogenblik nog vereisen wordt aan de deelnemers gevraagd om een mondmasker te dragen tot je aan 
de tafel hebt plaats genomen. Dranken worden niet aan de toog maar aan tafel besteld. Koffie en taart 
worden ook aan tafel gebracht. Gelet op de beschikbare ruimte en de vereiste afstand tussen de tafels is 
het aantal deelnemers beperkt tot 100.  
Bij interesse kan je je vanaf 1 september inschrijven door betaling van 3 euro op onze SKL rekening BE78 
4310 0665 6186 met vermelding van code 722. De inschrijvingen worden afgesloten op 20 september.  
 

Fietstocht Tildonk 24 september met afsluitende BBQ, vertrek 14uur 
Vorig jaar is deze tocht met afsluitend etentje niet kunnen doorgaan, maar zoals het spreekwoord zegt, 
uitgesteld is niet verloren. Met frisse moed organiseren wij derhalve, met dank aan Luc Geyskens voor de 
uitgestippelde route,  deze afsluiter opnieuw en dat aan dezelfde voorwaarden en prijs. Het is dan ook 
eenvoudig de uitnodiging van vorig jaar er opnieuw bij te nemen.  

We vertrekken om 14 uur onder leiding van Luc aan Café 
Maritime, Sas 3, Tildonk waar naast de Vaart Leuven – 
Mechelen een ruime parking in de Dreef is voorzien. Luc 
voorziet een vlakke rit van rond de 38 kilometers. Geen 
nood bij fietspanne, ook nu zal de bezemwagen van Jos 
paraat staan om de ongelukkige terug naar het 
vertrekpunt te brengen.  
Volledig overeenkomstig jaarlijkse traditie sluiten we het 
seizoen af met een luxe BBQ onder een ruime open tent 
in de tuin van de Maritime. We worden bij aankomst 
verwelkomd met een glaasje cava, een pintje bier of een 

fruitsap. We schuiven meteen aan tafel om van een uitgebreide BBQ te genieten. Op het menu: brochette 
met gamba’s, papillot seizoensvis met garnalmensaus, gemarineerde lamskoteletten, brochette met 
varkensvlees, ajuin, paprika’s, gemarineerde kipfilet en rundersteak. Dit alles opgediend met 
seizoensverse groenten en salades. Afsluiten doen we met een ruim desserten assortiment met verse 
fruittaart, chocolademousse en huisbereide fruitsalade. Bij dit alles kan je kiezen voor witte of rode wijn, 
bruis of plat water, pils of iets sterker als Duvel of trappist.  
Goesting om de fietsbenen nog even te trainen om ze daarna onder tafel te steken? Bevestig je deelname 
dan door betaling van 36 euro per persoon (werkelijke kostprijs 56,5 euro) op onze SKL rekening BE78 
4310 0665 6186 met vermelding van code 756. Inschrijven kan van 3 tot 17 september. Ook graag 
registratie op de website om jullie eventueel te verwittigen bij onvoorziene omstandigheden. 

https://seniorenkbcleuven.be/events/skl-fietstocht-tildonk/
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Wandeling Bierbeek 7 oktober, 14 uur 
 

Luc Geyskens zal ons tegen 14 uur opwachten aan de voetbalkantine 
(Wijnenberg 1) om langs de parking van D’Store de Hoogstraat over te steken. 
We stappen langs mooie wandelpaden richting Keiberg en Lovenjoel. We laten 
Lovenjoel evenwel links liggen om in de richting van de watertoren te gaan. Hier 
nemen we een kort stukje Neervelpsestraat om langs mooie veldwegen terug 
richting Bierbeek te gaan. Via de Kalverweg gaan we terug naar onze startplaats 
om na een wandeling van 8 kilometers ons te goed te doen aan de afterpint in 
de kantine.  
Wie wil deelnemen aan deze mooie natuurwandeling langs veldwegen, kan zich 
inschrijven via deze link of via onze website  
 
 

 

Pensenkermis donderdag 14 oktober, vanaf 13 uur  
Voetbalkantine KHO Bierbeek, Wijnenberg 1, 
Bierbeek (achter CC De Borre) 
 
