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WOORDJE VAN DE VOORZITTER  

 
Het coronavirus dwaalt nog steeds binnen onze grenzen en 
nu is ook de griep weer in het land. We moeten dus wel 
voorzichtig blijven maar willen toch ook ons mentaal welzijn 
vrijwaren. De hoge opkomst voor onze recente activiteiten 
(lezing Van Ranst, Lunch Dansant, Algemene Vergadering) 
hebben aangetoond dat we nood hebben aan terug samen 
te zijn.  
Vandaar dat we jullie met ons bestuur weer een keuze aan 
activiteiten aanbieden. De op stapel staande wandelingen in 
Kerkom en Orsmaal alsmede de komende petanque 
ontmoetingen worden even verder aangeprezen. Attentie: in 
juli en augustus vertrekken we met de wandelingen om 10 
uur om mogelijke tropische temperaturen in de namiddag en 
hittestress te vermijden.  
Het is ook tijd om je fiets lenteklaar te maken en wat 
vitaminen op te doen met onze fietstochten in Bierbeek en 
Heverlee. Het door ons fietsteam ontworpen parcours en de 
andere nodige informatie kan je verder lezen in dit blad.  
Op donderdag 2 juni staat onze jaarlijkse ontbijtwandeling 
op het programma. Het aansluitend ontbijtbuffet, in feite 

een brunch, stellen we ook nu open voor de niet wandelaars en dit aan een stuntprijs. Dit jaar 
verzamelen we in het Craeywinckelhof in Lubbeek, een mooie vierkantshoeve die uitnodigt tot 
feesten en proeven. Zie het volledige programma hierna.  
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Op donderdag 14 juli bieden we jullie een goed gevulde dag aan met een bezoek aan Het Moment in 
de abdij van Averbode in de voormiddag en een rondleiding in het begijnhof van Diest in de 
namiddag. Lees verder wat daar allemaal mee gepaard gaat aan cultuur, spijs en drank.   
Last but not least stelt Paul ons de geplande zesdaagse naar het Comomeer en Lombardije voor. Het 
is inderdaad tijd om een voorschot te vragen om tijdig onze optie op de kamers te kunnen behouden. 
Wat het programma aan moois te bieden heeft, legt Paul in detail uit. Laat ons hopen dat deze mooie 
reis ditmaal kan doorgaan. Hoe de toestand op dat ogenblik in Italië zal zijn, weten ook wij nu niet. 
We hebben in elk geval de wil om samen met Autocar Reizen Verhoeven alles op te volgen en de 
ingeschrevenen tijdig alle nodige informatie te bezorgen.  
Verderop kan je ook nog de verslagen vinden van recente activiteiten. Er wordt terug geblikt op onze 
eerste filmvoorstelling, de lezing van Professor Van Ranst, onze succesvolle lunch dansant en onze 
geslaagde Algemene Vergadering. We sluiten af met de huwelijksjubilea en speciale verjaardagen, 
gevolgd door vermelding van de leden van wie we jammer genoeg recent afscheid moesten nemen 
 
En nu maar hopen dat we de rest van ons programma 2022 zonder problemen verder kunnen 
afwerken. Inzonderheid denk ik dan o.m. aan ons Kerst- en jubileumdiner in december, dat we reeds 
tweemaal moesten uitstellen. Of zullen de wintermaanden ons in de toekomst vleugellam maken 
zodat we Kerst best met Pasen vieren? Laat ons hopen van niet.   
Blijf voorzichtig en hou jullie gezond.  
Achilles 

  
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 

 

mailto:nicole.alaerts@hotmail.be
mailto:everaerts_magda@hotmail.com
http://www.seniorenkbcleuven.be/
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Extra aandacht voor registraties, inschrijvings- en betaaldata 

 
Mijn excuses dat ik dit stopbord even gebruik om de aandacht van sommigen te trekken. Mag ik 
vragen dat je de registratie van de wandelingen niet uitstelt tot dezelfde dag. De registraties geven 
ons een idee van het aantal wandelaars zodat wij ook de cafébaas van het pintje achteraf tijdig 
kunnen verwittigen wat hem te wachten staat en hij weet dat hij eventueel nog wat (terras)ruimte 
en stoelen zal moeten bijzetten.   
Ook wil ik de aandacht van sommigen vragen om voortaan rekening te houden met de inschrijvings- 

en betaaldata. Deze staan daar niet voor niets. Vooreerst hebben deze de bedoeling niet alle 

betalingen ineens te laten storten zodat onze penningmeester gemakkelijk het overzicht kan 

behouden. Vervolgens zijn deze datums bepaald in functie van onze afspraken met bakker, traiteur 

of andere partners waar we mee samen werken. Het is dan ook vervelend dat we deze laatsten 

telkens moeten lastig vallen met nabestellingen. Het brengt trouwens voor ons bestuur ook heel wat 

extra administratief werk mee. 

