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Woorden (uit het dagboek) van de voorzitter.  
  

Goede vrienden, 
Het coronabeestje is nog altijd niet verslagen en grijpt serieus in op ons 
dagelijks leven en ons kringleven. Corona verrijkt zelfs onze taal met 
nieuwe woorden zoals covid, thuisquarantaine, mondkapje, 
neuswisser, knuffelcontact, anderhalve meter samenleving, jojobeleid, 
coronakilo’s enz. Allemaal woorden die we vroeger nooit in de mond 
namen. De dikke Van Dale zal zo nog dikker worden. 
Ik ga er van uit dat de mens een sociaal wezen is en nood heeft aan 
sociale groepscontacten. Bij de activiteiten die we nog in stand kunnen 
houden zoals wandelen en petanque stel ik vast dat onze kringleden 
echt genieten van elkaars gezelschap. Het surrogaatcontact via PC of 
telefoon kan dit gelukzalig gevoel nooit vervangen. We proberen dan 
ook met ons bestuur zoveel als mogelijk en met aandacht voor de 
veiligheidsmaatregelen onze activiteiten te laten doorgaan zolang ze 
niet verboden zijn. Zo waren we met meer dan 50 SKLers op de 
uitgestelde vaartkomwandeling van 18 november (zie verslag Lutje 
verder in ons blad) maar zagen we ons genoodzaakt de misviering voor 

