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WOORDJE VAN DE VOORZITTER  

 
Goede SKL vrienden, 
We zijn met zijn allen op pensioen. Het is dan tijd om los te 
laten en van elk moment te genieten. Zegt men toch. Onze 
gezondheid moet daarbij als hoogste goed voorop staan. 
Voel je goed in je vel en blijf positief denken, zegt men toch.  
De voorbije periode van covid – 19 pandemie heeft ons 
daarbij echter niet geholpen. Geplande samenkomsten 
moesten worden afgelast of uitgesteld waardoor onze 
sociale contacten met de vrienden op een laag pitje 
kwamen te staan en het risico van zich eenzaam te voelen 
om de hoek kwam loeren. Het betert er niet op wanneer je 
dan nog eens een hoge energiefactuur in de bus krijgt en de 
hoogste inflatie in 40 jaar moet ondergaan waardoor we 
het bedrag op ons spaarboekje (met uiterst lage rente) 
steeds minder waard zien worden en de tijdens onze 
actieve periode opgebouwde financiële reserve 
waardeverlies zien ondergaan. En naar het nieuws kijken 
met de oorlogsdreiging met Rusland aan de rand van 

Europa als voorpaginanieuws, zal ons ook al niet veel opmonteren.   

Ons Gazetje 

  Jaargang: 12   Nummer: 02  maa-apr 2022 

  Uitgever: Senioren KBC kring Leuven      
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Het zal ons echter niet vooruit helpen in een hoekje te zitten pruilen. Laat los wat je toch niet kan 
veranderen en blijf positief denken zegt de psychiater. Bij dit laatste proberen we met het bestuur 
onze leden een duwtje in de rug te geven door telkens een activiteitenkalender op te stellen waarbij 
zowel de nog fitte zestiger als de minder actieve tachtiger zijn gading vindt. Dank zij de blijvende 
steun van het Sociaal Fonds kunnen we waar mogelijk de deelname bijdrage verminderen door onze 
Kringkas te laten bijspringen. Ook zij die wegens ziekte aan huis gekluisterd zijn en niet meer kunnen 
deelnemen aan onze activiteiten, proberen we met onze groep vrijwilligers van ouderen- en 
ziekenbezoek nog bij onze kring te betrekken door hen een bezoekje te brengen of hen met een 
telefoontje en een toffe babbel te verblijden.    
Ondanks we einde januari nog in code rood van de coronabarometer zitten, zij het al met wat 
versoepelingen, wordt het einde van de pandemie in Europa in het vooruitzicht gesteld gezien deze 
zal muteren in een endemie zoals een seizoensgriep. In de hoop dat we inderdaad hoopvol mogen 
vooruit kijken, hebben we voor de komende maanden toch weer wat moois aan te bieden.  
Vooreerst vestigen we de aandacht op onze maandelijkse wandelingen, eerst nog met Luc Geyskens 
in Butsel (3 maart), met Nicole Alaerts in Pellenberg (7 april) en tenslotte met Mark Casteels en Nine 
in  Kerkom (5 mei). We stellen vast dat het aantal wandelaars stilaan weer begint toe te nemen (44 in 
december; 62 in januari). Bedankt iedereen, zowel de organisatoren van deze wandelingen als de 
deelnemers die snel gewend zijn geraakt aan de voorafgaande inschrijving. Ik doe hierbij nog wel een 
oproep om telkens de instructies van de begeleiders op te volgen, wat niet altijd het geval is en 
veiligheidsrisico’s met zich meebrengt (wie het schoentje past, trekke hem aan). Op dit ogenblik 
(einde januari) is CST en mondmasker nog verplicht voor de afterdrink.  
Verderop in dit blad ook aandacht voor het petanque virus, een virus dat je blij en niet ziek maakt. 
Kom  eens kennismaken en misschien ben je ook snel aangetast door deze microbe. Eens geweest, 
kom je altijd terug. De nieuwe petanque datums kan je hier verder ontdekken. 
Moeten we nu bang zijn voor de toekomst? Zullen we blijven beheerst worden door pandemieën? 
Niemand minder dan Prof. Van Ranst zal  ons op een heldere en meeslepende wijze op deze en 
andere vragen een antwoord komen geven. Hoe dan ook, ongeacht zijn antwoorden,  krijg je zoals 
gebruikelijk  koffie en taart achteraf.  
Met de coronabarometer op zak en de voorspelling van dalende cijfers en toekomstige 
versoepelingen door de virologen in het achterhoofd , zijn we bij het Hof Ter Venne een mooie menu 
gaan bespreken voor onze lunch dansant van 25 maart in het Sparrenhof. Op dit ogenblik (eind 
januari) zijn dansfeesten verboden, maar we hebben goede hoop dat dit tegen dan zal zijn 
toegelaten. En mocht dat niet zo zijn, zullen we in elk geval aanschuiven voor een heerlijk lekkere 
lunch zonder dansant, zij het nog altijd met naleving van de op dat ogenblik geldende horeca 
voorschriften. .   
Normaliter zijn we volgens onze statuten verplicht tot een jaarlijkse algemene vergadering binnen de 
drie maanden na einde boekjaar. Meestal houden we deze in de maand januari, wat dan onze leden 
tevens de gelegenheid geeft om elkaar het beste te wensen voor het nieuwe jaar. Waar we deze 
aanvankelijk hadden uitgesteld tot 15 februari, noopte corona ons echter tot het opnieuw 
verschuiven naar 5 april, wat letterlijk met enkele dagen strijdig is met onze statuten. We gaan er 
echter van uit dat bij onze leden het gezellig samenzijn met een hapje en een drankje voorop staat 
en niemand aan deze enkele dagen zal tillen. Het volledige programma van die namiddag met een 
ernstig en een luchtig en smakelijk  gedeelte kan je verder op  lezen.  
Op 21 april komen Lennaert Maes en zijn compagnon de route Andries Boone ons verblijden met een 
leuke muzikale namiddag met Nederlandstalige liedjes. Wie Lennaert Maes nog niet kent, moet hem 
maar eens googelen en zal meteen vaststellen dat ons een leuke en blije namiddag zal worden 
aangeboden. 
In mei plannen we twee uitstappen (10 en 24 mei) naar het circuit van Francorchamps en het 
centrum van Spa. Telkens zullen Nederlandstalige gidsen ons de nodige uitleg bezorgen over het 
circuit en over de wereldhoofdstad van het minerale water.  Neem daarbij nog de nodige aandacht 
voor het culinaire gedeelte en je zal beseffen dat je kan deelnemen aan een mooie en leerrijke 
uitstap.  
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Verder vindt je ook nog de datums van onze meerdaagse in september naar het Comomeer. Onze 
reisorganisator Paul Alaerts zal deze reis uitgebreid bespreken op onze algemene vergadering van 5 
april, wat ook al een reden is om er naar toe te komen.  
Tenslotte bezorgt onze fietscoördinator Luc Jacobs nog wat uitleg over de 4 geplande fietstochten en 
vind je enkele verslagen over een bezoek door onze Kring aan een honderdjarig lid en over twee 
recente wandelingen. 
We sluiten af met de gebruikelijke rubrieken van speciale (huwelijks)verjaardagen en recente 
overlijdensberichten.     
Blijf gezond, zowel lichamelijk als van geest en neem hiervoor de nodige SKL vitamines door 
deelname aan onze activiteiten.  
Achilles  
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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 en met naleving van de opgelegde 