Wil je de voorgeschreven datums respecteren en niet vergeten, is de betaalkalender bij alle KBC 

betaaltoepassingen en een handige oplossing.  

Achilles 

 

 

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://seniorenkbcleuven.be/onze-gazetjes-van-2021/
https://seniorenkbcleuven.be/onze-gazetjes-van-2021/
https://seniorenkbcleuven.be/
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Activiteitenkalender met betaalagenda  
 

Activiteit Plaats Datum Bedr

ag 

code Inschr 

van 

Inschr 

tot 

Petanque Wilsele do 28 april     

Wandeling  Kerkom do 5 mei    4 mei 

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

Petanque Wilsele do 19 mei     

Fietstocht Bierbeek vr 20 mei    19 mei 

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

Petanque Wilsele vr 27 mei     

Ontbijt-

wandeling 

Craywinkelhof Do 2 juni €25  746 10 mei 20 mei 

Petanque Wilsele vr 10 juni     

Fietstocht Heverlee Vr 17 juni    16 juni 

Petanque Wilsele do 30 juni     

Wandeling  Orsmaal Do 7 juli    6 juli 

Uitstap  Averbode-Diest 14 juli €40 733 24 jun 4 jul 

Reis Como 

(voorschot) 

 10-15 sep €250

€330 

814R 

814L 

814B 

5 mei 15 mei 

Petanque Wilsele do      
 

Herinnering: wandeling in Kerkom  met Mark en Nine  

Donderdag 5 mei 14 uur, Boerenzaal Malendries 51, Kerkom  

 

In mei leggen alle vogels een ei 
klinkt een oud gezegde. Of dit nu 
al dan niet juist is, feit is dat 
Marc Casteels en Nine op 
donderdag 5 mei voor ons in 
Kerkom een mooie wandeling 
van een kleine 8 kilometers 
hebben voorzien. Zij wachten 
ons tegen 14 uur op aan de 
parking van de Boerenzaal , 
Maelendriesstraat 51, 3370 
Boutersem.  
Nog niet ingeschreven? Dit kan 
je nog snel doen via deze link  

  

https://seniorenkbcleuven.be/events/skl-fietstocht-bierbeek/
https://seniorenkbcleuven.be/events/skl-ontbijtwandeling-craeywinckelhof/
https://seniorenkbcleuven.be/events/skl-fietstocht-heverlee/
https://seniorenkbcleuven.be/events/skl-wandeling-orsmaal/
https://seniorenkbcleuven.be/events/skl-wandeling-kerkom/
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Nieuwe petanque datums mei-juni 
 

Het mooie weer begint er 
aan te komen, dus tijd om 
met de vrienden een 
balletje te komen gooien. 
Nieuwkomers zijn nog altijd 
welkom en zullen snel 
vrienden maken.  
De terreinen liggen nog 
steeds achter het terras van 
Café Afrit 20, 
Aarschotsesteenweg 334, 
3012 Leuven (Wilsele). Dit is 
recht tegenover het oude 
gemeentehuis van Wilsele 
Putkapel, waarachter je je 

wagen kan parkeren. De vier (in de zomer zes) terreinen zijn voor ons gereserveerd  op : 
Donderdagen 28 april, 19 mei en 30 juni, telkens van tien tot één en op  
Vrijdagen 27 mei en 10 juni van twee tot vijf 
We pauzeren steeds even om op het terras een drankje te nemen op kosten van de SKL Kas.. 

.  

Fietstocht te Bierbeek  

Vrijdag 20 mei, 14 uur parking CC De Borre/ Gemeentehuis , Speelpleinstraat 8 

Fietsleiding: Luc Geyskens en Nicole Alaerts 
Parcours: (licht) golvend. 
De eerste fietstocht start in Bierbeek en na een 
korte afdaling fietsen we even op onverharde ( 
maar goed berijdbare ) wegen via de Bremberg 
naar Haasrode - Heverlee ( Bristo 500 ). Hier 
volgen we het nieuwe fietspad tot Blanden 
waar we rechts afdraaien en door het bos van 
St Joris Weert fietsen. Daarna passeren we de 
dorpjes Nethen - Hamme-Mille - Tourinnes - 
Beauvechain om vervolgens terug ons 
vertrekpunt te bereiken. 

Onderweg kunnen we genieten van een bosrijke omgeving en open velden met mooie vergezichten. 
Na de fietstocht staan ze in de Eet-Staminée " In De Molen " klaar om ons welverdiend drankje te 
serveren. 
Startuur : 14 uur / Afstand: ± 37 km ( verharde en onverharde wegen ) 
Pechverhelping: Standby tijdens de rit 
Samenkomst:  parking CC De Borre/Gemeentehuis, Speelpleinstraat 8 - 10 te Bierbeek 
Inschrijving:  via onze website www.seniorenkbcleuven.be tot 19 mei 
Wie geen PC heeft kan zich telefonisch melden bij de fietscoördinator, hieronder vermeld. 
Indien verhinderd  

1. annuleer je inschrijving via de website (vereiste is wel dat je je aanmeld ook bij inschrijving) 
2.  de dag zelf: verwittigd de fietscoördinator. 