Tegen september zou 90 procent van de volwassen 
Vlaamse bevolking dubbel gevaccineerd zijn (De 
Standaard 4 augustus). We durven het dan ook aan om 
zelf cateraar te spelen met de organisatie van onze 
jaarlijkse pensenkermis, uiteraard met naleving van de 
op dat ogenblik geldende regelen. Dit impliceert 
voorlopig dat iedere aanwezige dubbel is gevaccineerd, 
een mondmasker aan heeft tot hij of zij aan tafel zit en 
dat drank en eten aan tafel wordt opgediend. 
De pensen halen wij bij Koen Persoons in Wezemaal, heinde en verre geroemd om zijn specialiteit van 
witte en zwarte pensen. We bieden jullie standaard een witte en zwarte pens met appelcompote en 
brood aan, maar als je liever twee witte of twee zwarte pensen lust, ook goed voor ons. Toch geen 
liefhebber van pensen? Dan hebben we eveneens ‘ballekes met kriekskes’ in de aanbieding. We sluiten af 
met een lekker dessert, terwijl tijdens de maaltijd koffie of thee te verkrijgen is. Andere dranken kunnen 
eveneens besteld worden aan democratische prijzen.  
Rekening houdend met voldoende afstand tussen de tafels beperken we het aantal deelnemers voorlopig 
tot 100. Deelname aan dit eetfestijn kan door vanaf 15 september 6 euro over te schrijven op onze SKL 
rekening BE78 4310 0665 6186 met vermelding van code 734 en met je keuze. 

 Zin in twee witte of twee zwarte pensen? Dan vermeld je code 734, 2 x W of 2 x Z. 

 Graag een witte en een zwarte pens? Dat kan met vermelding van code 734, 1 x W + 1 x Z.  

 Een koppel dat voor beiden inschrijft kan dan b.v. vermelden : code 734, 2 x W + 2 x Z.  

 De voorkeur voor ballekes met kriekskes wordt aangeduid met code 734 met vermelding van 1 x B.  

 Wanneer hij dan opteert voor pensen en zij voor ballekes wordt dat b.v. 2 x Z + 1 X B.  

 Je kan bij je overschrijving ook vermelden bij wie je graag zou zitten, maar voorlopig kan dat met max. 
8 personen aan één tafel.  

De inschrijvingsperiode wordt afgesloten op 1 oktober, waarna we de bestelling plaatsen. 
 

https://seniorenkbcleuven.be/events/skl-wandeling-bierbeek/
seniorenkbcleuven.be
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Mis voor de overledenen van 29 oktober verplaatst naar 25 november met quiz 

Het is een mooie traditie bij SKL dat wij jaarlijks onze overleden 
leden en/of hun partner eren met een gezongen 
herdenkingsmis die de laatste jaren plaats had vóór ons 
Kerstdiner in Scherpenheuvel. Hier zijn we van afgestapt om 
deze dag niet al te zwaar te maken. Waar wij aanvankelijk deze 
mis in onze activiteitenkalender op 29 oktober hadden 
ingepland, zal deze verschoven worden naar donderdag 25 
november om 13uur 30. Geïnteresseerden kunnen deze mis 
dan bijwonen in de Sint-Hilariuskerk, Dorpsstraat 22 in 
Bierbeek. Dat is enkele minuten stappen van de voetbalkantine 
van Bierbeek, waar Guido en Agnes ons daarna zullen 
opwachten om ons rond 14 uur 30 een leuke quiz voor te 
schotelen.      
Een concrete uitnodiging voor mis en/of quiz kan je vinden in 

ons volgend Gazetje. 

4 november: wandelen met Francois in Wijgmaal 
Op donderdag 4 november voorzag de activiteitenkalender de jaarlijkse spek met eieren wandeling in 
Butsel. In overleg met Luc Geyskens als organisator gaan we deze wandeling omwille van corona 
voorlopig skippen om ze hopelijk volgend jaar in het (voor)jaar weer op te pikken.   
Gevolg is dat we de in december geplande wandeling met Francois Vandenbosch in Wijgmaal vooruit 
schuiven naar november. In december gaan we dan wandelen met Andre Vanden Panhuyzen in Sint Joris 
Winge, waar we zullen vertrekken en aankomen in de Winge Golf &  Countryclub. Meer info volgt later.  