onze overledenen en de quiz van 25 november om diverse redenen te annuleren. We zoeken echter een 
nieuwe datum hiervoor in het verdere verloop van het jaar. 
Op het moment dat ik dit schrijf is het 1 december, de dag vóór ons kerst- en jubileumdiner, dat we 
uiteindelijk hebben moeten afgelasten. Het aantal inschrijvingen voor dit hoogtepunt van het jaar lag 
begrijpelijkerwijs lager dan vorige jaren, maar we konden toch nog 198 leden verleiden om met respect 
voor de maatregelen te genieten van een lekker diner en van elkaars aanwezigheid. Nadat de 
nieuwsberichten nog wat cijfers en varianten over onze hoofden uitstrooiden hebben er nog enkelen 
afgezegd en na het verbod op privéfeesten hebben we in overleg met Den Egger en met Ter Venne de 
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handdoek in de ring gegooid. We hebben er nog even aan gedacht ons kerstfeest om te dopen tot een 
wel toegelaten huwelijksfeest maar vonden geen bruidspaar onder onze leden. Onze penningmeesters 
Julien en Vera konden dan ook aan de slag om de betaalde ledenbijdrage van alle ingeschrevenen terug te 
storten. 
Het zal één van de laatste officiële wapenfeiten van Julien en Vera zijn  want ze worden gedwongen tot 
ontslag wegens het bereiken van de statutair bepaalde maximum leeftijd. Hierna kan je het dankwoord 
van ons bestuur lezen aan dit voor ons kringleven belangrijke koppel.   
In de rubriek ‘Belangrijk’ kan je lezen dat ons bestuurslid Magda Everaerts onze nieuwe penningmeester 
wordt. We kunnen Magda niet genoeg bedanken dat zij deze belangrijke en omvangrijke taak wil 
overnemen. Voor alles met betrekking tot de financiën wordt Magda dus het nieuwe aanspreekpunt. Je 
vindt haar gegevens in voormelde rubriek.  
Onzekerheid troef dus voor een vereniging die nog iets wil organiseren. Het is nu 2 december, mijn 
verjaardag. Waar het overlegcomité van 26 november publieke evenementen met een zittend publiek 
nog toeliet en Studio 100 ons nog eens bevestigd had dat de Daens Musical voor ons op 12 december 
doorgang vindt, hebben wij op 30 november de 73 ingeschrevenen de laatste richtlijnen meegedeeld. Na 
het voorstel van gisteren van Jan Jambon om op basis van de hospitaalzorgen alle activiteiten binnen te 
verbieden , moeten we misschien een nieuw bericht sturen. Vraag is op dit ogenblik of de andere partijen 
hierin zullen meegaan want 2024 loert reeds om de hoek. Afwachten dus en bij dergelijk verbod zullen we 
ook de ingeschrevenen voor de operette Paganini in 30 CC te Leuven op 11 december moeten inlichten.  
Ondanks de moeilijke omstandigheden hebben we toch geprobeerd zo goed als mogelijk een 
jaarprogramma 2022 in elkaar te knutselen, waarvan je in dit Gazetje de eerste aanzet vindt en waarover 
meer uitleg zal worden verstrekt op onze Algemene Vergadering van 15 februari (zie hierna). Jullie zullen 
willen begrijpen dat alle verdere aankondigingen onder alle voorbehoud zijn. We maken de 
inschrijvingsperiode voor betalende activiteiten zo kort mogelijk om onze penningmeester niet overmatig 
te belasten indien er uiteindelijk dient terug betaald.  
Zo vestigen we de aandacht op drie wandelingen die er de eerstvolgende maanden aan komen. Het zal 
nog altijd met een afterdrink zijn, zij het volledig overeenkomstig de veiligheidsvoorschriften en in zoverre 
niet verboden op dat ogenblik. Vergeet jullie niet in te schrijven via de daarvoor voorziene link zodat we 
weten waar we aan toe zijn. We blijven ook petanquen in een ruime tent die kan open gezet en verwarmd 
wordt, ook weer zolang toegelaten. De nieuwe datums vind je hierna. 
Een even groot vraagteken hangt over het nieuwjaarsconcert van 8 januari waarvoor 62 leden een SKL 
ticket hebben aangekocht. Waar Jan Jambon eergisteren nog vroeg om repetities toe te laten vraagt hij 
twee dagen daarna een verbod op alle binnen activiteiten voor twee weken. Ook hier is het afwachten 
dus wat de toekomst ons brengt. Je vindt hierna in elk geval de richtlijnen voor onze leden indien het kan 
doorgaan.  
Ik vestig tenslotte de aandacht op nog twee evenementen in februari. Eentje voor de actieven onder ons 
met een bowlingnamiddag op 17 februari. En last but not least een gezellige filmnamiddag met een 
filmkomedie en koffie en taart op 24 februari voor hen die het wat relaxter willen aan doen en eens goed 
willen lachen. Je leest er alles over verder in ons blaadje.  
Op dit ogenblik is het 4 december en weten we intussen het verdict van het Overlegcomité van gisteren. 
Een bericht over de afgelasting van Daens en Paganini is reeds de deur uit. Ten overvloedige titel herhalen 
we nogmaals dat alle aankondigingen onder voorbehoud zijn. Maar we geven niet op en zullen klaar zijn 
voor een aangenaam kringleven van zodra toegelaten en met respect van alle regels. Vooraleer sommigen 
op de pianist gaan schieten dat hij niet alles stil legt, volgende slotopmerking. Ik ben ook bekommerd om 
de druk op de zorg en de fysieke gezondheid van onze leden. Van Prof. Dirk De Wachter heb ik echter 
geleerd dat mensen sociale dieren zijn die elkaar nodig hebben. Echt contact met anderen is super 
belangrijk voor ons mentaal welzijn in deze donkere dagen. Vandaar dat ik alle moeite doe om toegelaten 
activiteiten te laten doorgaan, zij het met naleving van alle regelen die de overheid oplegt.  
Mede namens de ganse bestuursploeg wens ik jullie fijne feesten en een gezond 2022. 
Achilles,  
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Dankwoord aan Julien en Vera  

