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Woordje van de voorzitter.  
  

Goede SKL vrienden, 
Nu de lockdown maatregelen geleidelijk worden  afgebouwd, zijn we 
ons normale kringleven stilaan aan het hernemen. We proberen het 
hierbij, op vraag van velen, boeiend maar wel veilig te houden. 
Vandaar dat we blijven vasthouden aan ons voordien uitgestippeld 
corona beleid waarbij we er van uitgaan dat alle deelnemers aan onze 
activiteiten gevaccineerd zijn. Zo kunnen we ook de begrijpelijke 
angst weg nemen van zij die twijfelen om deel te nemen en de SKL 
vrienden terug te zien. 
In dit laatste Gazetje van het jaar, een turf van 18 bladzijden, hebben 
we weer heel wat in de aanbieding. Vooreerst vooraf toch nog even 
benadrukken hoe belangrijk een correcte ledenadministratie voor ons 
is. Vandaar nogmaals een oproep aan onze leden om elke wijziging 
van hun leden statuut aan onze ledenadministrator mee te delen. 
Nog even herinneren aan de wandeling in Wijgmaal met Francois. 
Opgelet, uitzonderlijk is deze wandeling 10 kilometers lang. Ook zijn 
er weer nieuwe petanque datums. De  komende wintermaanden 
mogen de ballengooiers niet afschrikken. De terreinen zijn overdekt 

(en toch open) en we mogen ook gebruik maken van de voorziene verwarming. 

Ons Gazetje 
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De wegens het noodweer uitgestelde vaartkomwandeling heeft met 18 november een nieuwe datum 
gekregen. Aangezien deze niet voor elke ingeschreven deelnemer past, komen er zes plaatsen vrij. Wie 
interesse heeft om hun plaats in te nemen, verwittigt Lutje zoals hierna verder wordt uiteengezet.   
Een normaal kringleven omvat ook twee maal per jaar een leuke bowlingontmoeting, die Andre op 23 
november gepland heeft. Zie de aankondiging hierna.  
Waar de jaarlijkse mis voor onze overledenen in het recente verleden vooraf ging aan ons jaarlijks 
kerstdiner, voorzien we deze misintentie thans samen met onze jaarlijkse quiz. Zie de gegevens hieronder. 
Wie goed ter been is en wil deelnemen aan mis en quiz, kan zijn wagen meteen parkeren in de buurt van 
ons voetballokaal, waar de quiz plaats heeft. De parkeerruimte is daar aanzienlijk uitgebreid. Wie zin 
heeft om eens goed te tafelen met een waardebon van 50 euro, moet zeker deelnemen aan deze quiz, die 
we afsluiten met een tombola waarbij elke aanwezige deelnemer deze bon als enige hoofdprijs kan 
winnen. Laat je ook niet afschrikken door het woord quiz. Guido en Agnes schotelen ons telkens een leuk 
en niet te moeilijk vragenspelletje voor en wij van het bestuur zorgen voor een mooie prijzentafel zodat 
elke deelnemer tevreden kan huiswaarts keren.  
En dan volgt de aankondiging van ons kerstdiner op 2 december, wat door veel van onze leden wordt 
aanzien als het hoogtepunt van ons kringjaar. Het betreft dit jaar zelfs een (uitgesteld) jubileumfeest. Ook 
deze keer zijn we er in geslaagd voor een voordelige prijs een schitterend feestmenu te presenteren. En 
we weten uit het verleden dat de goede zorgen van het team van Hof Ter Venne  voor kwaliteit staan.  
Nieuw is dat we dit jaar een bus voorzien om probleemloos naar Scherpenheuvel en terug te rijden. Lees 
ook verder wat we over eventuele corona maatregelen vertellen. Als alles goed gaat, gaan we kunnen 
feestvieren zonder beperkingen, hoewel een controle van het CST altijd mogelijk blijft. Niet voort 
vertellen, maar omwille van het jubileumfeest laten we elke tafelgast met een klein verrassingsgeschenk 
huiswaarts keren.  
Tenslotte nog jullie aandacht voor twee leuke wandeltochten. Andre Vanden Panhuyzen wandelt met ons 
op 9 december rond en door het golfterrein van Sint-Joris-Winge wat ons de gelegenheid geeft deze 
golfclub eens van nader bij te bekijken. Let op, vertrekuur van deze wandeling is gepland om 10 uur wat 
de geïnteresseerden de mogelijkheid geeft om na de wandeling ook eens van de goede keuken te 
proeven. Wel interesse voor de lunch laten blijken via de link zoals in de aankondiging wort gevraagd.  
En voor de Nieuwjaars wandeling van 6 januari kunnen we weer op onze vertrouwde wandelgids Felix 
rekenen. Hij wandelt met ons door en rond Leefdaal. De anciens weten ondertussen dat Jan en Magda 
ons half weg zullen opwachten met een druppel, glaasje cava of fruitsap om het wandeljaar feestelijk in te 
zetten.  
Mag ik ook jullie aandacht vragen voor het nieuwjaarsconcert van de Harmonie Sint – Cecilia, dat op 8 
januari om 20 uur plaats heeft in de Meander in Rotselaar. Zij die het vorig concert hebben meegemaakt, 
weten dat dit niet moet onderdoen voor dat van Wenen. We hebben voor onze leden 120 kaarten aan de 
helft van de prijs gereserveerd met de mogelijkheid om met deze kaart nog een gratis drank te verkrijgen. 
Gelieve ook nog de datum van 18 januari 2022 in jullie agenda aan te stippen. Alsdan heeft immers onze 
jaarlijkse Algemene Vergadering plaats. Meer uitleg hierover in ons volgend Gazetje. 
Tenslotte vind je verder nog wat aangename en plezierige lectuur met de verslagen van onze BBQ en onze 
uitstap naar Antwerpen Haven in augustus, van de zonnige wandeling in Meldert met Chris en de lezing 
over China in september. Uit deze verslagen blijkt dat we stilaan onze rug aan het rechten zijn en met een 
actief kringleven de akelige periode van de corona crisis naar de vergeethoek proberen te drummen.  
Achilles 

Aandacht voor onze ledenadministratie 
Hebben jullie onderstaand belangrijk bericht al ooit gelezen? Recente ervaringen leren ons dat dit voor 
sommigen niet het geval is. Een correct ledenbestand is nochtans van groot belang voor de werking van 
onze Kring en voor een goede communicatie met onze leden. Zorg dus dat we altijd jullie actuele 
gegevens hebben zodat we jullie altijd kunnen bereiken via actueel post- en mailadres, telefoon- of GSM 
nummer. Dit is vooral belangrijk bij het organiseren van een wandeling, fietstocht of daguitstap. Ook onze 
ouderen- en ziekenbezoekers hebben behoefte aan up to date informatie voor het leggen van hun 
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contacten. En last but not least kan het belangrijk zijn wanneer we cadeautjes mogen uitdelen naar 
aanleiding van een jubileum of het bereiken van de leeftijd van 75 jaar.  
We schuiven dit bericht, dat normaliter op de laatste bladzijde van ons krantje prijkt, dan ook naar voren 
in de hoop dat het van iedereen de nodige aandacht krijgt.  
 