Fietscoördinator:  Luc Jacobs - GSM 0475 422351 ; mailadres luc.jacobs17@skynet.be 
Veel fietsplezier vanwege het fietsteam .  

https://seniorenkbcleuven.be/events/skl-fietstocht-bierbeek/
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Ontbijtwandeling Craeywinckelhof 

Donderdag 2 juni om 8 uur, Staatsbaan 263, 3210 Lubbeek 
Aansluitend brunch voor wandelaars en niet wandelaars aan  een stuntprijs (Niet vóór 10 uur)  
 

Het terras van 
Craeywinckelhof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor onze jaarlijkse ontbijtwandeling op de eerste donderdag van juni verzamelen we dit jaar op de 
parking van het Craeywinckelhof aan de Staatsbaan 263 te Lubbeek. Onze vriend Hans Vandevelde 
schotelt ons in het ochtendgloren een mooie wandeling van een zevental kilometers voor en trekt 
met ons om 8 uur naar het natuurreservaat De Spicht, een heel mooi natuurgebied.   
De wandelaars worden rond 10 uur terug verwacht en kunnen zich dan samen met de niet 
wandelaars naar binnen begeven om de opkomende honger te stillen. We worden verwelkomd met 
de huisaperitief Kraaike Brut of met bubbels. We beginnen dan met het ontbijtbuffet, bestaande uit 
charcuterie en kaassoorten met verschillende soorten brood, yoghurt en koffiekoekjes. Daarna gaan 
we over naar deel twee, zijnde een lunchbuffet dat bestaat uit warme en koude gerechten. Afsluiten 
doen we met het door de chef mooi samengesteld dessertenbuffet met dagverse producten.  
In deze formule zijn bubbels, water, frisdranken, koffie en thee inbegrepen. Wijn en bier zijn 
eveneens te verkrijgen, weliswaar voor eigen rekening.  
Het einde van dit alles is voorzien tussen half twee en twee uur, afhankelijk van onze binnenkomst 
rond tien uur.  
Inschrijven voor de wandeling kan via deze link. Wandelaars en niet wandelaars kunnen deelnemen 
aan de drie buffetten door overschrijving van slechts  25 euro !!!! (werkelijke kostprijs het dubbele) 
per persoon op onze SKL rekening BE78 4310 0665 6186 met vermelding van code 746. Je kan bij 
inschrijving je favoriete tafelpartners vermelden of deze mailen aan Magda op haar mailadres 
everaerts_magda@hotmail.com. We zitten aan lange tafels van 20 personen. De betaalperiode voor 
de brunch loopt van 10 tot 20 mei.  
  
  

https://seniorenkbcleuven.be/events/skl-ontbijtwandeling-craeywinckelhof/
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Fietstocht te Heverlee 

Vrijdag 17 juni,14 uur  

Fietsleiding: Luc Geyskens 
Parcours: ( licht ) golvend. 
Onze tweede fietstocht start in Heverlee. We fietsen richting  Industriepark Haasrode en vervolgens 
naar Lovenjoel ( langs het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint -Kamillus ) . Verder fietsen we via landelijke 
wegen naar Neervelp - Opvelp - Bierbeek om uiteindelijk langs Campus Woudlucht terug onze 
vertrekplaats te bereiken. In het eerste gedeelte van het traject beklimmen we wel enkele heuveltjes 
( qua afstand niet te lang), maar hiervoor worden we in het tweede gedeelte beloond met enkele 
afdalingen. Na de fietstocht kunnen we genieten van een (fris)drankje in het eetcafé De Spuye ( dicht 
bij de parking ). Hier is er ook mogelijkheid om iets te eten. 
Startuur: 14 uur / Afstand: ± 38 km ( verharde wegen ) 
Pechverhelping: Standby tijdens de rit 
Samenkomst:  parking stadion Den Dreef  OH Leuven , Kardinaal Mercierlaan 46 -  3001 Leuven 
Inschrijving:  via website tot 16 juni 
Wie geen PC heeft kan zich telefonisch melden bij de fietscoördinator, hieronder vermeld.   
Indien in laatste instantie verhinderd, gelieve tijdig de fietscoördinator te verwittigen.  
Fietscoördinator:  Luc Jacobs - GSM 0475 422351 ; mailadres luc.jacobs17@skynet. 
Veel fietsplezier. 
Het fietsteam  

Wandelen in Orsmaal met Andre Vandebroek 

Donderdag 7 juli, vertrek om 14 uur. Parking Café Transport, St-Truidensesteenweg 

198, 3350 Orsmaal-Gussenhoven 
Andre Vandebroek, fervente wandelaar en 
ervaren wandelgids, heeft ook dit jaar weer 
een mooie wandeling voor ons in petto. Zie 
hier hoe hij zijn wandeling in Orsmaal, 
deelgemeente van Linter, aanprijst.  