 
Julien en Vera zullen op de eerstvolgende Algemene Vergadering ontslag  nemen wegens het bereiken 
van de statutair bepaalde leeftijdsgrens van 75 jaar. Als bestuur kunnen we dit gedwongen ontslag van 
deze twee steunpilaren sinds jaren van onze Kring niet onvermeld laten.  
We hebben Julien leren kennen als een man die recht door zee gaat en een hekel heeft aan achterklap. Hij 
was een uitstekende penningmeester waarop je op elk moment beroep kon doen om elk boekhoudkundig 
probleem op te lossen. De door de bestuursleden bij hem ingegeven kosten waren bij wijze van spreken 
reeds terug betaald vooraleer zij thuis waren. Julien nam de laatste jaren ook de meerdaagse reizen voor 
zijn rekening wat ons telkens mooie uitstappen heeft opgeleverd.  
Vera was in onze Kring het manusje-van-alles. Bij elke evenement dat wij in ons clubhuis/voetbalkantine 
organiseerden, kende zij elk geheimpje van dit huis en was zij dan ook de drijvende motor die de 
bestuursploeg bij de voorbereidingen deed draaien. Als sidekick van Julien waren de financiën van onze 
Kring voor haar evenmin een geheim. Gezien zij vele leden kende, verzorgde zij tot ieders tevredenheid 
ook de tafelschikking bij onze feestelijkheden wat haar uren werk bezorgde.   
De ervaring die wij bij dit gedwongen ontslag kwijtspelen is niet min en de taak die haar opvolgster Magda 
Everaerts als nieuwe penningmeester wacht is niet te onderschatten. We hebben Vera echter verleid met 
het liedje van Marco Borsato. “Afscheid nemen bestaat niet. Ik ga wel weg maar verlaat je niet” en Vera 
had daar wel oren naar. Zij heeft ons beloofd Magda de eerste periode bij de verwerking van de financiën 
te ondersteunen en ons bij de organisatie van feestelijkheden ook nog met raad en daad bij te staan.  
Laat ons dit mooie echtpaar met een staande ovatie en met veel dankbaarheid uitwuiven uit ons bestuur. 
Zoals gezegd zullen we hen nog veel terugzien en op hun hulp kunnen rekenen. Nog een dikke merci 
Julien en Vera van ieder van ons. We hopen jullie nog veel terug te zien bij onze activiteiten. 
.  
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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. 

  

BELANGRIJK 

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

overlijden van partner, mogen telefonisch meegedeeld worden op het telefoonnummer 

0475/583225 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 Magda 

Everaerts, tel. 016/898463 of mailen naar everaerts_magda@hotmail.com. 

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

activiteitenkalender, onze wandelingen, petanque dagen en andere initiatieven alsmede foto’s en 

verslagen van voorbije activiteiten. 
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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 Leefdaal 6 jan    5 jan 

Nieuwjaar-
concert 

Rotselaar 8 jan    20 nov 

Petanque Wilsele 13 jan     
Petanque Wilsele 28 jan     

 

Petanque Wilsele 10 feb      
Wandeling Blanden 3 feb     2 feb  

Algemen 
Vergadering 

Bierbeek 15 feb €10 610 2 feb 8 feb 

Bowling  Holsbeek 17 feb  €5 757 3 feb  10 feb 

Film Bierbeek 24 feb €6 712 14 feb 21 feb 
Petanque Wilsele 25 feb     

Wandeling Butsel 3 maa    2 maa 
 
  

https://seniorenkbcleuven.be/events/skl-nieuwjaarswandeling-leefdaal/
https://seniorenkbcleuven.be/events/wandeling-blanden-2/
https://seniorenkbcleuven.be/events/wandeling-butsel/
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De komende SKL wandelingen 