 

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. 

  

BELANGRIJK 

Eventuele adreswijziging, wijziging van telefoonnummer, aanmaak of wijziging van e-mailadres, 

overlijden van partner, mogen telefonisch meegedeeld worden op het telefoonnummer 

016/461952 of per e-mail aan nicole.alaerts@hotmail.be 

Betalingen voor alle SKL -activiteiten gebeuren op één en hetzelfde rekeningnummer, nl. BE78 4310 

0665 6186 met vermelding van het juiste codenummer per activiteit. Vragen of opmerkingen in 

verband met betalingen voor SKL-activiteiten kan je richten aan onze penningmeester Julien 

Ronsmans, tel. 016/734030 of mailen naar Julien.ronsmans1@telenet.be 

Raadpleeg onze website www.seniorenkbcleuven.be voor o.a. de bestuurderslijst, de 

activiteitenkalender, onze wandelingen en petanque dagen en foto’s en verslagen van voorbije 

activiteiten; 

mailto:nicole.alaerts@hotmail.bE
mailto:Julien.ronsmans1@telenet.be
http://www.seniorenkbcleuven.be/
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Activiteitenkalender 

Op onze website kan je steeds de actuele status terug vinden  

Activiteit Plaats Datum Bedrag code Inschrijven 
van 

Inschrijven  
tot 

Wandeling Wijgmaal 4 nov     3 nov 

Petanque Wilsele 12 nov     
Vaartkom-
wandelin 

Leuven     Zie p5 

Bowling  Holsbeek 23 nov  €5 757 4 nov  18 nov 

Mis Bierbeek 25 nov     
 

Quiz Bierbeek 25 nov €3 735 3 nov  19 nov 

Petanque Wilsele 26 nov     
 

Kerstdiner Scherpen-
heuvel 

2 dec €50 620 12 nov 24 nov 

Kerstdiner 
met bus 

Scherpen-
heuvel 

2 dec €55 620BL 
of BR 

12 nov 24 nov 

Petanque Wilsele 3 dec      

Wandeling Tielt-
Winge 

9 dec 
10uur!!! 

    8 dec  

Bot Leuven 11 dec     

Musical 
Daens 

Puurs 12 dec Reeds 
ingesch
reven 

  Zie 
website 

Petanque Wilsele 16 dec     

Nieuwjaar-
concert 

Rotselaar 8 jan €6 711  20 nov 

Wandeling Leefdaal 6 jan    5 jan 
Algemen 
Vergadering 

Bierbeek 18 jan     

 
  

https://seniorenkbcleuven.be/events/skl-wandeling-wijgmaal/
https://seniorenkbcleuven.be/events/skl-wandeling-tielt-winge/
https://seniorenkbcleuven.be/events/skl-musical-daens/
https://seniorenkbcleuven.be/events/skl-musical-daens/
https://seniorenkbcleuven.be/events/skl-nieuwjaarswandeling-leefdaal/
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Herinnering wandeling Wijgmaal 4 november 14 uur 
Nog even er aan herinneren dat Francois ons op 
donderdag 4 november aan de parking van het 
Ymeria Stadion te Wijgmaal (Pastoor Bellonstraat 
29) zal opwachten om met ons om 14 uur te 
vertrekken voor een mooie wandeling van 10 
kilometers (!!!) met o.m. de vijvers van Bellefroid 
op de wandelroute. Voor meer uitleg, zie Ons 
Gazetje van sept/okt. Inschrijven voor de 
wandeling kan nog tot daags voordien via deze link  
 

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  

Het deed ons veel plezier op de laatste petanque ontmoetingen enkele 
nieuwe gezichten te mogen begroeten. Voor hen en voor de ‘habitués’ 
volgende nieuwe datums: vrijdagen 12 en 26 november om 14 uur. Opgelet: 
inderdaad 2 vrijdagen deze maand. Voor de maand december mag je 
vooreerst vrijdag 3 december om 14 uur aanstippen. Dit is daags na ons 
Kerstdiner, een uitstekende gelegenheid om opnieuw wat frisheid in ons 
gestel te brengen. We sluiten dit petanque jaar af op donderdag 16 
december  om 10 uur. Geen angst voor de winter: er is verwarming 
voorzien. 
Plaats van afspraak nog steeds dezelfde: Café De Afrit 20, 
Aarschotsesteenweg 334, Wilsele Putkapel (Leuven). Geen voorafgaande 
inschrijving nodig.  
 

Uitgestelde Vaartkomwandeling op 18 november. Nog zes plaatsen vrij  
De op 15 juli voorziene stadswandeling in de Vaartkom van Leuven is wegens het noodweer van die dag 
letterlijk in het water gevallen en werd naar een latere datum verschoven. Alleen het aansluitend etentje 
in de Kansel heeft doorgang gevonden voor hen die zich konden vrij maken. De anderen werden door 
onze penningmeester terug betaald.  
De nieuwe datum voor uitsluitend de stadswandeling en uitsluitend de ingeschreven leden werd bepaald 
op 18 november met afspraak om 14 uur op het Victor Broosplein. Omdat deze datum niet geschikt is 
voor zes van de ingeschrevenen, komen die plaatsen vrij. Wie geïnteresseerd is om deze plaatsen in te 
nemen, neemt contact op met Lutje op 0494 18 74 04 en schrijft, na akkoord van Lutje, €16 over op onze 
SKL rekening met vermelding van code 711. Voor nadere details , zie Ons Gazetje van juli/augustus, 
pagina 6, te lezen op onze website of bij activiteiten 
 