inschrijvingsperiode. 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. 

 

 

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 

 

Ons Gazetje is ook te lezen op onze website via https://seniorenkbcleuven.be/onze-gazetje/ 

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. 

  

mailto:nicole.alaerts@hotmail.be
mailto:everaerts_magda@hotmail.com
http://www.seniorenkbcleuven.be/
https://seniorenkbcleuven.be/
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Activiteitenkalender met betaalagenda  
 

Activiteit Plaats Datum Bedr

ag 

code Inschrij

ven 

van 

Inschrijv

en  tot 

Wandeling  Butsel 3 maa    2 maart 

Petanque Wilsele do 10 maa     

Lezing  Bierbeek do 17 maa €3 721 4 maa 11 maa 

Petanque Wilsele do 24 maa     

Lunch 

(Dansant) 

Langdorp vr 25 maa €55 731 1 maa 8 maa 

Petanque Wilsele vr 1 apr     

Algemene 

Vergadering 

Bierbeek di 5 apr €10 610 21 maa 25 maa 

Wandeling  Pellenberg do 7 apr    6 april 

Muziek Bierbeek do 21 apr €6 732 8 apr 15 apr 

Petanque Wilsele do 28 apr     

Wandeling  Kerkom do 5 mei    4 mei  

Uitstap 1 Francorchamps di 10 mei €80 810 10 apr 20 apr 

Fietstocht  vr 20 mei     

Uitstap 2 Francorchamps di 24 mei €80 811 10 apr 20 apr 
 

Herinnering: wandeling in Butsel met Luc Geyskens  

Donderdag 3 maart Sterrebornestraat 15 te Butsel (Boutersem) om 14 uur  

Voor meer details, zie Ons Gazetje van januari-
februari en op onze website 
www.seniorenkbcleuven bij de activiteiten van 
maart. Je kan ook nog altijd inschrijven via 
deze link  
 

 

 

 

  

https://seniorenkbcleuven.be/events/wandeling-butsel/
https://seniorenkbcleuven.be/events/skl-wandeling-pellenberg/
https://seniorenkbcleuven.be/events/skl-wandeling-kerkom/
https://seniorenkbcleuven.be/events/wandeling-butsel/
http://www.seniorenkbcleuven/
https://seniorenkbcleuven.be/events/wandeling-butsel/
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Nieuwe petanque datums maart – april  
 

Donderdagen 10 en 24 maart, 10 uur 
Vrijdag 1 april, 14 uur en donderdag 28 
april, 10 uur 
Plaats van het gebeuren nog steeds: 
Café Afrit 20, Aarschotsesteenweg 334, 
3012 Leuven (Wilsele).   
In de winter zijn er 4 en in de zomer 6 
banen ter onzer beschikking. 
Gemiddeld aantal leden dat voorlopig 
komt opdagen : een twintigtal. 
Nieuwelingen dus nog altijd welkom. 
Er worden geen atletische prestaties 
verwacht. We spelen louter voor het 
plezier; het gezellig samenzijn van onze 
leden staat zoals altijd voorop.  
Je hoeft niet vooraf in te schrijven. 

 

Lezing door Prof. Van Ranst: Infectieziekten, terug van (nooit) weg geweest. 

Donderdag 17 maart om 14 uur, Voetbalkantine Bierbeek, Wijnenberg 1 

Covid 19, ebola-uitbraken, de opkomst van 

het zikavirus, aids in Afrika, resistentie tegen 

tuberculose, een recente mazelenuitbraak in 

Europa …. Bijna dagelijks worden we 

geconfronteerd met nieuwe infectieziekten of 

infectieziekten die we dachten onder controle 

te hebben. 

Waar men begin jaren ’70 nog optimistisch 

was over de bestrijding van deze ziekten met 

de uitroeiing van de pokken, beseft men 

slechts enkele decennia later dat de strijd nog 

lang niet gestreden is. Hoe komt het dat we voor deze uitdaging blijven staan? Welke factoren 

beïnvloeden dit fenomeen? Is onze technologische vooruitgang werkelijk een oorzaak van de 

toename van (nieuwe) infectieziekten. Maar vooral, kunnen we er iets tegen doen? En wat brengt de 

toekomst ons?  