Herinnering : nieuwjaarswandeling met Felix Maginelle op 6 januari 

Afspraak Dorpstraat 257 in Leefdaal om 14 uur 

Het nieuwe jaar inwandelen doen we met onze ervaren wandelgids Felix, die ons door de open velden en 
door deelgemeenten Bertem, Korbeek-Dijle en Leefdaal zal leiden. Felix raadt stevig schoeisel aan. 
Onderweg wachten Magda en Jan ons op voor de klassieke nieuwjaarsdruppel en het pintje achteraf 
drinken we in de voetbalkantine van VC Bertem-Leefdaal.  
De op dat ogenblik geldende corona maatregelen zullen worden toegepast: normaliter CST ticket en 
mondmasker bij het betreden van de kantine en bij het rondlopen in het café. 
Inschrijven kan nog altijd 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 
 

Voorjaarswandeling met Jan Fonteyn op3 februari 

Afspraak Kartuizerstraat 2, Blanden om 14 uur 

Voor de 3de keer nemen wij jullie in Blanden mee deze keer naar het oostelijke deel van Meerdaalwoud 
misschien beter gekend als Mollendaalbos. Het ligt voor het grootste gedeelte op het grondgebied van de 
gemeente Bierbeek. Ooit was het een duinenlandschap aan de zee waar nu de Molenbeek is. In deze 
omgeving is het meestal wat rustiger dan in het grootste deel van het woud. Sinds de komst van de 
onthaalpoort “De Torenvalk” hebben vele recreanten ook wel de weg gevonden naar dit prachtige gebied 
met het Mommedeel-natuurreservaat en de torenhoge ‘kathedraalbeuken’. Langs de bosrand passeren 
wij langs een van de weinige boswachtershuizen 
(De Dauw) waar nog boswachters wonen. Even 
verder wandelen wij langs het hotel & 
congrescentrum De Bremberg. De wandeling is 
voor 75% onverhard en is 8,6 km lang.  
Jan Fonteyn, onze wandelgids verwacht jullie 
omstreeks 13.45u aan de cafetaria van de 
voetbalclub “Stormvogels Haasrode”, 
Kartuizersstraat 2, 3052 Blanden. 

https://seniorenkbcleuven.be/events/skl-nieuwjaarswandeling-leefdaal/
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De wandeling start om 14 uur.  
Afsluiten doen wij met een natje in de cafetaria van de plaatselijke voetbalclub. 
Komende van Leuven via de Expressweg of via de Naamsesteenweg, volg aan de lichten de richting van 
Blanden-Haasrode. Hou rechts aan en blijf de Bierbeekstraat volgen (volg de bordjes: FC Stormvogels 
Haasrode) 
Je kan inschrijven via deze link. 
Hartelijk welkom 

 

Wandelen met Luc Geyskens in Butsel op 3 maart 

Afspraak om 13u45 aan Sterrebornestraat 15 te Boutersem 

We gaan nog eens naar Butsel. Luc vertrekt met ons aan het voetbalterrein van Racing Butsel om 14 uur 
voor een wandeling door deze deelgemeente van Boutersem met onderweg enkele mooie vergezichten. 
Of bij het vertrek onze neuzen geprikkeld zullen worden door de uit de kantine opstijgende geuren van 
het vers gebakken spek zoals voorgaande jaren, is vooralsnog een vraagteken en moeilijk op voorhand te 
voorspellen.  
Waar we vorige wandelingen reeds richting Roosbeek, Boutersem en Butselbos zijn gestapt, vertrekken 
we nu richting Lubbeek.  
Na een wandeling van 8 kilometers belanden we in de voetbalkantine om een babbeltje te slaan en een 
glas te drinken. En misschien, als de omstandigheden het toelaten, kunnen de liefhebbers zich te goed 
doen aan een stevige boterham met spek en eieren.. 
Inschrijven kan via deze link waarin ook gepolst wordt naar jullie eventuele interesse in een 
powermaaltijd met “spek mee eieren” tegen een democratische prijs. 
In de kantine zullen de geldende corona maatregelen worden nageleefd. 

https://seniorenkbcleuven.be/events/wandeling-blanden-2/
https://seniorenkbcleuven.be/events/wandeling-butsel/
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Nieuwjaarsconcert met De Harmonie Sint-Cecilia  

Zaterdag 8 januari 2022, zaal De Meander, Vakenstraat 18, Rotselaar, 20 uur 
Na een verplichte rust van anderhalf jaar zijn de leden van de Harmonie opnieuw duchtig aan het oefenen 
geslagen om ons op 8 januari een spetterend nieuwjaarsconcert te bezorgen. 62 SKL leden zijn op ons 
aanbod ingegaan om in kringverband dit muziekfeest zonder weerga mee te beleven.  