 
Francois  wacht ons op 4 november op 
aan de parking van het Ymeria Stadion, 
dat gelegen is aan de Pastoor 
Bellonstraat, 29 te Wijgmaal. Hier 
vertrekt hij om 14 uur met ons voor een 
wandeling van 10 kilometers (!!!) Van 
hieruit lopen we deels langs het 
lijnloperspad om zo onder de brug van 
de A2 naar de Sportschuur in Wilsele 
Dorp te wandelen. Van daaruit stappen 
we naar de ingang van een mooi 

natuurgebied met de vijvers van Bellefroid met zijn waardevolle fauna en flora. Deze voormalige 
karperkweekvijvers werden in 2019 aangekocht door de stad Leuven en open gesteld voor het publiek. 
Langs de Vaart en via het fort, het lijnloperspad en de meander van de Dijle gaat het terug naar het 
Ymeria Stadion, waar onze dorst kan gelest worden. 
Je hebt goed gelezen. De wandeling bedraagt 10 kilometers. Uitzonderlijk werd dit toegestaan om ons toe 
te laten kennis te maken met een mooi stuk natuurbeleving aan de vijvers.   
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Met de bus naar Scherpenheuvel voor het kerstdiner? Interessepeiling 
Mogen wij er van uitgaan dat jullie de 
datum van 2 december reeds genoteerd 
hebben in jullie agenda? Alsdan staat 
ons jaarlijks kerstdiner op ons 
programma. Dit jaar is het zelfs een 
jubileumdiner waarvan wij een echte 
knaller willen maken. 
We naderen dan het einde van het jaar 
met zijn winterse en donkere dagen. Je 
mag ook niet uitsluiten dat je in de 
euforie van de vrienden terug te zien 
ietsje te veel van de lekkere wijnen 
proeft en je geen bob aan je zijde hebt 
om huiswaarts te keren. Welnu, voor 

deze leden heeft het bestuur er aan gedacht om een bus in te leggen die je probleemloos weg en terug 
brengt. Deze bus zou vertrekken van Leuven station (Leuven Bus-station perron 14 achterkant Acerta 
gebouw) en ook nog stoppen in Rotselaar aan het Rond Punt om de resterende ingeschreven leden op te 
pikken. S’Avonds brengt deze bus je probleemloos terug naar je opstapplaats in Rotselaar of Leuven. 
Geïnteresseerden kunnen van deze faciliteit genieten mits een kleine meerkost van 10 euro per persoon. 
Of we al dan niet deze busdienst voorzien zal uiteraard afhangen van het aantal geïnteresseerden.  
Wie geïnteresseerd is om van dit busaanbod gebruik te maken, kan dit laten weten via deze link, die ook 
op onze website bij contact/formulieren (www.seniorenkbcleuven.be) te vinden is. Leden zonder PC 
kunnen hun interesse laten blijken met een telefoontje aan Achilles op 016/580842. Deze peiling wordt 
afgesloten eind september.   
De details van dit jubileumdiner met of zonder busdienst zal je vinden in ons volgend Gazetje van 
november/december. 
 
 
 

Oproep wandelkalender 2022 
Vooreerst veel dank aan de leden die ons dit jaar 
en de voorgaande jaren reeds mooie 
wandelingen hebben aangeboden. We zijn nu 
reeds september zodat stilaan het einde van het 
jaar en een nieuw jaar in het zicht komt.  
Ik zie dat mijn wandelkalender voor 2022 nog 
leeg is en durf dan ook een oproep te doen aan 
onze leden, die een mooie wandeling van een 7 
tot 8 kilometers voor ons in de aanbieding 
zouden hebben. Onze maandelijkse 
wandelingen hebben normaliter plaats op de 
eerste donderdag van de maand tenzij dit een 
feestdag is. Behoudens de zomermaanden juli 

en augustus, wanneer we om 10 uur vertrekken, is het normale vertrekuur 14 uur. Waar in normale tijden 
gemiddeld tussen de 60 en 80 wandelaars opdagen, moet de startplaats voldoende parking voorzien en 
moeten we een voldoende groot café of kantine hebben om onze dorst achteraf te lessen.  
Geef dus maar een seintje als jullie de organisatie van dergelijke wandeling ziet zitten, graag met opgave 
van de maand van jullie voorkeur. 
Met nogmaals een dikke merci namens alle wandelaars. 