Voor het beantwoorden van deze vragen hebben wij beroep gedaan op Prof. Van Ranst, arts-viroloog 

aan het Rega Instituut en hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde van de KUL, waar hij virologie, 

epidemologie en bio-informatica doceert. Sedert het uitbreken van de coronacrisis mogen we 

spreker als het ware beschouwen als de eerste minister onder de virologen.  

Na deze interessante uiteenzetting met mogelijkheid tot vraagstelling kunnen we (aan tafels van 6) 

nog genieten van taart en koffie of thee.  

De op dat ogenblik geldende coronamaatregelen zullen worden nageleefd: (naar verwachting 

controle CST en  mondmasker bij verplaatsing in de zaal). 
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Deelnemen kan door overschrijving van €3 per persoon op onze SKL rekening BE78 4310 0665 6186 

met vermelding van code 721.  Inschrijvingsperiode van 4 tot 11 maart.  

Lunch (Dansant)  

Vrijdag 25 maart Sparrenhof, Elsleukenstraat 28, 3201 Langdorp. Start 13 uur 

Do the hucklebuck (lunch dansant 

maart 2019) 

Op het ogenblik dat we dit schrijven (25 
februari) zijn feesten noch dansen toegelaten. 
Met de coronabarometer op de achtergrond 
hebben wij echter goede hoop dat feest en 
dans tegen 25 maart veroorloofd zijn en 
samenkomsten zonder al te veel risico kunnen 
georganiseerd worden. In het geval dat 
feesten zonder dansen zijn toegelaten 
beperken we ons tot een gezellig samenzijn 
met een lekkere uitgebreide lunch. In het 

andere geval zal DJ Hans, voor wie dat wil,  ten dans spelen met aandacht voor hitjes uit onze 
jeugdjaren.  
Kom alvast een leuke namiddag doorbrengen met de SKL vrienden en daarbij genieten van culinaire 
hoogstandjes van Hof Ter Venne. Noteer meteen 25 maart in jullie agenda en schrijf Sparrenhof 
(Elsleukenstraat 28) in het bosrijke Langdorp als ‘place to be’. Jullie worden verwacht tegen 13 uur en 
mogen volgend namiddagprogramma verwachten 
13 uur : verwelkoming met aperitief Ter Venne, cava of fruitsap met 3 hapjes. Afhankelijk van de 
toestand op dat ogenblik eventueel bediening aan tafel.   
14 uur: start lunch met lomhaas met sesam – norikorst, zalmcrème, gemarineerde daikonwortel, 
zachte zeewier mayonaise. Een wist je datje: de lom behoort tot de familie van de kabeljauw. 
Verder worden je smaakpapillen verwend met :  
Bospaddenstoelenroomsoep, infuus van eekhoorntjesbrood, espuma van gerookte ham.  
Hereford lendestuk met guinessglazuur, primeurgroenten, zalf van zandwortel, gember en sinaas. 
We sluiten het culinaire gedeelte af met een dessertenverheerlijking met koffie of thee waarvan 
onder meer de met Grand Marnier geflambeerde pannenkoeken steeds op veel succes kunnen 
rekenen.  
Alle gerechten kunnen verteerd worden met aangepaste wijnen. Zowel tijdens als na de maaltijd zijn 
er volop andere dranken beschikbaar: koffie, thee, waters, frisdrank en (zelfs sterke) bieren en dit tot 
het einde dat voorzien is tegen 20 uur.   
Het ganse pakket met aperitief, hapjes, uitgebreide lunch, dessert, dranken en (eventueel) deejay 
kunnen wij jullie aanbieden voor 55 euro per persoon (werkelijke kostprijs 77 euro pp). Inschrijven 
kan van 1 tot 8 maart met overschrijving van het gevraagde bedrag op onze SKL rekening BE78 4310 
0665 6186 met vermelding van code 731. Je kan bij de overschrijving tevens je favoriete tafelpartners 

opgeven of deze vermelden in een mailtje aan Magda Everaerts (everaerts_magda@hotmail.com) 

 

  

mailto:everaerts_magda@hotmail.com
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Algemene vergadering (uitgesteld en verschoven)   

Dinsdag 5 april 2022, 14 uur voetbalkantine Bierbeek, Wijnenberg 1, Bierbeek 
 

 Volgens  de huidige statuten 
dient jaarlijks een Algemene 
Vergadering gehouden, bij 
voorkeur binnen de drie maanden 
na het einde van het boekjaar. 
Waar we deze vergadering 
aanvankelijk hadden gepland op 
15 februari, hebben we ze omwille 
van de omikron opstoot en uit 
bezorgdheid voor de gezondheid 
van onze leden, uitgesteld en 
verschoven naar 5 april (cfr. ons 
spoedbericht per mail aan de PC 
bezitters). Voor het overige is het 
programma van deze namiddag 
ongewijzigd.  
We verwelkomen jullie tegen 14 

uur in onze voetbalkantine met een glaasje cava  of fruitsap, enkele lekkere aperitiefhapjes en een 
soepje. We starten daarna uitzonderlijk met een korte Buitengewone Algemene Vergadering. Tijdens 
de coronaperiode werden de statuten van de verschillende Kringen naast mekaar gelegd en in 
overleg met het Sociaal Fonds zoveel als mogelijk met elkaar in overeenstemming gebracht.  Enkele 
relevante gewijzigde artikelen worden door de voorzitter toegelicht.  
Hierna wordt de traditionele agenda afgewerkt. Na een terugblik op het voorbije jaar wordt aandacht 
geschonken aan ons ouderen- en ziekenbezoek en worden de in 2022 nog geplande activiteiten 
(wandel- en fietskalender, ledenvergaderingen, BBQ, daguitstappen, zesdaagse …..) tegen het licht 
gehouden en toegelicht. 
Hierna wordt goedkeuring gevraagd van het financieel verslag, van de jaarrekening alsmede van de 
décharge aan het bestuur. We sluiten het ernstige gedeelte af met aandacht voor het recente ontslag 
van enkele bestuursleden,  en verwelkoming van Yvonne Brems en Luc Jacobs als nieuw bestuurslid,  
waar deze wisseling omwille van corona noodgedwongen quasi geruisloos is gebeurd. We krijgen ook 
ook uitleg over de werking van CERA, die ons via SOFO sponseren, door Kristien Martens. 
Na het ernstige werk is het tijd om de inwendige mens te versterken. We bieden elke deelnemer een 
bord aan met drie lekker belegde broodjes van Bon’App en sluiten af met een lekker pateeke. Koffie 
en thee zijn gratis te verkrijgen. Andere dranken kunnen eveneens aan een democratische prijs  
worden besteld.  
Jullie kunnen deelnemen aan deze vergaderingen met afsluitende maaltijd na overschrijving van 10 
euro op onze SKL rekening BE78 4310 0665 6186 met vermelding van code 610. Inschrijving- en 
betaalperiode van 21 tot 25 maart.  
In zoverre nog van toepassing zullen we de geldende corona maatregelen volgen..  
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Wandelen in Pellenberg met Nicole Alaerts 