  

https://seniorenkbcleuven.be/events/skl-wandeling-wijgmaal/
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2021/06/Ons-Gazetje-2021-04-1.pdf
https://seniorenkbcleuven.be/events/stadswandeling/
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Bowling op 23 november, 14 uur, Anglo Bowling, Pleinstraat 53, 3220 Holsbeek  
Onze activiteitenkalender 2021 vermeldt 18 november 
als onze bowlingdag. Om tal van redenen is het dinsdag 
23 november geworden. Zoals vorige jaren vertrouwen 
we de organisatie van dit leuk evenement toe aan ons 
lid Andre Van Den Panhuyzen die deze sport als geen 
ander beheerst. Andre zal de ploegen samen stellen 
volgens de wensen van de inschrijvers en de 
nieuwelingen ter plaatse ook de nodige uitleg geven.  
We verzamelen om 14 uur in de bowling Anglo in 
Holsbeek (Pleinstraat 53) om een gezellige 

bowlingnamiddag door te brengen. De bowlingschoenen liggen in alle maten gratis ter beschikking aan de 
ingang. Je mag immers met eigen schoeisel niet op het parket van de baan. Ballen zijn er ook in alle maten 
en gewichten. Je kiest dus wat je aan kan. 
We hebben de 10 banen van de bowling hall afgehuurd . Per baan kunnen 5 spelers deel nemen zodat we 
maximaal 50 deelnemers kunnen aanvaarden. En dan voor zover als nodig een korte technische uitleg. 
Iedere deelnemer heeft recht op 2 games. Een game is een serie van 10 frames Een frame is een serie van 
2 worpen. Je kan een hoge borst opzetten bij het gooien van een strike als je alle kegels omver werpt met 
één worp. En je mag binnensmonds al eens vloeken als je bal in de goot belandt. Laat je niet afschrikken 
door deze termen; de spelregels zijn je snel duidelijk. De scores hoef je niet op te schrijven gezien ze 
automatisch worden weer gegeven op het computer gestuurd scorebord, dat tevens aangeeft wanneer 
het jouw beurt is. En hoe dan ook betaalt de Kas je een biertje, frisdrank of ander nat tijdens het spelen. 
Deelnemen aan deze gezellige namiddag kan door overschrijving van 5 euro per persoon op onze SKL 
rekening BE 78 4310 0665 6186 met vermelding van code 757 en met vermelding van de namen met wie 
je graag een ploeg vormt. Je mag je voorkeur aan medespelers ook mailen aan Andre op mailadres 
andre.vandenpanhuyzen@skynet.be. Inschrijvings- en betaalperiode van 4 tot 18 november.  
Hoe Bowling Anglo bereiken? Komende vanuit Leuven rijd je naar de Aarschotsesteenweg (N19). Eens de 
befaamde Duitse brug onderdoor, rijd je nog een drietal kilometers en sla je rechts af de Pleinstraat in. Na 
een driehonderd tal meters zie je rechts het plein met parking voor Delhaize, Action en Aldi. De bowling 
ligt naast de Delhaize en achter de Aldi. 

Mis voor de overledenen op 25 november, 13u30, gevolgd door leuke quiz  
Voetbalkantine KHO  Bierbeek, Wijnenberg 1 Bierbeek (achter CC De Borre)  
Het is een lofwaardige traditie bij SKL dat wij jaarlijks onze overleden leden gedenken met een 
misintentie. Waar dit gebruik voorgaande jaren samen ging met ons jaarlijks kerstdiner, hebben wij dit nu 
er van los gekoppeld om deze dag niet te overladen.  
We hebben er dan voor geopteerd om deze eucharistieviering te laten samengaan met onze jaarlijkse 
quiz, zoals dat destijds in het Pakenhof het geval was. Deze viering zal plaats hebben op donderdag 25 

november om 13 uur 30 in de Sint-Hilariuskerk, Dorpstraat 22 te Bierbeek. Wie 
niet goed te been is, kan zijn auto rond de kerk parkeren. De anderen kunnen 
hun wagen kwijt op de beneden- of bovenparking van CC De Borre, 
Speelpleinstraat. Familieleden van onze overledenen van 2020 en 2021 zijn van 
harte welkom op deze viering, ook als zij niet aan de quiz wensen deel te nemen. 
 Na deze kerkdienst begeven we ons naar de voetbalkantine, Wijnenberg 1, waar 
onze activiteiten gebruikelijk plaats vinden. Dit is een goede 750 meter stappen 
vanaf de kerk. Hier wachten Agnes en Guido ons als volleerde quizmasters op om 
hun jaarlijkse leuke quiz te presenteren. We weten uit voorgaande jaren dat de 

vragen niet te moeilijk zijn zodat geen speciale kennis nodig is en ieder van ons wel wat antwoorden 
weet.  
We maken ploegen van max. 6 personen (meer niet toegelaten !!) volgens de wensen van de inschrijvers. 
Het bestuur van zijn kant zorgt voor een mooie prijzentafel. En last but not least sluiten we af met een 
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tombola voor alle deelnemers met als enige maar toch belangrijke prijs een cadeaubon ter waarde van 50 
(vijftig!) euro van de streekbistro Craeywinckelhof, Staatsbaan 263 te Lubbeek. Je kan deze bon dan 
gebruiken bij een lekkere lunch of diner tijdens de openingsuren.  
De anciens weten reeds dat we tijdens de pauze genieten van een stuk lekkere taart met koffie of thee. 
Wie daarvoor of daarna nog zin heeft in een drankje kan dit aan de toog verkrijgen aan een 
democratische prijs.  
Kom je geheugen dus op een aangename manier wat trainen en schrijf je in om weer een gezellige 
namiddag met de vrienden door te brengen. Inschrijven is mogelijk van 3 tot 19 november door 
overschrijving van drie euro pp. op onze SKL rekening BE78 4310 0665 6186 met vermelding van code 
735.  
.  

Kerstdiner 2 december, 12 uur Den Egger, August Nihoulstraat 74, 

Scherpenheuvel  
Het bestuur nodigt jullie op 2 december uit op ons jaarlijks kerstdiner, dat door velen als het hoogtepunt 
van het jaar wordt gezien. Het is tevens een jubileumbanket dat wegens de gekende omstandigheden niet 
is kunnen doorgaan vorig jaar.  
A. Met de bus naar Scherpenheuvel? 
Omwille van het jubileumdiner leggen we een bus in om naar Scherpenheuvel en terug te rijden. De bus, 
die 46 SKL feestvierders kan vervoeren, vertrekt  om 11h15 aan Leuven Station (Leuven Bus station 
perron 14, achterkant Acerta gebouw) en om 11h30 aan het Rond Punt in Rotselaar. Zij, die 
geïnteresseerd zijn om van dit luxe aanbod te genieten, dienen een kleine meerprijs van 5 euro extra te 
betalen bij de inschrijvingsprijs. Zie verder. Bij problemen met de bus, bel Magda Everaerts op 0496 94 61 
57. 
B. De feestelijkheden 
We verwachten jullie tegen 12 uur  in de bovenzaal van GC Den Egger, August Nihoulstraat 74 in 
Scherpenheuvel voor de receptie met huisaperitief Ter Venne en bijpassende hapjes. Om 13 uur gaan we 
dan aan tafel, waar het team van Hof Ter Venne ons die namiddag in de watten zal leggen. Even 
likkebaarden bij het lezen van het menu? 
 