We kunnen deze leden 
voorlopig het 
volgende meedelen. 
Zoals bij de individuele 
bestelling van een 
toegangskaart, 
hebben wij ook deze 
globale bestelling 
reeds betaald. Mocht 
het concert 
uiteindelijk toch niet 
kunnen doorgaan, zal 
het worden uitgesteld 
tot een latere datum 

en zullen de bestelde kaarten ook voor dit latere concert gelden. Mocht het concert uiteindelijk toch niet 
kunnen doorgaan in de Meander, wordt gedacht aan een optreden in eigen zaal Concordia, desgevallend 
uitsluitend voor SKL. Indien niets van dit alles mogelijk zou blijken, worden de kaarten terug betaald. 
Afwachten is dus de boodschap in deze onzekere tijden.  
We vestigen de aandacht er op dat de deuren pas worden geopend vanaf 19u15 om de muzikanten de 
gelegenheid te geven in alle rust hun instrumenten af te stemmen in deze locatie. Het heeft dus geen zin 
om vroeger te komen.  
Enkele bestuursleden zullen jullie naar een aparte ingang leiden waar jullie inkomkaart en voucher voor 
de gratis drank zal worden overhandigd. We kunnen dan samen plaats nemen aan de voor ons 
gereserveerde tafels met de KBC vlagjes om te genieten van het concert dat ongeveer twee uren duurt. 
Napraten met een drankje is uiteraard mogelijk.   
Uiteraard gelden ook hier de op dat ogenblik geldende corona maatregelen (CST ticket, identiteitskaart en 
mondmasker tot je aan tafel hebt plaats genomen). Er wordt bediening aan tafel voorzien teneinde zo 
weinig mogelijk geloop in de zaal te hebben.  
 

Nieuwe petanque datums  

 

 
Donderdag 13 januari (10 uur) ) en vrijdag 28 januari (14 uur) 
Donderdag 10 februari (10 uur) en vrijdag 25 februari (14 uur) 
Plaats van afspraak nog steeds Café De Afrit 20, Aarschotsesteenweg 334, Wilsele Putkapel (Leuven). Ook 
nieuwelingen zijn van harte welkom zonder voorafgaande inschrijving. Zegekreten bij een overwinning en 
vloeken bij missers zijn niet uitgesloten.  
We passen de geldende corona maatregelen toe   
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Algemene vergadering op dinsdag 15 februari 2022, 14 uur  
Voetbalkantine Bierbeek, Wijnenberg 1, Bierbeek 
 

Bij het begin van het nieuwe jaar 
nodigen we alle leden met hun partner 
uit op onze jaarlijkse Algemene 
Vergadering. Dit is in normale 
omstandigheden de ideale gelegenheid 
om mekaar een goede gezondheid toe 
te wensen en mekaar eens goed te 
knuffelen, maar zal dit jaar beperkt 
worden tot een vuistje of elleboogje.   
 
Dit jaar wordt deze vergadering 
uitzonderlijk verschoven naar februari 
in de hoop dat het virus tegen die tijd 
bakzeil gehaald heeft. Ditmaal wordt 
deze vergadering uitzonderlijk 
voorafgegaan door een korte 
Buitengewone Algemene Vergadering. 

Tijdens de coronaperiode werden de statuten van alle Kringen naast mekaar gelegd en werden deze in 
overleg met SOFO zoveel als mogelijk met elkaar in overeenstemming gebracht. Enkele relevante 
gewijzigde artikelen worden kort door de voorzitter toegelicht.   
 