Donderdag 7 april, 14 uur 

Voor onze wandeling in Pellenberg 

vertrekken we aan de voetbalkantine 

in de Lostraat 15. We vertrekken 

richting Gasthuisbos via veldwegen 

indien mogelijk of langs rustige 

wegen, dit afhankelijk van de 

hoeveelheid modder die er zou zijn. 

Daarna gaat het naar de grens met 

Lubbeek, die we volgen om langs het 

geografische hoogstepunt terug te 

komen. Langs deze kant van 

Pellenberg zijn de hellingen licht glooiend en heb je ook prachtige vergezichten. 

Inschrijven kan via deze link. 

In de kantine zullen de geldende corona maatregelen worden nageleefd 

 

Muzikale namiddag met Lennaert Maes en Andries Boone 

Donderdag 21 april, 14 uur in Bierbeek, Wijnenberg 1 
 
Lennaert Maes en zijn compagnon Andries Boone maken al meer dan 25 jaar het mooie weer in de 

Nederlandstalige muziekscene. Lennaert Maes is een 
muzikale duivel-doet-al. Hij is een Belgisch 
liedjesschrijver, zanger en acteur. Als frontman van 
zijn band Lenny & de Wespen scoorde hij al enkele 
hits en was hij vaak op de radio te beluisteren met 
o.m. ‘Hey Marie’ en ‘Einde van de rit’. Als cabaretier 
won hij in Nederland reeds verscheidene prijzen, o.m. 
op het festival Cabarateske in Eindhoven en op het 
Leids Cabaret festival. Samen met zijn vaste muzikant 
en multi - instrumentalist Andries Boone maakte hij 3 
cd’s rond het erfgoed van Vlaams Brabant waar zij 
oude sagen en legenden weer tot leven brachten op 
muziek.   

Lennaert & Andries zijn vertellers pur sang en van a tot z op elkaar ingespeeld. Ze brengen mooie 
Nederlandstalige liedjes en zullen ons dan ook een wervelende concertnamiddag bezorgen. Zoals 
gebruikelijk op onze evenementen kan je nadien nog genieten van een lekker stuk taart met koffie of 
thee.  
Jullie kunnen ook aan deze muzikale topnamiddag deel nemen door overschrijving van €6 per 
persoon op onze SKL rekening BE78 4310 0665 6186 met vermelding van code 732. Inschrijvings-
/betaalperiode van 8 tot 15 april. 

De op dat ogenblik geldende coronamaatregelen zullen worden nageleefd.  
  

https://seniorenkbcleuven.be/events/skl-wandeling-pellenberg/
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Wandelen met Mark en Nine in Kerkom (Boutersem). 

Donderdag 5 mei,  14 uur 

 

Mark Casteels en zijn wederhelft 

Nine nodigen ons op 5 mei uit voor 

een mooie wandeling in Kerkom. 

Het betreft een wandeling van een 

kleine 8 kilometers die vooral over 

al dan niet verharde landwegen 

loopt met uitzondering van een 

900 meters lange strook langs de 

Kumtichstraat. Zij beloven ons 

mooie en rustige hoekjes van 

Kerkom te tonen met een extra 

mooi maar soms wat drassig stukje 

natuurgebied langs de Velpe. Waterdicht schoeisel is dus aan te raden.  

Zij wachten ons tegen 14 uur  op aan de parking van de Boerenzaal, Maelendriesstraat 51, 3370 

Boutersem, waar we na de wandeling ook onze dorst zullen lessen.   

Je kan je inschrijven voor deze wandeling via deze link  

 

Uitstap naar het circuit van Francorchamps met bezoek aan Spa Centrum 

Dinsdag 10 en 24 mei. Vertrek 8 uur stipt Rond Punt Rotselaar.   

Hè Hè, we zijn blij na geruime tijd van uitstellen en afgelasten jullie eindelijk een leuke uitstap te 

kunnen voorstellen. Dat is alweer geleden van onze uitstap naar de haven van Antwerpen eind 

augustus vorig jaar. In de veronderstelling 

dat onze leden er naar hunkeren om er 

eens met de andere SKL leden op uit te 

trekken, hebben we twee datums geprikt 

met telkens een bus tot 50 personen. Het 

betreft de dinsdagen 10 en 24 mei. We 

weten niet wat de coronabarometer op dat 

ogenblik zal aangeven, maar in elk geval 

zullen wij alle op dat ogenblik geldende 

maatregelen naleven om deze uitstap in 

alle veiligheid te laten verlopen.  