Bij dit alles wordt de lekkere Monte del Fra Custoza witte wijn en de fruitige Inurrieta Sensaciones 
Navarra rode wijn geschonken. Waters vind je op tafel. 
Je kan deelnemen aan dit festijn door betaling van €50 per persoon (werkelijke kostprijs €85) op onze SKL 
rekening BE78 4310 0665 6186 met vermelding van code 620 en benoeming van je favoriete 
tafelgenoten. Zij die busvervoer verkiezen betalen €55, met vermelding van code 620 BL of 620 BR 
naargelang zij Leuven of Rotselaar als opstapplaats kiezen. Inschrijf-/betaalperiode van 12 tot 24 
november. 

     MENU 

Gebakken Sint-Jacobsnoten met boschampignons in schelp 

Ardenner fazantenfluweel met sherry-aroma 

Champagne-limoensorbet overgoten met champagne 

Kalfshaasje in crumble van tuinkruiden en zwartewoudham, seizoensgroenten, reductie van “Buffalo 

Grand Cru. Hasselback aardappel 

Ananas met arabicakoffie, pana cotta met framboos, mokka ijs 

Koffie met zondagsnoepje 
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Voor wie het de eerste keer is, hierbij een korte routeplanner. Komende van Aarschot neem je in het 
centrum van Scherpenheuvel aan het Rond Punt (100 meter voor de basiliek) de eerste afrit rechtsaf en 
volg je richting Bekkevoort. Tweehonderd meter verder zie je dan de ruime parking van den Egger aan je 
linkerzijde. 
C. En corona ? 
Gezien we meer dan 200 deelnemers verwachten, kan ons feest gecatalogeerd worden als een 
evenement binnen met meer dan 200 personen. Welke maatregelen op de dag van ons feest zullen 
gelden, is op het ogenblik van dit schrijven (september) niet gekend maar vanaf 1 oktober staan 
versoepelingen op de agenda. Evenementen binnen met minder dan 500 personen kunnen van dan af in 
Vlaanderen zonder beperkingen qua mondmasker, social distance en horeca plaats hebben. De lokale 
overheid, in dit geval de gemeente Scherpenheuvel, kan echter wel de voorlegging van een Covid Safe 
Ticket (CST) eisen als de toestand terug erger zou worden. Best is dus met alle mogelijkheden rekening te 
houden en in dat verband kunnen we leren van de contactdag van BGB op 21 september, eveneens in den 
Egger. Het bestuur was verplicht om op die dag iedereen bij het binnenkomen te controleren op het bezit 
van het persoonlijk Corona Save Ticket dat bewijst dat je voldoende gevaccineerd bent. Het volgen van 

deze procedure werd ter plekke door de 
ambtenaren van de gemeente 
Scherpenheuvel gecontroleerd. Wie dit CST 
niet op zijn smartphone heeft staan of op 
papier heeft afgeprint kan dat desgevallend 
aanvragen op het telefoonnummer 078 78 78 
50. Hou daarbij je rijksregisternummer 
(achteraan op je identiteitskaart) bij de hand. 
Ondanks dat we niet weten welke 
maatregelen op 2 december zullen gelden, is 
het best toch met het voorgaande rekening te 
houden.  
 

Wandeling in Sint Joris Winge op 9 december, 10 uur !!! 

Afspraak op de parking van de Winge Golf & Country Club 
Nadat deze wandeling vorig jaar 
noodgedwongen werd geannuleerd 
wegens covid-19, doen we een 
nieuwe poging. De laatste wandeling 
van het jaar doen we in het 
gezelschap van Andre Vanden 
Panhuyzen die voor ons een mooi 
parcours heeft uitgetekend rond en 

door het golfterrein van De Winge Golf & Country Club. Andre wacht ons tegen 10 uur op aan de parking 
van de golf club aan de Leuvensesteenweg 254. Om dit verzamelpunt te bereiken neem je aan de rotonde 
van het Gouden Kruispunt de afslag richting Diest om meteen na een honderdtal meters verder links de 
inrit van de golfclub te vinden, d.i. tegenover het ‘Golden Gate Café’.  
Eerste aandachtspunt: we wandelen deze maand niet op de eerste (Kerstdiner!!) maar op de tweede 
donderdag. Bovendien vertrekken we ondanks het winterseizoen om TIEN UUR. We wandelen o.m. langs 
Gemp, de Bensberg, het Troostembergbos en Motbroek om uiteindelijk opnieuw rond de middag de 
golfclub te bereiken. Na onze mogelijke modderschoenen te hebben uit getrokken om het vuil buiten te 
houden, betreden we het clubhuis voor onze traditionele verfrissing. Intussen last van een opkomend 
hongergevoel? Geen probleem, je kan ter plaatse blijven lunchen aan een democratische prijs.  
Wie wil meestappen met de wandeling dient zich te registreren via deze link. Opdat de keuken enig zicht 

zou hebben op het aantal hongerigen, graag ook de bijkomende bevestiging indien je blijft eten 
  

https://seniorenkbcleuven.be/events/skl-wandeling-tielt-winge/


9 
 

Bot 11 december: stand van zaken 
De tickets voor de opvoering van de operette Paganini door het Brussels Operette Theater op 11 
december om 14h30 in de Stadsschouwburg in Leuven (30 CC) zijn  intussen binnen en betaald. Ze zullen 
of zijn reeds via de bestuursleden aan de ingeschrevenen bezorgd. 
In verband met deze en andere opvoeringen met max. 500 deelnemers lezen we op de website van 30 CC 
dat het Covid Safe Ticket vanaf 1 oktober niet langer nodig is 

Nieuwjaarswandeling 6 januari in Leefdaal, Dorpstraat 257. Vertrek 14 uur 

We maken  een wandeling tussen Dijle en Voer. Onze oude getrouwe wandelgids Felix biedt ons een open 
wandeling door de velden en door drie deelgemeenten aan: Bertem, Korbeek-Dijle en Leefdaal. Het gaat 

in een glooiend landschap, dus wat bergop en 
uiteraard ook bergaf, en in die volgorde. Het 
eerste deel gaat over verharde paden, het 
laatste stuk over normaal gezien goede 
veldwegen maar in putteke winter weet je 
nooit. Stevig schoeisel is aangewezen want het 
laatste stuk is nogal hobbelig. We houden het 
minst goeie stuk voor ’t laatst maar dan zijn we 
ook vlak bij de kantine van V.C. Bertem-
Leefdaal waar we kunnen uithijgen en napraten 
bij een koude of warme drank.  