https://seniorenkbcleuven.be/peiling-bus-naar-scherpenheuvel/
https://seniorenkbcleuven.be/peiling-bus-naar-scherpenheuvel/
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Achilles, wandelcoördinator, achille.cuypers@telenet.be  016/580842 

Verslag Vaartkomwandeling (tekst Lutje) 
 
Anno 2020 moesten we onze ‘Vaartwandeling‘ annuleren wegens de Corona epidemie. We hebben onze 
wandeling dus verplaatst naar 2021! 
Eindelijk was het zover! Alles goed op voorhand vastgelegd, de gidsen en het restaurant stonden paraat 
om ons te verwelkomen. Helaas hebben de weergoden ons een pad in de korf gezet. De menselijke en 
materiële tol van de grootste klimaatramp die ons land tot nu toe heeft getroffen, was immens. Door 
deze zondvloed vond het SKL bestuur het onverantwoord om onder deze omstandigheden onze activiteit 
te laten doorgaan. Donderdagmorgen rond 8 uur waren Achilles en ik al volop bezig om een alternatief te 
zoeken. Samen met het bestuur hebben we ieder ingeschreven lid (behalve één, waarvoor onze excuses) 
telefonisch kunnen bereiken met de mededeling dat de wandeling afgelast werd maar het etentje wel 
doorging. De vele reacties die we van onze leden kregen waren positief, bedankingen om te verwittigen. 
De meesten onder jullie zijn dan toch samengekomen in het restaurant. 
Het was een hele verademing toen ik jullie zag aankomen in het restaurant “De Kansel”. Na een lekker 
aperitief met hapje zijn we gestart met het voorgerecht “paté maison”. Nadien de hoofdschotel: 
stoofvlees of kabeljauw met frietjes naargelang de keuze. Daarbij een lekker glas wijn of bier. Als afsluiter 
dessert “crème brulée” met een tas koffie. Hopelijk hebben jullie genoten van het lekkere eten en ons 
samenzijn.  
De ontvangst van Dirk, de uitbater van “De Kansel”, was tip top in orde en alles volgens het protocol van 
Covid-19. 
Hopelijk is iedereen veilig en wel thuisgekomen en vonden jullie het een geslaagd etentje. 
De wandeling hebben jullie nog tegoed, het bestuur kijkt uit naar een andere datum, we houden jullie op 
de hoogte. 
 

Fietsen en wandelen met Luc Geyskens (verslag) 
Met de overstromingen en waterellende in het zuiden van het land nog op mijn netvlies gebrand, begon 
ik mij enkele dagen voor onze fietstocht van 23 juli toch de vraag te stellen of onze fietsrit richting 
Aarschot wel veilig kon plaats hebben. De zekerste manier om dat te weten te komen was even onze 
fietsgoeroe Luc Geyskens contacteren. Luc, die volgens mij een ingebouwde GPS heeft met alle 
landwegen in Vlaams Brabant en ver daarbuiten op zijn kaart, is meteen de uitgestippelde route gaan 
verkennen. En ja, enkele kleine aanpassingen waren nodig om ons met droge voeten door het 
Demergebied te loodsen. 
We hadden geluk. 23 juli was één van de mooiste zomerdagen tot op heden. De 20 ingeschreven fietsers 
verzamelden dan ook allemaal met een brede smile tot achter de oren aan de afgesproken startplaats 
voor het Werchters dorpscafé De Wissel. Stipt 14 uur trok Luc de SKL sliert op gang, vastberaden om ons 
enkele uren trappersgeluk te bezorgen.  Nadat we het drukke jaagpad langs de Demer  richting Aarschot  
hadden gevolgd, konden we snel de Lierse Steenweg oversteken om daarna in alle vrolijkheid en rust de 
voorziene fietsroute langs onder meer Begijnendijk, Houtvenne en Tremelo rustig af te malen. Het was 
mooi om te zien hoe onze fietskapiteins als een geolied team ons veilig door het parcours loodsten. Luc 
Jacobs aan de kop om het tempo te regelen en Luc Geyskens en Nicole Alaerts als attente begeleiders om 
aan enkele kruispunten het autoverkeer een halt toe te roepen om ons als echte VIPS veilig te laten 
oversteken. Het gevolg was dan dat Luc en Nicole achterop geraakten, maar met enkele flukse 
pedaaltrappen en krom gebogen over het stuur binnen de kortste keren de fietstoet weer voorafgingen 
met het oog op de volgende oversteek.    
Na even te zijn  opgehouden voor een gesloten overweg en een korte drankpauze fietsten we gezapig 
verder tussen open velden en voor we het goed beseften bereikten we rond 16 uur opnieuw de dorpskom 
van Werchter. Hier nodigde het leuke terras van De Wissel ons uit om samen een glas te drinken en de 
geslaagde fietstocht te bespreken. Hierbij werd reeds vooruit gedacht aan onze laatste fietstocht van het 
seizoen in Tildonk met aansluitende BBQ. Allen daarheen. 
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Enkele dagen na onze fietstocht had ik weer een afspraak met Luc om samen de wandeling van augustus 
in Duisburg voor te bereiden. Luc schotelde mij een mooie gevarieerde wandeling van een achttal 
kilometers voor met prachtige panorama’s van velden en bossen. Het was leuk wandelen tussen de open 
velden die regelmatig afwisselden met enkele mooie holle wegen. We werden hierbij herinnerd aan het 
noodweer van de voorbije dagen bij het zien van de talrijke korenvelden met het rijpe maar volledig plat 
geregend koren.   