We kunnen jullie volgend programma voorstellen. 
8 uur: vertrek aan de carpoolparking Rond Punt te Rotselaar (hoek Aarschotsesteenweg en Steenweg 
op Holsbeek) waar een bus van Reizen Baus ons komt oppikken.  
9.30u: aankomst aan het circuit van Francorchamps, waar we worden ontvangen met een tas koffie 
en viennoiserie. 
10u30: We bezoeken onder begeleiding van Nederlandstalige gidsen de belangrijkste plekken van het 
circuit: de 24 uur paddocks en de Formule 1 paddocks, de persruimte, de commentatorcabines en 

https://seniorenkbcleuven.be/events/skl-wandeling-kerkom/
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het mythische podium waarop de grootste racepiloten al hebben gestaan. We komen ook in de 
racecontrole, het echte zenuwcentrum van het circuit, dat normaal niet toegankelijk is voor het 
publiek.  
13.00u: We worden in het pitrestaurant verblijd met een (warm en koud) lunchbuffet met dessert, 

inclusief 2 drankjes (water, pils, soft).  
14.00u  We rijden met de bus naar het centrum 
van Spa waar we onder leiding van 
Nederlandstalige gidsen een rondleiding (van 
ongeveer 1u45) krijgen door Spa centrum. Bij 
het vertrek in Pouhon Pierre Le Grand (Peter De 
Grote Bron), dat de grootste bron huisvest, zal 
onze gids ons meenemen in het spoor van 
beroemde gasten voor een boeiend bezoek 

midden in een authentiek thermencomplex. Daarna vertrekken we met de bus op ontdekkingstocht 
(van 1 uur) naar de bronnen die hebben gezorgd voor de bekendheid van Spa.  
17.30u: Vertrek huiswaarts met tussenstop in Tongeren. 18.30u: aankomst in Restaurant De Pauze in 
Tongeren voor avondmaal dat bestaat uit een uitgebreid pastabuffet met keuze uit diverse pasta’s 
(Pasta bolognese, Lasagne, Penne pasta met kaas, pasta linguine met scampi en gerookte zalm) en 
hoevebroden. Je vind hierbij grote flessen plat en bruis water, cola of cola zero op tafel. Je kan ook 
een frisse pint Christal en koffie achteraf verkrijgen. 19.45u: we vertrekken voor onze terugreis naar 
Rotselaar, waar we rond 20u45 zullen toekomen. 
 Je kan met ons deze leuke en interessante uitstap meemaken door storting van 80 euro per persoon 
(werkelijke kostprijs 104,50 euro pp) op onze SKL rekening BE78 4310 0665 6186 met vermelding van 
code 810 (uitstap 10 mei) of code 811 (uitstap 24 mei). Inschrijvings- en betaalperiode van 10 tot 20 
april.  
Reisbegeleiding SKL 10 mei: Achilles; 24 mei: Lutje Lelievre 
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Info over onze geplande zesdaagse naar het Comomeer en Lombardije 

 

 

Op vraag van sommige leden om hen reeds de datum van onze zesdaagse mee te delen, volgt hier 
reeds een tipje van de sluier.  
We reizen van zaterdag 10 tot donderdag 15 september naar het Comomeer in Lombardije (Noord – 
Italie) met o.m. uitstappen naar Como, Milaan en Bergamo. Details van deze mooie reis met 
mogelijkheid tot inschrijven en  vraag tot storting van een voorschot volgen in Ons Gazetje van 
mei/juni. Wie tot dan niet kan wachten, kan al een kijkje nemen op de website van Reizen Verhoeven 
(www.verhoeven.be). Reisbegeleider SKL: Paul Alaerts, die de reis nader zal toelichten op de 
Algemene Vergadering van 5 april.   

 
 

http://www.verhoeven.be/
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Info over onze in 2022 geplande fietstochten 

 

Even verzamelen voor een groepsfoto aan het Sven Nijs Center (fietstocht 16 mei 2019) 

Net zoals de vorige jaren organiseren wij ook dit jaar 4 fietstochten van ongeveer 35 km per rit.  Het 
vertrekuur is steeds om 14 u.    
Alle startplaatsen zijn nog niet definitief gezien wij nog enkele fietstochten moeten verkennen. Enkel 
voor de laatste tocht is de startplaats Rotselaar  en dit op donderdag 8 september 2022.  Hier sluiten 
wij ons fietsseizoen ook  af met een traditioneel etentje. 
De 3 andere fietstochten zullen steeds op een  vrijdag plaatsvinden nl 20 mei, 17 juni en 22 juli. Deze 
data kan je al zeker vastprikken in je agenda.  
Voor eventuele nieuwelingen ..., we fietsen aan een rustig tempo  van gemiddeld 17 km/uur. Het is 
immers de bedoeling dat je met een gewone fiets even goed kan volgen als met een elektrische 
fiets.   
Onderweg stoppen we even om de inwendige mens wat te versterken met zelf meegebracht 
proviand en/of drankje. 
Ook aan eventuele pechvogels onderweg is gedacht.  Zij worden zeker niet aan hun lot overgelaten. 
Wij voorzien hiervoor een " stand-by " persoon die de ongelukkige fietser komt oppikken en terug 
brengt naar de startplaats. 
Deelname aan de fietstochten is gratis ( cfr. de wandelingen ). Wel vragen we vooraf in te schrijven 
zodat we de fietsers  kunnen verwittigen als de fietstocht onverwachts  bv wegens ongunstige 
weersomstandigheden, ...) niet kan doorgaan. 
En nog dit , alle fietstochten  vinden plaats onder de deskundige leiding van Luc Geyskens en Nicole 
Alaerts, bijgestaan door hun ervaren fietskapiteins. 
Meer info en praktische afspraken  in ons volgend  Gazetje. 
Luc Jacobs, fietscoördinator 
  



14 
 

 SKL op bezoek bij onze honderdjarige Albert Tweepenninckx 

 

Op 13/1/2022 werd ons 

lid Albert Tweepenninckx 

100 jaar. 