“Bij het begin van WO I werd in Orsmaal 

aan de brug over de Kleine Gete de eerste 

veldslag tegen de Duitsers geleverd. Kort 

na het vertrek van de wandeling komen 

we voorbij het kleine kerkhof waar de 

gesneuvelden begraven liggen. Naast de 

kerk is een klein oorlogsmuseum in de 

voormalige pastorij en een monument ter 

nagedachtenis van de militairen van het 

3de regiment Lansiers die op 10 augustus 

1914 in de slag van Orsmaal -

Gussenhoven sneuvelden. We lopen even 

door de dorpskern en passeren de 

“onderslagmolen” op de Kleine Gete, voorheen uitgebaat door de familie Gooris. Via de 

Oude Dorpstraat komen we terug aan de Kleine Gete die we een tijdje volgen en dan afslaan 

langs visvijver “In de Pen” om de Grote Steenweg te bereiken en zo over te steken naar 

Dormaal. Daar trekken we de velden in en merken snel dat we in het overgangsgebied 

Hageland-Haspengouw terecht gekomen zijn. Wat verder in de Holle Straat komen we voorbij 

de vindplaats van “De Hond van Dormaal” een prehistorische viervoeter, en bereiken na een 

kleine maar stevige klim de top van de heuvel waar we het Eikske tegen komen, een kapel die 

https://seniorenkbcleuven.be/events/skl-fietstocht-heverlee/
mailto:luc.jacobs17@skynet.be


8 
 

dateert van 1575, herbouwd in 1713. Wat verder komen we voorbij het proefstation van 

AVEVE en bereiken via “De Prairie” ons eindpunt.”  

Andre belooft ook dat het gebruikelijk pintje achteraf in Café Transport bij Mario goed zal 
smaken. Praktisch: afspraak aan Café Transport, Sint-Truidensesteenweg 198, Orsmaal-
Gussenhoven (Linter) en dit om 10 UUR !!!!!  Er is parkeerplaats op het pleintje voor het café 
langs beide kanten van Frituur Magda en achteraan het café. Let op onze 
wandelorganisatoren met het gele hesje die jullie wegwijs zullen maken.  

 
Routeplan: links Tienen, rechts Sint-Truiden. Ter hoogte van de Helen-Bosstraat zijn 
verkeerslichten; staan op de kaart maar zijn er niet goed zichtbaar op. 

Inrit parking frituur Magda tegenover het bushokje richting St.-Truiden, deze parking is de 
startplaats.  

 
Inrit Oude Kerkstraat tegenover GQ station, werken in die straat zijn voltooid 
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Rondleiding met gids en degustatie abdij Averbode en stadswandeling 

begijnhof Diest  

Donderdag 14 juli, vertrek : Rotselaar rond punt 8u45 stipt 

Onze jaarlijkse stadswandeling hebben we deze keer in een nieuw kleedje gestoken. In de 
voormiddag vertrekken we om 8u45 vanaf het Rond Punt in Rotselaar met de bus van Linden Cars 

(bus van 50 personen) naar Het 
Moment, het belevingscentrum van 
de Abdij van Averbode. Hier wachten 
ons om 9 u30 twee gidsen op voor 
een boeiende rondleiding. Naast een 
toelichting over de geschiedenis van 
de abdij en de abdijgemeenschap, 
gaan we via de boerderij en het 
washuis langs de uitgeverij naar Het 
Moment. Hier nemen we een kijkje 
in de bakkerij en de huisbrouwerij. 
We krijgen hier informatie over het 
bakken  van brood, het kaas maken, 