Op donderdag 5 augustus 
meldden zich 37 
wandelaars aan het 
Pachthof Stroykens 
teneinde vanaf  10 uur al 
wandelend mee te genieten 
van het mooie landschap in 
Duisburg. Nicole had alle 
ingeschrevenen nauwkeurig 
genoteerd met GSM 
nummer om te vermijden 
dat we zouden vertrekken 
zonder een eventuele 
laatkomer. Na 
gecontroleerd te hebben 
dat iedereen aanwezig was, 
ging het stapgangs langs de 

voorziene wandelroute en was het uiteindelijk met droge lippen aftellen tot we het mooie terras van het 
pachthof bereikten. Zo te zien aan de glazen op de tafels had de Karmeliet van het vat het meeste aftrek.  
Nog wat leuk nababbelen met bespreking van de komende activiteiten en met het volgen van de prestatie 
van de Red Lions in Tokio, was het tijd om de Luc weeral te bedanken voor deze mooie wandeling. Op 
naar de volgende van 2 september in Meldert met Chris Delcon.  
Achilles 
NB. Foto van Eddy Van De Ghoor. Veel meer foto’s van hem op onze website  
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Van Harte Proficiat  
Huwelijksjubilea  

65 JAAR GEHUWD 
15/09: Mommaerts Pierre-Janssens Maria 
01/10: Huveners Michel-Nijsen Mia 
20/10: De Wolf Roger-Serneels Simone 

 

60 JAAR GEHUWD 
23/09: Brems Louis-Luyten Maria 
07/10: Vandervelpen Arthur-Struys Denise 

50 JAAR GEHUWD 

17/09: Van Meerbeek Pierre-Ons Annie 
18/09: Van Rompay Roger-Renders Melania 
08/10 : Cuypers Achilles-Leempoels Monique 
 

 
 
Verjaardagen 
90 JAAR 
03/09: Nijs Julia 
14/09: Van Thielt Yvo 
24/10: Van Hees Jos 
 

85 JAAR 
13/09: Segers Irène 
16/09: Luyten Jozef 
 

80 JAAR 
13/09: Seldeslachts Roger 
24/09: Mees Jos 
28/09: Dehoux Yvette 
28/09: Roelants Rosa 
04/10: Janssens Maria 
 

75 JAAR 
02/09: Bottu André 
27/09: Mahieu Annie 
27/09: Panis Jozef 
01/10: Nijs Fernand 
17/10: Pans Remi 
21/10: Meulemans Vera 

 
 70 JAAR 
02/09: Van Der Plancken Jos  
12/09: Porton Jean-Pierre 
27/09: Portauwe Magda 
28/09: Guns Mark 
01/10: Rijckmans Yvette 
03/10: Vranckx Marie-Louise 
05/10: Letellier Lisette 
19/10: Vandenbosch François 
27/10: Mombaerts Marie-Louise 

 
 

Ook aan al onze leden die in september en oktober jarig zijn, wensen wij 

van harte een gelukkige verjaardag toe. 
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Overlijdens 

We vernamen het overlijden van: 

Cecile (Cil) Beutjens, weduwe van de heer Jozef Nicolaï. 