 Albert werd geboren in 

Wever (deelgemeente 

van Glabbeek), woonde 

na zijn huwelijk in het 

Leuvense en verhuisde 

later nog naar Zichem. Nu 

is hij teruggekeerd naar 

zijn roots en verblijft 

sinds een paar jaar in het 

WZC Den Boomgaard in 

Glabbeek. Albert, één van 

de laatste weerstanders in ons land uit WO II, werd door de burgemeester van Glabbeek in de 

bloemetjes gezet met geschenken van de Koning, de provincie en de gemeente. Daags nadien ben ik 

hem in naam van SKL gaan feliciteren.  Hij ziet er nog heel goed uit en is ook nog helder van geest. 

Destijds werkte hij bij ABB en hij kent toch nog een aantal mensen van onze kring. 

In zijn naam wil ik dan ook zijn groeten overmaken aan iedereen die hem gekend heeft.   
Magda Everaerts, coördinator ouderen- en ziekenbezoek 
 

Verslag wandeling in Sint Joris Winge 
  
Uitgesteld is niet verloren, zo blijkt maar weer eens als we op 9 december hoopvol onze 
stapschoenen aantrekken om de lang beloofde wandeling in Tielt-Winge eindelijk aan onze gegeerde 
wandelprestaties toe te voegen. 
Alhoewel nog vrij vroeg in de morgen en grijs, kil, koud en miezerig weer werd voorspeld, hebben de 
44 ingeschrevenen er duidelijk moed en zin in. De mondkapjes strikt voorgebonden, stevig 
ingeduffeld, vervelend aangedampte brilglazen, dit alles resulteert af en toe in een verwarrend 
raadsel wie er achter de verplichte maskers schuilgaat. Ik zal er nooit aan wennen… 
Het startpunt is alvast luxueus te noemen. Wij vertrekken vanop de ruime, aantrekkelijke parking van 
De Winge Golf & Country Club. Zoals beloofd zal André Vanden Panhuyzen onze trouwe leider zijn 
die ons veilig en wel door het groene Winge zal gidsen. 
Het minder groene shoppingcenter en de keidrukke expresweg Tienen-Aarschot laten we letterlijk en 
figuurlijk achter ons liggen, we duiken de frisse natuur in. Het gehucht “Gemp” ligt er vredig bij, we 
wandelen langs de fotogenieke Gempemolen , het pittoreske restaurant van Hans Meeus. Langs de 
kronkelende Molenbeek bereiken we ons sportieve doel nl.de Bensberg. Zowaar, een pittig, 
verraderlijk kuitenbijtertje. De gestaag klimmende weg is volledig bezaaid met triestige, rottende en 
knisperende bladeren. Het verbaast mij steeds dat de natuur niet alleen in alle glorie verrijst in het 
voorjaar, maar tevens heel netjes alle onfrisse restanten van de winter opruimt. Heel even op adem 
komen op de top, en dan is het genieten geblazen van de magische, winterse schoonheid van het 
Troostembergbos. 
Gedisciplineerd steken we daarna kordaat de expresweg over richting de Roeselberg. Hier ontdekken 
we dan de lieftallige kapel van ‘Onze Lieve Vrouw Ter Stokskes’. We stappen nu gezwind richting 
Motbroek, blijkbaar, ooit beroemd en gezegend met een legendarisch hellend voetbalveld. 
Voetballen zal niet voor vandaag zijn, maar wandelen daarentegen en vriendelijk verrast worden 
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door unieke vergezichten staat nu uitdrukkelijk op ons programma. We krijgen ook een verrassende 
kijk op het golfterrein zelf. We zien in de verte een aantal golfkarretjes rijden, en sportievelingen met 
hun goed met clubs geladen golftassen ronddraven. 
Langs de Leuvensesteenweg bereiken we dan het prachtige clubhuis. Even onze modderige stappers 
verruilen voor deftige, aangepaste  schoenen en dan worden we vriendelijk verwelkomd in het 
stijlvolle restaurant. 
Een prachtig zicht op de mooie , groen gestructureerde omgeving, de spiegelende vijver met speelse 
eenden, het luxueuze karakter van de binnenruimtes, het was echt geen opdracht om ons hier eens 
lekker te laten verwennen, hetzij met een verfrissend drankje ,of zelfs met een heuse, verzorgde 
maaltijd. We wandelen ontzettend graag, maar lekker eten dat is en blijft onze nummer één. 
Bedankt André, voor deze heerlijke winterwandeling, we zijn meer dan verkwikkend huiswaarts 
gereden. 
En nu kijken we hoopvol uit naar een splinternieuw 2022 . Graag   had ik nog met jullie deze mooie 
woorden van Amanda Gorman gedeeld: 
“De nieuwe dageraad ontluikt als we haar bevrijden 

Want er is altijd licht 

Als we maar dapper genoeg zijn om het te zien 

Als we maar dapper genoeg zijn om het te zijn” 

Een goede gezondheid, veel wandelplezier en warme vriendschap!!! 
Monique 
 
Foto: Ernest Vanderheyden. Meer mooie foto’s van Nest in het fotoalbum elders op onze website. 

Verslag Nieuwjaarswandeling 
 

Voor de eerste wandeling bij het begin van een 
nieuw covid jaar kwamen 62 “geboosterde” 
wandelaars opdagen op de parking van de 
voetbalclub VC Bertem-Leefdaal om wat te doen 
aan de extra kerst- en nieuwjaarskilo’s . Geen 
knuffels, geen zoentjes, maar enkel een vuistje 
of een voetje om mekaar te begroeten en 
mekaar een voorspoedig en gezond jaar te 
wensen. 