We verwelkomen jullie tegen 14 uur met een glaasje cava of fruitsap en enkele lekkere aperitiefhapjes en 
werken, na voornoemde korte buitengewone Algemene Vergadering, daarna onze traditionele agenda af.  
 
Na een terugblik op het voorbije jaar wordt aandacht geschonken aan ons ouderen- en ziekenbezoek, 
onze wandelkalender 2022 en aan de stadswandeling. Ook de geplande ledenvergaderingen, zowel 
leerrijk als ontspannend, worden even toegelicht. Je zal er ook kennis nemen van de datums en details 
van onze lunch dansant, daguitstappen, BBQ en andere ontspannende initiatieven. Op vraag van velen 
worden de plannen voor onze meerdaagse eveneens besproken.  
 
Hierna wordt goedkeuring gevraagd van het financieel verslag, van de jaarrekening alsmede van de 
décharge aan het bestuur. Tenslotte staat ook het ontslag van Julien Ronsmans en Vera Meulemans op 
het programma en dit wegens het bereiken van de statutair bepaalde leeftijdsgrens. Hiermee gepaard 
gaande is er de aanstelling van Luc Jacobs als nieuw bestuurslid.   
 
Na dit ernstige werk is het tijd om de inwendige mens te versterken. Hiervoor bieden we elke deelnemer 
een bord aan met drie lekker belegde broodjes van Bon’App en ligt er daarna nog een heerlijk pateeke op 
ons te wachten. Koffie en thee is gratis te verkrijgen. Andere dranken kunnen  eveneens aan een 
democratische prijs worden besteld.  
 
Deelnemen aan deze vergaderingen kan na overschrijving van €10  op onze SKL rekening BE78 4310 0665 
6186 met vermelding van code 610. Opgelet: er is een korte inschrijvingsperiode. De inschrijvingen zijn 
slechts toegelaten tussen 2 en 8 februari.   
 
We zullen de op dat ogenblik geldende coronamaatregelen toepassen.  
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Bowlingnamiddag op 17 februari 2022 
Plaats van afspraak: Anglo Bowling, Pleinstraat 53, 3220 Holsbeek  
 

 Tweemaal per jaar 
doen we de 
bowling liefhebbers 
een plezier door 
hen een partijtje 
bowling aan te 
bieden. Op 17 
februari is het weer 
zo ver. Zoals de 
vorige keren 
verzamelen we 
tegen 14 uur in 
Anglo Bowling in 
Holsbeek om de 
bowling shoes met 

de juiste maat uit te zoeken. Er zijn 10 banen ter beschikking waarop telkens 5 spelers de hoogste score 
kunnen proberen te halen. Voor wie het nog niet geprobeerd heeft: de spelregels zijn niet moeilijk: het 
resultaat van je worp wordt automatisch op het elektronisch scorebord meegedeeld en ons lid Andre 
Vanden Panhuyzen, een geroutineerde bowlinger, is aanwezig en paraat om een nieuweling met raad en 
daad bij te staan. Dus, heb geen vrees om het ook eens te komen proberen. 
Je kan je favoriete medespelers meedelen aan Andre op zijn mailadres 
andre.vandenpanhuyzen@skynet.be. Deelnemen aan een gezellige namiddag bowlen (met een pintje van 
de Kas) kan door overschrijving van 5 euro per persoon op onze SKL rekening BE78 4310 0665 6186 met 
vermelding van code 757. Ook hier kan je favoriete ploegmaat vermelden. Inschrijvingsperiode van 3 tot 
10 februari.  