Nog een weetje tot slot: Jan en Magda zullen ons halfweg verrassen met een nieuwjaarsdrankje ter 
aanmoediging van de tweede helft van de wandeling.  
Inschrijven voor deze wandeling kan via deze link  
 

Nieuwjaarsconcert met De Harmonie Sint-Cecilia  

Zaterdag 8 januari 2022, zaal De Meander, Vakenstraat 18, Rotselaar, 20 uur 
De Koninklijke Harmonie Sint Cecilia van 
Rotselaar geeft op zaterdag 8 januari 2022 om 
20 uur in de grote polyvalente zaal van 
Sportoase De Meander een luchtig en 
aangenaam muzikaal Nieuwjaarsconcert in een 
professionele omgeving van klank en licht. De 
presentatie van dit jubileum concert (wegens 
hun 150 jarig bestaan) is in handen van Olav 
Gondelaers van Radio Klara.   
De meer dan honderd aanwezigen bij ons eerste 
Nieuwjaarsconcert met deze harmonie in 
januari 2020 zullen we niet meer moeten 
overtuigen om opnieuw aanwezig te zijn en 
zullen ongetwijfeld onmiddellijk datum en 

plaats in hun agenda noteren. Zij zullen zich meteen herinneren hoe meer dan 60 enthousiaste blazers en 
slagwerkers ons lieten genieten van een sprankelend concert met populaire klassiekers en meeslepende 
film melodieën. Hun handen doen nog pijn van de staande en stomende ovatie waarop zij uit 
dankbaarheid de harmonie na het optreden trakteerden. Zie een uitgebreid verslag van Monique in Ons 
Gazetje van maart/april 2020, blz. 15 en volgende, dat je nog altijd kan vinden op onze website 
www.seniorenkbcleuven.be. Waar dit concert destijds uitsluitend voor onze leden was voorbehouden, zal 
het ditmaal een optreden zijn voor het grote publiek.  
  
Ons bestuur heeft echter 120 kaarten gereserveerd voor onze leden om in een gezellige sfeer bij mekaar 
van dit unieke concert te kunnen genieten. De inkomkaarten kosten 12 euro, maar dank zij een bijdrage 

https://seniorenkbcleuven.be/events/skl-nieuwjaarswandeling-leefdaal/
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van onze Kas  bieden wij deze kaarten aan tegen de prijs van 6 euro. De SKL kaart geeft bovendien recht 
op één drank tijdens het optreden. 
Wie geïnteresseerd is om een unieke avond te beleven kan kaarten bestellen door 6 euro per persoon 
over te schrijven op onze SKL rekening BE78 4310 0665 6186 met vermelding van code 711 en het aantal 
personen. Aandacht voor de inschrijvings- en betaalperiode die slechts loopt tot 20 november. Nadien 
worden de niet verkochte kaarten opnieuw ter beschikking gesteld van het grote publiek.  
Plaats van het gebeuren: Sportoase De Meander, Vakenstraat 18 te Rotselaar (Heikant). Wegens de door 
Aquafin uit te voeren werken zal de Meander tegen die tijd normaliter alleen te bereiken zijn langs de 
Hellichtstraat. Komende van het Rond Punt in Rotselaar sla  je een goede kilometer na de kerk en het 
Administratief Centrum van Rotselaar rechtsaf ter hoogte van Resto Wald. Na enkele kilometers de 
Hellichtstraat volgend, kom je in de Vakenstraat en sla je daar rechtsaf om je auto op de ruime parking te 
parkeren.  
 

Algemene vergadering op dinsdag 18 januari 2022, 14 uur 

Voetbalkantine KHO Bierbeek, Wijnenberg 1, BIERBEEK. 
Zoals gebruikelijk nodigen wij 
telkens bij het begin van het jaar 
onze leden uit op onze jaarlijkse 
Algemene Vergadering. We 
hebben deze voor volgend jaar 
gepland op dinsdag 18 januari om 
14 uur in de voetbalkantine van 
Bierbeek. Naast een terugblik op 
het voorbije jaar,  stellen we 
gewoonlijk ook ons nieuw 
jaarprogramma voor. Hier heeft 
de voorbije corona periode ons 
parten gespeeld. Het bestuur is 
nog volop in de weer om opnieuw 
een mooi programma van diverse 
activiteiten samen te stellen. We 

hopen hierover meer te vertellen op deze vergadering. Waar het officiële gedeelte wordt afgesloten met 
de goedkeuring van wijzigingen in het bestuur, volgt daarna het culinaire gedeelte dat ieder jaar veel lof 
oogst en bij de laatste fysieke algemene vergadering 225 leden naar de voetbalkantine wist te lokken. Je 
zal er verder alles over vernemen met uitnodiging tot deelname in ons volgend Gazetje. Noteer alvast 
deze datum in je agenda.  
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Verslag BBQ, 19 augustus, Hof ter Venne (Monique Leempoels) 
 

Er is niet alleen corona, het rare virus, dat ons al 
zo lang gijzelt en ons angstig beroert. De 
boosdoener bij uitstek deze zomer is 
ongetwijfeld het grillige klimaat dat met zijn 
onvoorspelbare regenbuien telkens roet in het 
eten gooit bij feestelijk geplande 
buitenactiviteiten. 
19 augustus was dan ook weer zo’n 
“kwakkeldag”. De voorzitter en Stijn van Hof ter 
Venne kwamen telefonisch in spoedberaad 
bijeen, ze wikten en wogen en beslisten dat het 
deze keer een indoor barbecue zou worden. En 
zo geschiedde… 

Rond 15h30 kwamen onze 142 gasten enthousiast en zomers elegant uitgedost toegestroomd. Ze vleiden 
zich gewillig neer op het prachtige terras, omringd door weelderig groen en statige kaarsrechte bomen. 
Het decor was alvast in uitbundige zomerstemming. Stijn had plichtsgetrouw voor een corona-veilige 
opstelling geopteerd. Iedereen leek ontzettend dankbaar en gelukkig om eindelijk nog eens zijn vrienden 
gezond en veilig terug te zien.  
 
Foeilelijke onhandige mondkapjes namen we er helaas noodgedwongen bij. Terwijl alles in de buurt van 
de grill-masters begon te smeulen en te geuren konden we alvast genieten van een hartverwarmend 
aperitiefje, zo werd het toch nog een beetje zomer. 
Het gezellige geroezemoes ging crescendo en de voorzitter vond dit het gepaste moment om een korte 
bemoedigende speech te houden. Zoals het bij een echt klassiek feest gepast is, werden de genodigden 
stijlvol afgeroepen om aan hun keurig gedekte tafel plaats te nemen. De corona regels werden strikt 
gerespecteerd, de terrasdeuren stonden wijd open, de mondkapjes bij de hand, het blijft wennen. 
We startten onze culinaire namiddag beloftevol met een heerlijk gepekeld mootje nijlbaars, decoratief 
vergezeld van een prima samengestelde groentenratatouille, subliem afgewerkt met een frisse 
peterseliesalsa. Alvast een toppertje, en dat was nog maar het begin. 
 