het brouwen en het leven in 
de abdij, de boerderij en de 

uitgeverij. Afsluiten doen we met een degustatie van de Averbode-producten: bier, kaas, brood, 
peperkoek en speculaas.  
Onze Kring heeft ook voor elke deelnemer een goodiebag besteld. Deze mooie stoffen zak om als 
aandenken mee te nemen,  is gevuld met heerlijke Averbode-producten: Averbode-kaas, Averbode-
peperkoek, een Averbode-bier (met stip de favoriet van de voorzitter)  en een Averbode-
volkorenbrood.  
Rond half twaalf stappen we opnieuw op de bus voor het middagmaal in hotel/Bistro De Modern in 
Diest. De zaak is die dag gesloten maar opent exclusief voor SKL. Hier wordt ons een spaghetti 
Bolognese, een tiramisu en een koffie of thee voorgeschoteld. Andere dranken zijn voor eigen 
rekening.  
Na dit middagmaal staat om 14 uur een geleid bezoek van twee uur aan het begijnhof  met de Sint-
Catharinakerk van Diest geprogrammeerd. Dit begijnhof staat bij velen bekend als het mooiste van 
België. We sluiten deze dag af met een 
bezoek aan de Kapel, geen kerk ditmaal 
maar een gezellig café met mooi terras in 
het begijnhof. De Kas betaalt hier nog de 
laatste dorstlesser.   
Reisbegeleiding SKL: voormiddag Achilles.  
Namiddag Lutje 
Je kan deelnemen aan deze leerrijke en 
leuke uitstap door storting van 40 euro 
per persoon op onze SKL rekening BE78 
4310 0665 6186 met vermelding van code 
733. Voor deze prijs krijg je een zitje op de 
bus, een geleid bezoek aan het Moment 
van de Abdij van Averbode met een 
degustatie, een goodiebag met lekkere Averbode-producten (ter waarde van 11 euro), een lunch en 
een geleid bezoek aan het begijnhof van Diest met een laatste drink als afsluiter.  
Inschrijvings-/betaalperiode van 24 juni tot 4 juli.   

Het Begijnhof van Diest 

Zicht op Het Moment, het belevingscentrum van de abdij 
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Zesdaagse Comomeer / Lombardije 

10-15 september 

 

 

Hallo beste SKL -vrienden, wij zijn weer plannen aan het maken voor onze jaarlijkse reis.  Wij hebben 
ons oog laten vallen op het mooie veelzijdige Italië, namelijk op de streek van het Comomeer en 
Lombardije. 
Na 2 jaren van uitstel wegens Corona hopen wij dat het voor 2022 terug mag lukken. Wij kunnen 
natuurlijk de toekomst niet voorspellen en deze reis zal alleen maar doorgaan als het echt veilig is 
voor iedereen. Dan zullen wij er ook ten volle kunnen van genieten. En genieten is Italië wel met zijn 
prachtige landschappen, zijn cultuur en natuurlijk zijn lekker eten en goede wijntjes. 
Wij zullen deze uitstap terug maken met Verhoeven Busreizen, jullie wel bekend van de vorige jaren. 
Zij zijn degelijk en kiezen steeds de beste hotels uit. 
Deze reis zal doorgaan van 10 tot 15 september, er zijn 44 plaatsen voorzien voor deze reis. Even 
een kleine voorstelling van de reis. 
Dag 1 : vertrek in Rotselaar, Rond Punt met opstapplaatsen in Leuven en Boutersem en dan via 
Straatsburg en het Vierwoudstedenmeer richting Lugano. Via Como bereiken wij ons verblijfshotel 
Leonardo Da Vinci. Voor onderweg is er ook ontbijt en middagmaal voorzien. 
Dag 2 : Dagexcursie naar Como. Wij wandelen langs de majestueuze villa’s naar het oude 
stadscentrum. Nadien: boottocht op het Comomeer 
Dag 3 : Langs het Comomeer naar de bergen van Termezzo en met de overzetboot naar het idyllische 
stadje Bellagio. Na wat vrije tijd terug via Varenna en de oevers van het Comomeer naar ons hotel. 
Dag 4 : Dagexcursie naar Milaan. Hier brengen wij een bezoek aan Castello Sforzesco en maken wij 
wandeling over de Piazzo del Duomo. Ook bezoek aan Teatro alla Scala. Daarna nog wat vrije tijd, 
Milaan is toch de modestad … en dan terug naar ons hotel. 
Dag 5 : Vertrek naar Bergamo met bezoek aan de oude middeleeuwse stad. In de namiddag naar het 
pittoreske Lago Iseo en een boottocht naar Monte Isola.  
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Dag 6 : na het ontbijt keren we via Zwitserland en Frankrijk terug naar België. 
De reis is per luxe touringcar in Luxe Class, verblijf in hotel Leonardo Da Vinci**** , gelegen tussen 
Como en Lecca.   De touringcar is voorzien van bar, koude en warme dranken, toilet, airconditioning, 
relax zetels en voetsteunen, leeslampjes. De opstapplaatsen en afstapplaatsen zijn voorzien in 
Rotselaar, Rond Punt, in Leuven aan het Novotel langs de Vuurkruisenlaan en in Boutersem oprit 
Vertrijk. Uur van vertrek rond 06 u in Rotselaar, eerste vertrekplaats, dan  Leuven en Boutersem. 
Indien niet voldoende deelnemers voor de reis kan Boutersem als vertrekplaats geschrapt worden. 
Inbegrepen vol pension ( avondmaal en ontbijt in het hotel + licht middagmaal in restaurants 
onderweg). Bij het avondmaal inbegrepen drank = 1 x wijn of bier/ 1 x frisdrank. Bij gebruik van meer 
drankconsumpties zijn deze zelf te betalen. De drank bij het licht middagmaal is niet inbegrepen. 
Verhoeven gids begeleiding + ook nog oortjes voor gans de reis. 
Ook inbegrepen inkomgelden  Comoboottocht, Villa Carlotta, Kathedraal Como, Scala Milaan, 
Funicolare Bergamo, Boot Iseo.  
Niet inbegrepen annulering en bijstandsverzekering, persoonlijke uitgaven, eventuele 
dieseltoeslagen en eventuele extra dranken( bij middagmaal onderweg en meer als 1 
drankconsumptie ‘s avonds.  
Dienstvergoedingen voor de chauffeurs en de gids zijn vrij.  Dit is niet verplicht maar als wij tevreden 
zijn, kunnen we dat laten blijken door een gift. 
Facultatief kunnen er bij de boeking van de reis ook nog een annulatieverzekering en een 
reisverzekering afgesloten worden voor diegenen die dit privé nog niet zouden hebben. Beide 
verzekeringen samen kosten €70, te storten bij het voorschot. De meesten hebben waarschijnlijk al 
een annulatieverzekering via hun kredietkaart en een reisverzekering via KBC of ziekenfonds. Toch 
ééns goed nakijken of dit in orde is. 
Deze mooie reis kunnen wij jullie aanbieden aan de extra voordelige prijs van €700 per persoon in 
de 2 persoonskamer en €780 in de single kamers.   
Er zijn 20 twee persoonskamers en 4 single kamers.  
Hopelijk kan deze mooie reis jullie bekoren en kan ze onder normale omstandigheden doorgaan. 
De algemene reisvoorwaarden en gegevens over de annulatieverzekering en bijstandsverzekering 
zijn te vinden op de website info@verhoeven.be of www.verhoeven.be 
Bijkomend, bij vertrek geldige identiteitskaart meebrengen. Een Europese ziekteverzekeringskaart is 
niet nodig in Italië. Bij eventuele medische zorg ginder dient wel Mutas (Mutualistische alarm- en 
zorgcentrale Belgie) verwittigd op telefoonnummer 003222720900. 
Inschrijvingen zijn mogelijk vanaf 05 mei tot 15 mei door betaling van het voorschot van € 250 per 
persoon voor dubbel kamer en €330  single kamer op rekening BE78 4310 0665 6186 met 
vermelding 814R (opstapplaats Rotselaar), 814L (opstapplaats Leuven) en 814B (opstapplaats 
Boutersem). Diegenen die ook een annulatieverzekering en bijstandsverzekering wensen moeten dit 
samen met hun voorschot storten. Bij over inschrijving zullen de plaatsen toegekend worden aan 
diegenen die éérst ingeschreven hebben. Bij de inschrijving ook graag jullie gsm-nummers en e-mail 
adres vermelden. Dat is altijd handig om u zo snel mogelijk te contacteren. 
De deelnemers zullen nog een mail ontvangen rond 1 juli met het verzoek om het saldo van de 
reissom te betalen en met bijkomende info 
Ons reiscomité (Lutje Lelievre – Achilles Cuypers – Paul Alaerts ) 
U kan mij voor verdere informatie steeds bereiken op 0479/614200 Alaerts Paul . 
  