 

Lekker film kijken met taart en koffie  
Donderdag 24 februari Voetbalkantine KHO  Bierbeek, Wijnenberg 1 Bierbeek (achter CC De Borre)  

 Weet je het nog toen je met je 
liefje naar de cinema ging en 
probeerde om op de achterste 
rijen plaats te nemen? Dit had 
het voordeel dat je na het 
doven van de lichten wat 
onschuldig kon friemelen en 
kussen. Dat zal nu wel niet 
meer nodig zijn, maar we 
proberen jullie toch zo goed als 
mogelijk een aangename 
filmnamiddag te bezorgen. We 
verduisteren hiervoor de 

kantine en hebben een professionele filmverdeler ingehuurd.  
We presenteren jullie de Franse film ‘Bon Dieu’, een filmkomedie uit 2014, die dat jaar de grootste 
kaskraker in Frankrijk was en meer dan 11 miljoen bezoekers trok. De film gaat over Claude en Marie 
Verneuil , een katholiek conservatief echtpaar met een prachtig landhuis en met vier mooie dochters. Het 
was wel even slikken toen de eerste dochter met een moslim, de tweede met een jood en de derde met 
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een chinees trouwde. Alle hoop is nu gevestigd op de jongste 
dochter die verkering heeft met een brave katholieke jongen 
…. Vervolg op het witte doek.  
Nabespreking van de film en van andere wereldproblemen 
kan daarna met een lekker stuk taart met koffie of thee dat 
jullie wordt aangeboden. Andere aan de toog te verkrijgen 
dranken zijn voor eigen rekening.  
Beleef een leuke filmnamiddag met koffie en taart door 
overschrijving van 6 euro op onze SKL rekening BE78 4310 
0665 6186 met vermelding van code 712. 
Inschrijvingsperiode van 14 tot 21 februari.  
We leven de op dat ogenblik geldende corona maatregelen 
na.  
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Verslag Vaartkomwandeling van 18 november  
Om 14u stipt zijn we vol 

enthousiasme en met mondmasker 

gestart met de 

“Vaartkomwandeling” aan het 

Victor Broosplein. Ooit was de 

Vaartkom een vervallen industrie- 

en brouwerijterrein, niets is nu 

minder waar. Historisch gezien was 

het aan de vaartkom dat de 

bekende Leuvense nijverheden zich 

ontplooiden, bierbrouwerijen zoals 

Brouwerij Artois, graan 

maalderijen, houthandelaren enz. 

Drie gidsen hebben ons 

meegenomen voor een mooi 

parcours van ongeveer drie km. De 

uitgekiende wandeling door Leuven bracht ons op mooie plekken. De vertellers namen ons mee naar het 

verleden en het heden. Van Opec , het voormalig douanegebouw , rond het Engels plein, Van Der Elst, 

vroeger sigarenfabriek naar de nieuwe stadswijk Tweewaters, Klein Begijnhof, Balk van Beel, silo’s en 

Molens Van Orshoven. 

Na deze mooie en interessante wandeling zijn we een “echte Stella” of iets anders gaan drinken in “de 

Hoorn”. 

Hopelijk hebben jullie genoten van deze leuke activiteit, ondanks de bijzondere tijden die we nu 

meemaken. Een leuke namiddag en naargelang jullie commentaren voor herhaling vatbaar. 

Tot de volgende keer ! 

Lutje Lelièvre   
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Van harte Proficiat 

 

 
 
Verjaardagen 
100 JAAR 
13/01: Tweepenninckx Albert 

90 JAAR 
20/02: Boeckmans Louisa 
 

85 JAAR 
06/01: Bolckmans Lode 
15/01: Baetens Josephine 
19/01: Reygel Juul 
14/02: Dekens Roger 
27/02: Matthijs Willy 

80 JAAR 
23/01: De Proost Elza 
25/01: Termote Roger 
06/02: Degline Marie-Elise-Ida 
16/02: Wittemans Raymond 
23/02: Vandendorpe Eric  
 