Keurig afgemeten, geselecteerd per groepje konden we daarna , gewapend met ons eigen bestek, 
aanschuiven aan de aantrekkelijke koude buffetten. Supersalades met een perfecte mix van hartig, fris en 
kruidig smeekten om geproefd te worden. Liefhebbers van gegrilde heerlijkheden zoals 

varkensdelicatessen, Angus-
runderlende , saltimbocca van 
gevogelte en eend konden hun 
hartje ophalen. Bijpassende 
exotische ogende en gepeperde 
sausjes werden smaakvol 
gepresenteerd. Fans van warme 
krokante, seizoen verse 
groenten, frietjes, en natuurlijk 
de onvolprezen huisgemaakte 
lekkere kroketten deelden gretig 
mee in het succes. Iedereen 
smulde opgetogen, enkele 
bescheiden stiltes wezen op stil 
genieten. De bijpassende wijntjes 
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werden de hemel in geprezen; wat hebben de mannen toch geluk met hun Bobetteke. 
We hielden daarna een korte, weldoende  rustperiode om onze magen voor te bereiden op de 
aangekondigde zoete wandeling.  
Zoals ons reeds bekend was er weer een overvloed aan zondige zoetigheden die ons uitdagend 
opwachtten. Geloof me, je moet een sterk karakter hebben om tussen al deze heerlijkheden een  
verantwoorde keuze te maken. Het is me gelukt, al was het soms erg moeilijk om neen te zeggen. Aan 
onze tafel was het alvast tevredenheid troef, er werd gezellig na gekeuveld en iedereen was het er 
roerend over eens dat de bekwaamheid en de vriendelijkheid van het personeel een aangename surplus 
betekende. 
Rond negen uur werd stilaan op een amicale manier de aftocht geblazen. Er zullen beslist velen, samen 
met mij, deze smakelijke, leuke namiddag optimaal gekoesterd hebben. 
SKL blijft resoluut volhouden in haar prachtige missie : mensen in vriendschap samenbrengen! 
Nog een rustig, zonnig najaar en tot heel binnenkort! 
Monique  
De foto’s zijn van Theo Janssens. Meer mooie foto’s van Theo zijn te vinden op onze website 
www.seniorenkbcleuven.be 
 

Verslag daguitstap Antwerpen: Haven en brouwerij De Coninck 

Uitstap 21 augustus (Paul Alaerts) 

Op 21/08 hadden wij met SKL onze éérste uitstap in 2 jaar. 
Een uitstap naar Antwerpen met een bezoek aan de haven, eten in restaurant Hechi en een bezoek aan 
brouwerij De Koninck.  Dit werd duidelijk een succes, we waren met 58 deelnemers gespreid over de twee 
dagen. 
's Morgens haalde de bus van Linden Cars ons op aan de carpool in Rotselaar. Iedereen was duidelijk 
opgetogen om er na 2 jaar terug bij te zijn. Na een vlotte rit van 1 uur kwamen wij aan in Antwerpen. Hier 
wachtte de gids ons op voor een korte inleiding over de haven in Portopolis nabij het Mas. 

 
Dan vertrokken wij met de bus onder begeleiding van onze gids door de haven. Hij gaf overal deskundige 
uitleg. Zo vernamen wij dat Antwerpen de grootste haven is in Belgie en de tweede grootste  in Europa na 
Rotterdam. Er zijn hier vooral veel grote chemische bedrijven zoals Basf en Bayer en Ineos. Ook 
petrochemie is belangrijk met bedrijven zoals Total en Kuwait.  Antwerpen is ook heel belangrijk voor  
doorvoer met grote containerschepen . Zo zijn zij één van de grootste voor bananentransport. Wij 
passeerden ook aan de Katoen Natie van onze flamboyante zakenman Fernand Huts . Ook een weetje 
voor ons met ons KBC verleden want Fernand Huts kocht de Boerentoren om er een cultuurtoren van te 
maken. 
Wij maakten even een tussenstop in het polderdorpje Lillo om onze benen te strekken. Dit schilderachtige 
dorpje behoort bij de stad Antwerpen en werd in 1958 grotendeels van de kaart geveegd voor de 
uitbreiding van de haven. Er wonen momenteel nog zo'n 40 mensen. We zagen ondermeer ook de Sint-

http://www.seniorenkbcleuven.be/
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Benediktuskerk en het Poldermuseum. We reden met de bus nog even verder tot aan de 
Berendrechtsluis. Deze sluis was qua volume de grootste sluis ter wereld tot de ingebruikname van de 
Kieldrechtsluis.  Echt imponerend. 
Van deze havenrondtrip kregen we honger en om de inwendige mens te versterken, reden we naar het 
restaurant Hechi. Dit heeft een grote wereldkeuken met internationale gerechten. Er was voor elk wat 
wils, soep, vlees, vis, groenten, pasta, frietjes, chinees, sushi. Eigenlijk te veel om van alles te kunnen 
proeven. En dan heb ik nog niet gesproken over de lekkere dessertjes, die vielen ook bij iedereen in de 
smaak. 
Lekker voldaan reden we dan naar brouwerij De Koninck voor onze pousse-café, het magische Bolleke. 
Deze brouwerij werd opgericht in 1833 en behoort momenteel toe aan Duvel Moortgat. Het Bolleke 
dankt zijn naam aan de pint waar het werd in uitgeschonken, een kelk met speciale bolvorm. 
Om toegang te krijgen tot de brouwerij voor onze interactieve tour, moesten wij door een elektronische 
poort. Deze technologie durfde nog al ééns voor file zorgen. De interactieve tour duurde ongeveer 1 uur 
en werd onderweg opgevrolijkt door filmpjes met onder meer Jean Blaute en Ray Cokes. 
Na de tour kregen wij nog een Tripel Anvers aangeboden of een andere frisdrank in de bierstube. 

Na wat bijbabbelen, het was ook zo lang geleden, keerden wij onder begeleiding van onze chauffeur 
Freddy van Linden Cars terug naar onze thuishaven, niet Antwerpen maar wel Rotselaar waar onze auto 
stond te wachten. 
Dit was onze éérste uitstap in 2 jaar, hopelijk is dit terug het begin van een normaal leven waar al onze 
activiteiten terug mogelijk zijn. 
Paul 

Foto: Lutje 

Uitstap 28 augustus (Verslag Achilles) 