mailto:info@verhoeven.be
http://www.verhoeven.be/
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 Verslag  filmnamiddag (24 februari) 
 

24 februari 2022: we worden wakker 
met het bericht dat Poetin met zijn 
troepen Oekraine is binnen gevallen en 
met de minder prettige vaststelling dat 
er weer oorlog is in Europa. Het was ook 
de dag dat we op onze 
activiteitenkalender een filmvoorstelling 
hadden geprogrammeerd waarop 44 
leden hadden ingeschreven. Op het 
programma stond de Franse filmkomedie 
Bon Dieu, een succeskanon uit 2014, 

hoewel minder bekend in Vlaanderen. 
We hadden onze voetbalkantine goed verduisterd om een zo goed als mogelijk cinemagevoel 
gevoel te creëren. De controle van de CST was zo gebeurd zodat iedereen vol verwachting kon plaats 
nemen voor de voorstelling die tijdig kon beginnen. 
Tot mijn opluchting keek iedereen gedisciplineerd toe en werd de stilte alleen meermaals 
onderbroken door een lachsalvo van de kijkers. Zo werd de kantine gevuld met een sfeer van 
gezelligheid en onbezorgdheid die Poetin alvast voor 95 minuten deed vergeten. 
Na de film was het tijd voor het gebruikelijk lekker stuk taart met koffie en thee. Niemand leek 
gehaast om huiswaarts te keren. Ik zag alleen maar tevreden gezichten aan tafel wat ook nog eens 
bevestigd werd door een mailtje dat ik ’s avonds in mijn brievenbus vond. Ik citeer: “Wij vonden het 
wel tof vandaag; een mens herleeft wanneer we terug in onze oude doen kunnen zijn. Iemand terug 
zien, een leuke babbel. Is wat anders dan thuis naar de regen kijken en naar de wind luisteren. Uw 
team doet zijn best. Bedankt dat we er mochten bij zijn.” 
Zo iets doet deugd, want daar doen we het tenslotte voor. Hopelijk steekt de coronabarometer geen 
stokken meer in de wielen bij onze komende activiteiten want we hebben nog grootse plannen. 
Tot de volgende. 
Achilles 