75 JAAR 
08/01: Luyten André 
21/01: Verwimp Maddy 
28/01: De Coster Maria 
28/01: Vanborren Christiane 
02/02: Letellier Paula 
02/02: Van Rengen Gilberte 
04/02: Van Horebeek Theo 
08/02: Hoeterickx Magda 
11/02: Vandevenne Patricia 
16/02: Uyttebroeck Georges 
17/02: Lecock Irène 
27/02: Severens Yvette 
 

70 JAAR 
01/01: Van Binnebeek Christiane 
03/01: Doudelet Luc 
04/01: Theunis André 
16/01: Steeman Marie-Thérèse 
17/01: Van De Ginste Gina 
18/01: Celis Agnes 
22/01: Janssens Fernand 
27/01: Gijsemans Jan 
28/01: Verhaegen Lucienne 
01/02: Paenhuysen Agnes 
02/02: Verhaegen André 
09/02: Boogaerts Ferdinand 
18/02: Celen Rosa 

 
 

Ook aan onze leden die in januari en februari jarig zijn, wensen wij 

van harte een gelukkige verjaardag toe. 
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Overlijdens 

We vernamen het overlijden van: 

Fons Verboven, echtgenoot van Colette Vandorpe. 

Fons werd geboren in Herent op 9 april 1932 en is 

overleden in Kortenberg op 2 oktober 2021. 

rouwbrief: fonsverboven 

condoleren:  begrafenissenellefroid.be 

 

Francine Versonnen, weduwe van de heer Georges 

Croes. 

Francine werd geboren te Leuven op 10 mei 1947 en is overleden in het Jessa Ziekenhuis te 

Hasselt op 17 oktober 2021. 

rouwbrief: Versonnen Francine Herk-de-Stad – rouwkaart 

Rouwadres: Familie Francine Versonnen 

p/a Stationsstraat 89, 3545 Zelem-Halen 

 

Celina Demeersman, weduwe van Joseph Langenakens. 

Celina werd geboren te Landen op 1 augustus 1937 en is overleden in het Sint-Trudo 

Ziekenhuis te St.-Truiden op 9 oktober 2021. 

rouwbrief: RouwbriefDemeersman-Celina 

condoleren: onckelinx.com of Familie Langenakens-Demeersman 

Gingelomstraat 9 

3400 Landen 

Paulina Wouters, echtgenote van Herman Heremans. 

Paulina werd geboren te Tremelo op 25 maart 1940 en is er overleden in het WZC Damiaan 

op 7 november 2021. 

rouwbrief: rouwbrief-2229 

condoleren via eraly.be 

Marieke Arnauts, echtgenote van Juul Van Kerkhoven. 

Marieke werd geboren in Kortenaken op 24 juni 1927 en rustig van ons heengegaan in WZC 

Betlehem in Herent op 25 november 2021. 

rouwbrief: Arnauts Maria brief 

 Karel Marcel Boxy, weduwnaar van Hilda De Koninck (ex-KB) en levenspartner van Mia 

Nelissen. 

Marcel werd geboren in Erps-Kwerps op 28 december 1931 en is overleden in Leuven in het 

WZC Sint-Vincenus op 3 december 2021. 

rouwbrief: Boxy Karel Marcel brief 

condoleren: pues.be 

 

 

Onze blijken van medeleven werden overgemaakt aan de families. 

https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2021/10/fonsverboven.pdf?media=1637096491
http://www.begrafenissenbellefroid.be/#condoleren-message
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2021/10/Versonnen-Francine-Herk-de-Stad-rouwkaart.pdf?media=1637096491
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2021/11/RouwbriefDemeersman-Celina.pdf?media=1637096491
https://onckelinx.com/obituary/celina-demeersman/
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2021/11/rouwbrief-2229.pdf?media=1637096491
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2021/11/Arnauts-Maria-brief.pdf?media=1637096491
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2021/12/Boxy-Karel-Marcel-brief.pdf?media=1638396452
https://www.pues.be/condoleren/13173