Het is moeilijk aan dit mooie en uitgebreide verslag van Paul nog iets toe te voegen over onze tweede 
gelijkaardige uitstap van een week later. Toch kan ik nog enkele noemenswaardige dingen vermelden.   
Omdat we de uitstap op een zaterdag hadden gepland, kwam de eerste bus reeds na een goed uur aan en 
werd ik als reisbegeleider door Paul verwittigd dat het maar een goed uur rijden was naar Antwerpen. 
Gezien het vertrek om half acht was voorzien en de afspraak met de gidsen pas om half tien was gepland, 
heb ik dan meteen het vertrek een half uur verlaat. Uiteraard moesten de ingeschreven leden hiervan op 
de hoogte worden gesteld , maar dit was toch moeilijker dan verwacht. Meteen bleek dat onze ledenlijst 
niet van alle leden actuele gegevens bevat. Ik ben dan ook een half dagje zoet geweest met de juiste 
contactgegevens van sommigen op te zoeken. Vandaar onze oproep vooraan in dit blad om gewijzigde 
gegevens meteen aan onze ledenadministrator Nicole mee te delen. Het is niet leuk een telefoonnummer 
van de ledenlijst te bellen en de ex partner van ons lid aan de lijn te krijgen. 
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Uiteindelijk hebben we alle ingeschrevenen van het latere vertrekuur kunnen verwittigen en was 
iedereen paraat op 
het afgesproken 
vertrekuur. Ook onze 
gids wist onze leden 
te begeesteren met 
alle nodige uitleg over 
de havenactiviteit. 
Een 
vermeldenswaardig 
wist je datje is dat de 
in de haven 
afgeleverde 
containers van 
tennispantoffels niet 
beide tennisschoenen 

bevatten, maar de eerste container slechts de linkerschoenen levert, terwijl de container van een week 
later de rechter pantoffels bevat, dit alles om diefstal te ontmoedigen.  
Uiteraard viel de all-in cuisine formule van de wereldkeuken in het restaurant Hechi ook bij onze groep in 
de smaak. Met de maag goed gevuld begaven ook wij ons met de bus richting brouwerij De Koninck om 
het roemruchte Bolleke onze smaakpapillen te laten verwennen tijdens een interactieve tour. Waar we 
hoopten hierna nog rustig een pintje op het terras van de brouwerij te drinken, viel dit wel even tegen. 
Wat ons niet was meegedeeld was dat die dag ook de Duvel on Tour was geprogrammeerd, een jaarlijkse 
wielerklassieker waar gemiddeld tussen de drie en de vijf duizend wielertoeristen aan deelnemen en met 
mogelijk eindpunt van de zgn. bollekesroute de door ons bezochte brouwerij. Het was dan ook een 
huzarenstuk om nog een plaatsje te vinden op het terras, dat volledig was ingenomen door de 
deelnemende amateurfietsers.  
Het had dan ook weinig zin om daar nog langer te verblijven zodat we vroeger dan gedacht de bus 
opzochten. De ervaren chauffeur van Linden Cars bracht ons dan ook in een mum van tijd en zonder 
problemen naar het Rond Punt in Rotselaar, waar onze wagens geparkeerd waren. Gezien we vroeger dan 
verwacht in Rotselaar waren, ben ik nog met enkele vrienden een goede Averbode gaan drinken op het 
terras van de QV in Wezemaal, recent door Radio 2 nog verkozen als beste café van Vlaanderen. In alle 
rust kwamen  we hier tot het besluit dat we toch een leuke dag onder vrienden hadden gehad, en daar 
gaat het tenslotte om bij SKL: vrolijk de tijd doorbrengen met andere SKL leden. 
Achilles 
Foto Willy Coen. Meer foto’s van Willy (tweede uitstap) en Lutje (eerste dag) zijn te vinden op onze 
website www.seniorenkbcleuven.be. 
  

http://www.seniorenkbcleuven.be/
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Verslag wandeling Meldert, 2 september (Chris Delcon) 
Toen onze voorzitter en wandelcoördinator Achilles twee jaar geleden de vraag stelde of er kandidaten 
waren om een wandeling te organiseren, dacht ik waarom niet bij ons in het mooie landelijke Meldert. 

Waar spreken we af voor de 
testwandeling, vroeg Achilles, er zijn 
drie kerken in Meldert. Hier sloeg hij 
de bal wel mis. Meldert is maar een 
heel klein dorpje en heeft maar één 
kerk. Er zijn wel drie dorpen met de 
naam Meldert: één bij Aalst, één bij 
Lummen en het onze bij 
Hoegaarden met o.m. als bekende 
inwoner Gaston baron Roelants, 
winnaar van Olympisch goud in de 
3000 meter steeple in Tokio in 1964. 
De datum van de wandeling was 
vast gelegd op de eerste donderdag 
van oktober 2020, maar toen kwam 

corona en moesten we alles afblazen. Nu een jaar later kon de wandeling toch doorgaan.  
Het was een prachtige zonovergoten dag waarop 68 wandelaars zich stipt op tijd aan het vertrekpunt  aan 
de kerk verzamelden. We startten de wandeling door het begin van de Mene- en Jordaanwandeling te 
volgen, d.i. de enige bewegwijzerde wandeling in de streek. Vermits die echter meer dan 9 kilometers 
lang is, kozen we voor een padje langs een poortje door het bos tot aan de molen aan de Molenbeek. Een 
molen is daar wel niet meer te zien. Via de Molenstraat gingen we naar Babelom, een klein gehucht van 
Meldert. Vandaar kon je ver over de akkervelden turen met o.a. de wereldbol watertoren van Bierbeek .  
Het zonnetje liet zich niet onbetuigd en we waren dan ook telkens blij als we onder de schaduw van de 
bomen konden wandelen. Langs een holle weg en Keulen wandelden we even langs de taalgrens. Door 
het Meldertbos kwamen we aan de mooie Orangerie en het kasteel van Meldert, waar de huidige Sint 
Jansschool is gevestigd. 
Na deze warme tocht 
was een verfrissing 
meer dan welkom in de 
Bonheur. Uit de fotos’ 
van onze fotograaf 
Willy, die het dubbele 
van het aantal 
kilometers heeft 
afgelegd (op en af, op 
en af om toch maar 
iedereen voor de lens te 
krijgen),  zal blijken hoe 
mooi de omgeving in 
Meldert is.  
 