 

Verslag: Prof. Van Ranst over Corona op 17 maart  
  
Wat houdt ons reeds twee jaar in de ban, wat beheerst ons dagelijks leven en heeft heel ons doen en 
denken totaal overhoop gehaald? Covid 19 is het enige correcte antwoord op deze vragen. 
Wij waren dan ook zeer verheugd en fier dat een eminente professor zoals Marc Van Ranst positief 
reageerde op onze uitnodiging om als gastspreker te fungeren.  
Het was één van de eerste activiteiten na een lange gedwongen stilteperiode. Onze leden bleken 
mateloos geboeid door het onderwerp en bovendien hoort de professor inmiddels thuis in het rijtje 
van nationale beroemdheden, zodat we moeiteloos op 92 inschrijvingen konden afsluiten. 
Helaas is mijn wetenschappelijke kennis in een vingerhoedje te vatten. Het was echter zo een 
bevlogen lezing en zo een aimabele spreker dat ik toch een schuchtere poging waag om een 
samenvatting mee te geven. De professor zal mij wel vergeven indien er ongewild 
schoonheidsfoutjes tussen sluipen.  
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Oorspronkelijk werd er in de 
wetenschappelijke wereld gedacht dat Covid 
19 een trieste herhaling was van het in 2003 
uitgebroken SARS virus Cov - 1. Deze 
infectieziekte waren we vrij goed door 
gesparteld, maar niemand was ook maar 
enigszins voorbereid op een wereldwijde 
uitbraak. 
Covid 19 of volledigheidshalve Coronavirus 
disease 2019 is uitgebroken in China, meer 
bepaald in Wuhan, waarschijnlijk in december 
2019. Het betreft hier een zoönotische 