Cecile werd geboren te Hasselt op 7 januari 1936 en is 

overleden te Lummen op 21 maart 2021 

rouwbrief: Cecile Beutjens 
 

Lucia Van Hole, echtgenote van Roger Jorissen (ex-ABB). 

Lucia werd geboren in Hasselt op 25 juli 1941 en is 

overleden in UZ Leuven campus Gasthuisberg op 18 juni 

2021. 

rouwbrief:Van Hole Lucia brief 
condoleren: pues.be 

 

Rita Deckers. 

Rita werd geboren in Testelt op 12 oktober 1954 en is thuis overleden op 27 juni 2021. 

condoleren: Duivenstraat 8, 3010 Leuven of Nieuwe Mechelsebaan 11, 3272 Testelt 
 

Gerard Madou, echtgenoot van Marie-Ange Pairon 

Gerard werd boren te Antwerpen op 2 december 1935 en is overleden te Wuustwezel op 23 juni 

2021. 

rouwbrief: Madou Gerard 
 

Julia Marien, echtgenote van Jef Simons. 

Julia werd geboren te Eindhout op 1 januari 1932 en is omringd door haar familie overleden in 

WZC Op Haanven te Veerle op 3 juli 2021 

rouwbrief: Marien-Julia-rouwkaart 
condoleren: www.vanhovebegrafenissen.be 

 

Frans Peeters, echtgenoot van Agnes Berghmans. 

Frans werd geboren te Hulshout op 31 december 1939 en is vredig van ons heengegaan in het H. 

Hartziekenhuis te Lier op 5 juli 2021 

rouwbrief: FransPeetersHulshout 

condoleren: Familie Frans Peeters 

p/a Begr. Dirk Van Baelen 

Grote Baan 210 – 2235 Hulshout 

www.begrafenissendirkvanbaelen.be 
 

Jos Christiaens, echtgenoot van mevrouw Odette De Dier 

Jos werd geboren te Herent op 7 juli 1945 en is zachtjes van ons heengegaan in het H. 

Hartziekenhuis te Lier op 3 augustus 2021. 

https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2021/06/Cecile-Beutjens.pdf?media=1628235853
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2021/06/Van-Hole-Lucia-brief.pdf?media=1628235853
https://www.pues.be/condoleren/12495
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2021/07/Madou-Gerard.pdf?media=1628235853
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2021/07/Marien-Julia-rouwkaart.pdf?media=1628235853
https://www.vanhovebegrafenissen.be/familieberichten/condoleren/?id=70968
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2021/07/FransPeetersHulshout.pdf?media=1628235853
http://www.begrafenissendirkvanbaelen.be/overlijdens.html&condoleren=2029
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rouwbrief:rb_3219 

condoleren: https://www.funerarium-deryck.be/ 

 

Louís Claes, echtgenoot van Elisabeth De Coninck. 

Louis werd geboren te Kampenhout op 24 september 1936 en is zacht ingeslapen te Evergem op 2 

augustus 2021 

rouwbrief: 20210804LouisClaes 
condoleren: https://www.begrafenissenbracke.be 

 

Onze blijken van medeleven werden overgemaakt aan de families. 

 

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 

gsmnr. 0475/583225 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/2021/08/rb_3219.pdf?media=1628235853
https://www.funerarium-deryck.be/nl/familieberichten/3219-christiaens-jos/
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2021/08/20210804LouisClaes.pdf?media=1628235853
https://www.begrafenissenbracke.be/rouwberichten/
https://seniorenkbcleuven.be/onze-gazetjes-van-2021/
https://seniorenkbcleuven.be/onze-gazetjes-van-2021/
https://seniorenkbcleuven.be/
mailto:nicole.alaerts@hotmail.be
mailto:julien.ronsmans1@telenet.be
http://www.seniorenkbcleuven.be/