Bedankt mede-wandelaars voor jullie enthousiasme. Ondanks dat ik zelf de wandeling al meermaals heb 
gedaan, heb ik ten zeerste genoten van deze wandeling en van jullie gezelschap.  
Chris 
NB. De foto’s zijn  van Willy Coen. Alle mooie foto’s van Willy over deze wandeling zijn te vinden op onze 
website www.seniorenkbcleuven.be 
  

http://www.seniorenkbcleuven.be/
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Verslag lezing China, 23 september 
Na lange tijd van gedwongen stilzitten tijdens de lockdown zijn we na onze ontbijtwandeling in juni, onze 
BBQ in augustus en enkele fietstochten en wandelingen tijdens de voorbije maanden naar een bijna 
normaal kringleven terug gekeerd. In dit rijtje hadden we op donderdag 23 september de heer Jef Abbeel 
als spreker over de nieuwe grootmacht China gecontracteerd.  
Spreker was sedert 1970 als leraar geschiedenis en Latijn verbonden aan het Onze-Lieve-Vrouwelyceum in 
Breda en het St-Jozefcollege  in Turnhout. Typerend voor deze gedreven spreker was dat hij in 2012 
toestemming vroeg en kreeg van toenmalig minister Pascal Smet om ook na 65 jarige leeftijd nog les te 
mogen geven. En dat hij graag les gaf en geeft bleek ook meteen op de manier waarop hij zijn kennis over 
China met veel passie en schwung op onze 51 aanwezige leden over bracht. Omgeven door de Chinese 
vlag en een Chinese landkaart en met 20 boeken over China op zijn tafel gaf hij ons met een enorme vaart 
en enthousiasme een helder inzicht in onder meer de historische evolutie van dit land, zijn economie, 
Belgische bedrijven in China en de  gevoeligheden en wensen van de chinezen. Zo leerden we ook over de 
invloed van de grote Chinese filosofen op het China van nu en de grote sprong voorwaarts van Mao in 
1957 om de landbouw volgens zijn rode boekje sneller te ontwikkelen. We weten echter allemaal dat dit 
een grote ramp is geworden met minstens 40 miljoen doden als gevolg van hongersnood.   
 
Gelukkig konden we de geestdrift van spreker 
even stoppen om tijdens de traditionele pauze 
het even gebruikelijk lekkere stuk taart met 
koffie of thee te gaan ophalen. 
Na de pauze gaf Jef nog een demonstratie van 
zijn kennis over dit enorme land en gaf hij de 
toehoorders de gelegenheid om vragen te 
stellen. Uit de lange reeks vragen bleek dat onze 
leden geenszins in slaap waren gevallen maar 
dat de spreker hen met zijn boeiende 
uiteenzetting in de greep had en hun aandacht 
tijdens gans zijn spreekbeurt had kunnen 
vasthouden.  
Gemakshalve sluit ik dit verslag af met een citaat uit een mailbericht van Guido die zeer tevreden was 
over deze boeiende namiddag. “We maakten kennis met een bevlogen, onderhoudende en onderbouwde 
spreker in zijn kennis over China. Zonder twijfel zou dit mijn preferente leraar geweest zijn waar de les al 
voldoende was om meteen de leerstof te onthouden. Allicht zal niet iedereen staan te springen om een 
uiteenzetting over een ver land te aanhoren. Maar wie wel nieuwsgierig was, zal die namiddag vele 
antwoorden hebben gekregen op even veel spontane vragen. Soms moet men ook open staan voor 
informatie, voor kennisvergaring, voor nieuws uit een andere hoek … en niet altijd voor gezellig tafelen 
met een uitermate smaakvolle gastronomie.” 

Ik kan dit alleen maar beamen Guido en heb daar 
niets meer aan toe te voegen.  
  

Achilles 

Foto’s van onze huisfotografen Willy en Theo. Alle 

foto’s zijn te vinden op onze website 

www.seniorenkbcleuven.be 
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Van harte Proficiat 

Huwelijksjubilea  

Huwelijksjubilea  

50 JAAR GEHUWD 

17/12: Maes Willy - Colin Rolande 
21/12: Peeters Karel - Devos An 

 
 
Verjaardagen 
90 JAAR 
27/12: Massy Felix 
28/12: Boxy Marcel 

85 JAAR 
07/11: Herinckx Maria 
14/11: Laurent Jozef 
20/12: Vannetelbosch Willy 

80 JAAR 
07/11 : Cox Sybilla 
11/11 : Frooninckx Eugeen 
27/12 : Mottie Lucien 

75 JAAR 
01/11 : Pasteels Christian – Marie 
04/11 : Nijs Jozef 
21/11 : Vanderhasselt Josse 
24/11 : Van De Wauwer Paul 
27/11 : Peeters Karel 
02/12 : Vermeulen Willy 
06/12 : Hill Rowland 
14/12 : Peeters Yvette 
20/12 : Vanden Eynde Virginie 
25/12 : Fierens Christiane 
26/12 : Robberechts Julia 
 70 JAAR 
02/11 : Van Der Elst Paul  
06/11 : Torbeyns Yolande 
12/11 : Puttemans Armand 
14/11 : Van Meerbeek Pierre 
01/12 : Vandersteen Etienne 
03/12 : Strouven Willy 
10/12 : Depuydt Gisèle 
18/12 : Vanvlasselaer Joseph

 
 

Ook aan onze leden die in november en december jarig zijn, wensen 

wij van harte een gelukkige verjaardag toe. 
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Overlijdens 

We vernamen het overlijden van: 

Irène Schenus, weduwe van Marcel Vanstallen (ex-KB). 
Irène werd geboren in Hoeilaart op 26 februari 1925 en is 
rustig van ons heengegaan in WZC d’Eycken Brug in 
Korbeek-Lo op 23 september 2021. 

rouwbrief: Schenus Irène brief 

condoleren: pues.be 

 

Maria (Mitteke) Veraert, weduwe van Flor Kemland. 

Mitteke werd geboren te Zoersel op 5 mei 1920 en is in een leeftijd van 101 jaar rustig 

ingeslapen in WZC Sint Jozef te Wiekevorst op 5 september 2021. 

rouwbrief: rouwbrief-2184 

 

Cyriel Van Aerschodt, echtgenoot van Viviane Bols. 

Cyriel werd geboren in Mechelen op 27 november 1945 en is overleden in UZ Leuven 

campus Gasthuisberg op 3 september 2021. 

rouwbrief: Van aerschodt Cyriel Brief 

condoleren: pues.be 

 

 Louisa Vanderlinden, weduwe van René De Velder. 

Louisa werd geboren te Hoeilaart op 13 januari 1924 en is overleden in het WZC Betlehem te 

Herent op 17 augustus 2021. 

rouwbrief: Louisa Vanderlinden 

condoleren via eraly.be 

 

Paul Bruyninckx, echtgenoot van Denise Uyttebroeck. 

Paul werd geboren te Sint-Margriete-Houtem op 8 mei 1945 en is thuis zachtjes van ons 

heengegaan op 16 augustus 2021. 

rouwbrief: Bruyninckx-Paul-familie 

Online condoleren: www.begrafenissen-rummens.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. 

 

https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2021/09/Schenus-Irene-brief.pdf
https://www.pues.be/condoleren/12845
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2021/09/rouwbrief-2184.pdf
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2021/09/Van-aerschodt-Cyriel-Brief.pdf
https://www.pues.be/condoleren/12768
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2021/08/rouwbrief-2172.pdf
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2021/08/Bruyninckx-Paul-familie.pdf
https://seniorenkbcleuven.be/onze-gazetjes-van-2021/
https://seniorenkbcleuven.be/onze-gazetjes-van-2021/
https://seniorenkbcleuven.be/