Als we weten hoe graag onze voorzitter iedereen 
omhelst, moet het hem pijn doen dat er 
daaromtrent nog steeds strikte regels gelden in 

de samenleving, en dan spreken we niet over #MeToo. Anderzijds doet het hem deugd dat de Kring 
kan blijven organiseren en er hier toch een mooi aantal leden aanwezig zijn. 
Maar genoeg over de emoties : we gaan wandelen bij een licht bewolkte hemel en een zwakke 
winterzon; eigenlijk mooi wandelweer. De eerste helft zal over verharde wegen lopen, het tweede 
stuk over veldwegen, hier en daar wat plakkerig maar ondanks de recente regen toch goed 
begaanbaar. 
Stipt om 14u verlaten we de parking richting Bertem en na een paar honderd meter komt er een 
eerste serieuze klim, gevolgd door een heel lange rechte lijn naast de autostrade. De oefeningen van 
de fito-meter langs het parcours slaan we over, en na 1,5 km komen we zowaar bij Magda en Jan aan 
de nieuwjaars-drankstand met cava  en jenevers uit Betekom.  Dank aan Magda en Jan omdat zij het 
wandelen opofferen om voor de groep een glaasje te schenken. 
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Ondanks een virus uit het oosten 
konden wij vandaag samen toosten 
op het nieuwe jaar 
en zonder gevaar 
want wij lieten ons allen boosten! 
  
En omdat we daar toch snel 20 minuten tijd 
spenderen is de wandeling vandaag iets  minder 
dan 7km om toch tijdig binnen te zijn… wetende 
dat sommigen niet graag over 16h gaan… 
Met een borrel achter onze kraag gaan we 
verder en we stappen een paar kilometer boven 

op het plateau tussen Dijle en Voer. We volgen de “brede weg” die na de Blokkenstraat over gaat in 
de Langestraat. Van waar de naam “brede weg” komt weet ik niet helemaal zeker (ik heb wel een 
vermoeden – zie verder) maar ik weet wel dat het een militaire weg was tussen kazernes in 
Leuven/Heverlee en Tervuren en dat er – zelfs voor er beton lag – militaire voertuigen langs reden, 
op oefening of in opdracht. Dit laatste weet ik pertinent zeker, want toen ik in Heverlee bij ’t leger 
was in 1971  reed adjudant “boem”,  – zo noemden ze de baas van de toenmalige ontmijningsdienst 
in Heverlee, –  langs daar met zijn ontmijners naar  Tervuren. En om het aspect “breed” nog eens aan 
te halen : die weg moet eigenlijk 9 meter breed zijn als je de perceel palen gaat zoeken. Die palen 
staan dus een stuk in het veld – een gesel voor de boeren als ze ploegen, voor zo ver ze er nog staan. 
Van de “Brede Weg” dus verder over de Langestraat, en aan de Korbeekstraat verlaten we de 

betonbaan naar rechts, de veldweg op, of beter gezegd 
af want we gaan bergaf richting Leefdaal. 
Het gaat neer en op en dan zien we in de verte schuin 
rechts de kapel van Sint-Verona waar we via een 
kronkelende veldweg  naar toe gaan. Vanaf daar is het 
nog slechts een paar honderd meter tot aan de kantine 
van de voetbalclub waar de plaatselijke Vital ons met 
zijn maat  opwacht om onze dorst te lessen en waar we 
nog een hele tijd onze gesprekken kunnen verder 
zetten, want na zo’n feestperiode zijn de verhalen over 
het voorbije en de plannen voor de toekomst 

onuitputtelijk. 
  
Een nog jonge dame uit Leefdaal 
kreeg  heel wat last van een viruskwaal. 
Zij had te veel schrik 
voor de derde prik 
en nu ligt ze in het hospitaal. 
  
FM 
Foto’s Willy Coen. Alle foto’s van Willy van deze wandeling vind 
je  hier  

https://photos.app.goo.gl/tm1HzyaaPjNJHoPt6
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VAN HARTE PROFICIT 
 
HUWELIJKSJUBILEA  
60 jaar gehuwd 
24/04: Spreeuwers René - Vandezande Maria  

 

50 jaar gehuwd 
25/03: Huygens André - Aerts Lidie 

25/03: Verdonckt Dirk - Huyse Claire 

28/03: Stas Paul - Jans Godelieve 

06/04: Teugels Jozef - Cauwenbergs Godelieve 

06/04: Van Winkel Magda - Rousseaux 

Georges 

21/04: Van De Velde Jeannine - Ciancio Fausto 

27/04: Mullens Frieda - Deziron Louis 

28/04: Pieck Firmin - Pierre Christiane 

29/04: Wuyts Leo - Custers Marie - Paule  

VERJAARDAGEN 
95 JAAR 
31/03: Vandenhoudt Livin 

85 JAAR 
01/03: Van Loo Maria 
03/03: Cristens Willy 
09/03: De Coninck Elisabeth 
17/04: Ceuppens Ivonna 
20/04: Verheyden Hilda 

80 JAAR    
10/03 : Vermoesen Maria 
24/03 : Toelen Anna 
24/03 : Verhaegen Annie 
31/03 : Schots Frans 
01/04 : De Meyer Annie 
07/04 : Van Paesschen Marcel 
08/04 : Vandeput Maria  
21/04 : Goossens Jacqueline 
22/04 : Laermans Pierre 
22/04 : Roosen Emmy 

 
 
 
 
 
 
75 JAAR 
01/03 : Cammaerts Nicole 
02/03 : Vanoverbeek Rita 
07/03 : Kempeneers Hansy 
09/03 : Vanherrewegen Johan 
13/03 : Laermans Jos 
13/03 : Tielemans Maria 
16/03 : Algoet Marc 
04/04 : Elsen Yvette 
05/04 : Pieck Firmin 
06/04 : Allard Fernanda 
07/04 : Gilissen Els 
07/04 : Van Elsen Guy 
18/04 : Minnen Alphonsine 
30/04 : Vandewijer Rita  
  

70 JAAR  
01/03: Doudelet Luc  
5/03: Boogaerts Edouard 
10/03: Geeraerts Marie-Henriette 
04/04: Champagne William  
27/04: Van Rompuy Lieve  

 
 

VAN HARTE PROFICIAT  
Ook aan onze leden die in maart en april jarig zijn, wensen wij van harte een gelukkige verjaardag toe.  
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OVERLIJDENS  

 
We vernemen het overlijden van: 
 

Jan Verbeeck, echtgenoot van Annie Huybrechts. 

Jan werd geboren te Mechelen op 23 december 1949 en is overleden in het Imeldaziekenhuis te 

Bonheiden op 6 december 2021. 

Rouwbrief: janverbeeck 

Rouwadres: Familie Verbeeck – Huybrechts | p.a. Uitvaartverzorging Eraly, Kruisstraat 169 – 3120 

Tremelo 

Augusta Reynaerts, weduwe van Roger Caus. 

Augusta werd geboren op 24 mei 1921 te Gent en is overleden op 2 december 2021 te Evere. 

condoleren : funerariumvanbellingen.be 

Clara Nuytten, weduwe van Herman Hillewaere. 

Clara werd geboren in Nieuwkerke op 17 mei 1929 en is rustig van ons heengegaan in WZC Sint-

Margaretha in Holsbeek op 6 december 2021 

rouwbrief: Nuytten Clara brief 

condoleren: pues.be 

 

 Jan Peuskens, weduwnaar van Kris Rosselle en partner van Lea Claes 

Jan werd geboren in Heverlee op 8 december 1948 en is onverwacht overleden in Kaapverdië op 23 

december 2021. 

rouwbrief: Peuskens Jan brief 

condoleren: pues.be 

 

Frans Engelen, weduwnaar van Yvonne Segers. 

Frans werd geboren in Tessenderlo op 4 april 1931 en is overleden in het UZ Leuven op 24 december 

2021. 

rouwbrief:  Frans Engelen 

condoleren: eraly.be 

 

 

Onze blijken van medeleven werden overgemaakt aan de families   

https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2021/12/janverbeeck.pdf?media=1638396452
https://www.funerariumvanbellingen.be/presenter-ses-condoleances/884/augusta-reynaert/
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2021/12/Nuytten-Clara-brief.pdf?media=1638396452
https://www.pues.be/condoleren/13202
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2022/01/Peuskens-Jan-brief.pdf?media=1638396452
https://www.pues.be/condoleren/13309
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2022/01/frans-Engelen.pdf?media=1638396452
https://www.eraly.be/condoleren/frans-engelen#comment-form
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        ACTIVITEITENKALENDER  2022 

zaterdag 1-1 Nieuwjaarsdag Donderdag 3-2 Wandeling Blanden

Donderdag 6-1 Wandeling Leefdaal Donderdag 10-2 Petanque 

zaterdag 8-1 Nieuwjaarsconcert

Donderdag 13-1 Petanque Donderdag 17-2 Bowling

Vrijdag 28-1 Petanque Donderdag 24-2 Film Bon Dieu

Vrijdag 25-2 Petanque 

Donderdag 3-3 Wandeling Butsel Vrijdag 1-4 Petanque 

Donderdag 10-3 Petanque Dinsdag 5-4 AV + BAV

Donderdag 17-3 Lezing Van Ranst Donderdag 7-4 Wandeling Pellenberg

Donderdag 24-3 Petanque zondag 17-4 Pasen

Vrijdag 25-3 Lunchdansant Donderdag 21-4 Optreden Lenaert Maes

Donderdag 28-4 Petanque 

Zondag 1-5 Dag van de arbeid Donderdag 2-6 ontbijtwandeling Craeywinckelhof (8 uur)

Donderdag 5-5 Wandeling Kerkom Zondag 5-6 Pinksteren

Dinsdag 10-5 uitstap Francorchamps Vrijdag 10-6 Petanque

Donderdag 19-5 Petanque Vrijdag 17-6 Fietstocht Heverlee

Vrijdag 20-5 Fietstocht Bierbeek Donderdag 30-6 Petanque 

Dinsdag 24-5 uitstap  Francorchamps

Donderdag 26-5 O.L.H. Hemelvaart

Vrijdag 27-5 Petanque

Donderdag 7-7 Wandeling Orsmaal (10 uur) Donderdag 4-8 Wandeling Wezemaal (10 uur)

Vrijdag 8-7 Petanque Donderdag 11-8 Petanque

Maandag 11-7 Vlaamse feestdag

Donderdag 14-7 Stadswandeling Averbode en DiestMaandag 15-8 O.L.V. Hemelvaart

Donderdag 21-7 Nationale feestdag Vrijdag 19-8 BBQ

Vrijdag 22-7 Fietstocht Pellenberg Vrijdag 26-8 Petanque

Donderdag 28-7 Petanque 

Donderdag 1-9 Wandeling Lovenjoel (10 uur) Dinsdag 4-10 Pensenkermis

Vrijdag 2-9 Petanque Donderdag 6-10 Wandeling Wijgmaal

Donderdag 8-9 Fietstocht Rotselaar Dinsdag 11-10 Misviering Bierbeek

Zaterdag 10-9 6d. Busreis Como, Lombardije Donderdag 13-10 Petanque

Vrijdag 23-9 Petanque Donderdag 20-10 uitstap Hasselt Culinair

Dinsdag 25-10 uitstap Hasselt Culinair

Vrijdag 28-10 Petanque

Dinsdag 1-11 Allerheiligen Donderdag 1-12 Wandeling Heverlee

Donderdag 3-11 Wandeling Heverlee Vrijdag 2-12 Kerstdiner

Donderdag 10-11 Petanque Dinsdag 6-12 Lezing Rusland

Vrijdag 11-11 Wapenstilstand Donderdag 8-12 Petanque

Donderdag 17-11 Bowling Vrijdag 16-12 Petanque

Donderdag 24-11 Quiz Zaterdag BOT ?

Vrijdag 25-11 Petanque

JANUARI FEBRUARI

MAART APRIL

MEI JUNI

JULI AUGUSTUS

SEPTEMBER OKTOBER

NOVEMBER DECEMBER

 