infectie, een infectieziekte die van gewervelde dieren op mensen overgaat. In dit geval was het 
schubbendier de onfortuinlijke gastheer. 11 miljoen mensen die te dicht bij elkaar leven en markten 
met levende dieren vormen ideale broeihaarden voor virussen die als enige triestige doel hebben 
zich te vermenigvuldigen. China heeft deze besmettingen drastisch aangepakt. We konden via de 
media volgen hoe op een bizarre korte week ziekenhuizen werden gebouwd en een volledige 
lockdown een miljoenenbevolking tot isolatie dwong. De wetenschappers hier in België bekeken dit 
reeds met angstige ogen. 
De eerste Belg die begin februari besmet terugkeerde uit China kon op extreme belangstelling 
rekenen, hier werd door de regering nog gedacht dat alles onder controle was, alleen alles en 
iedereen die ook maar vaag of dichtbij met China te maken had werd met argusogen bekeken. 
Het kon niet lang uitblijven, via het vrije luchtverkeer bleek het hongerige beestje ook Europa 
binnengedrongen. Iedereen herinnert zich nog de afschuwelijke beelden van overvolle hospitalen in 
Italië. 
De virologen in België waren paraat maar 8 ministers die over onze gezondheid moeten waken, 
waarvan er sommigen elkaar amper kenden, waren niet bevorderlijk om een rampenplan gunstig aan 
te pakken. De skireizen naar Italië en Oostenrijk bleken reizen te veel in deze onzekere periode. 
En toen was er 18 maart 2020, de dag des oordeels. België ging in lockdown. Over mondmaskers 
werd er in vage termen gesproken om de simpele reden dat er geen in voorraad waren. Slordigheden 
omtrent bewaring en nonchalance dreigden zelfs de ziekenhuizen zonder bescherming te laten 
vallen. Creatieve burgers begonnen zelf stoffen mondmaskers te vervaardigen, politici begonnen in 
allerijl bestellingen te plaatsen die niet altijd de juiste kwaliteit en correcte achtergrond hadden. 
Europa en in uitbreiding gans de wereld leefde in paniek. 
Ook in België piekten de cijfers van de besmettingen en dodelijke slachtoffers, vooral onder de 
oudere bevolking. Cijfers zijn moeilijk, maar er waren er veel, veel te veel. 
Er werden niet pharmacologische interventies voorgesteld:  
Handhygiëne: zorgvuldig en vaak de handen wassen, allerhande ontsmettende gels werden immens 
populair 
Afstandsregels: verschillend over de ganse wereld ,van 1,5 meter in België tot twee schapen in 
Nieuw-Zeeland. 
Ventilatie: het belang van ventileren werd uitdrukkelijk gepromoot. 
Het dragen van mondkapjes werd vrijwel overal verplicht. Het mondmasker met ventieltje valt echter 
volledig uit de gratie vermits ze enkel veilig is voor de drager zelf, een egoistisch maskertje dus. 
Bubbels werden van feestelijk attribuut omgetoverd in soms ingewikkelde toestanden van wie we 
wel of niet mochten in onze nabijheid tolereren. 
Testing en contacttracing liepen in het begin niet echt vlotjes, alles was te nieuw en te ongekend. 
Het was een unicum in de geschiedenis in welk tempo een vaccin ontwikkeld werd. België ,en vooral 
Vlaanderen liet zich massaal vaccineren, we veroverden zelfs een ereplaats op de wereldlijst. Op 
organisatorisch gebied bleken we deze keer uitblinkers. Omwille van etnische achtergronden bleek 
het wel wat moeilijker in de grootsteden om recordcijfers te halen. 
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Het was na een korte rustige periode, waarbij er weer in beperkte mate kon genoten worden, 
duidelijk dat een tweede vaccin hoognodig was. De virologen bleven alert. Gelukkig waren de 
meesten meer dan bereid om zich opnieuw te laten prikken.  
We kregen een coronapasje en voelden ons vrij veilig maar de virologen wisten beter. 
Er werden codes ingevoerd, met de nodige beperkingen van vrijheid tot gevolg. Zelfs de grootste 
kankeraars moeten eerlijk toegeven dat het in België nog vrij aangenaam leven was in verhouding tot 
andere landen. En zoals verwacht volgde in het najaar een booster voor risicopatiënten en ouderen. 
De professor overtuigde ons om toch nog steeds de regels zo goed als mogelijk te volgen. Een 
mondkapje blijft aangewezen bij verdachte symptomen zoals niezen en hoesten, gesloten ruimtes 
,auto’s en openbaar vervoer. Speciaal uitgemeten fotomateriaal bewijst dat niesbuien zich tot 9 
meter ver kunnen verplaatsen. Vermits thuiswerk verplicht werd ingevoerd en inmiddels vrij 
aanvaard is, blijft dit voor hem een absolute aanrader om minstens een aantal dagen per week thuis 
te werken. Een CO2 - meter moet een noodzakelijk attribuut zijn in elke ruimte waar er mensen 
samenkomen. 
Iedereen die een positief resultaat heeft bij een zelftest wordt aangeraden om minstens een week in 
isolatie te gaan, mensen die geen symptomen vertonen ,maar hoog-risicocontact hadden blijven best 
een week in quarantaine. Waarschijnlijk tot spijt van onze talrijke aanwezigen bleek de professor ook 
geen voorstander van zorgtoestanden voor zieke kleinkinderen, ook niet zonder epidemieperiode. En 
we moeten toegeven, ondergetekende op kop, kleinkinderen, of ze nu één of twintig zijn van 
grootouders weghouden, het is pijnlijk voor het hart. Maar ja, alles voor de gezondheid, we gaan 
ervoor.   
Wat de spreker ons niet kon beloven was dat we in de toekomst zullen bevrijd zijn van dergelijke ,of 
misschien nog ergere epidemieën. Hij benadrukte ook dat de epidemiologie leer steeds in beweging 
is, en wat vandaag waar is morgen totaal achterhaald blijkt. De professor eindigde positief met het 
vooruitzicht op een toekomst met antivirale middelen zoals bijvoorbeeld Sitrovimab, wat spijtig 
genoeg nog voorlopig vrij te duur is om voor iedereen in aanmerking te komen.  
Er werden nog een aantal interessante vragen uit het publiek afgevuurd, waarop de spreker 
uitgebreid en vriendelijk antwoordde. 
 
En gelukkig was er na zoveel 
concentratie troostende taart en koffie.   
De charmante professor bleef zelfs even 
met ons gezellig napraten en vond onze 
taart ook lekker. 
En ja professor, tot mijn grote spijt moet 
ik melden dat er achteraf toch weer 
enkelen  positief getest hebben, een 
reden te meer om onze herwonnen 
vrijheid met de nodige voorzichtigheid 
aan te pakken. 
Wij danken professor Marc Van Ranst 
van harte en als we hem nog eens op TV 
zien, zullen we eens lief knipogen. 
Monique  Leempoels 
Foto’s zijn van Theo Janssens. Meer foto’s van Theo op onze website www.seniorenkbcleuven.be 
  

http://www.seniorenkbcleuven.be/


15 
 

Verslag: Derde lunch dansant in het Sparrenhof op 25 maart 
 

Na een lange periode van uitstellen en afgelasten 
werd de coronabarometer door het 
Overlegcomité begin maart op code geel gezet. 
De bestaande beperkingen zijn weggevallen : het 
mondmasker is niet meer verplicht maar in 
bepaalde omstandigheden wel aangeraden, het 
covid safe ticket mag in de schuif en hopelijk 
voor goed en er zijn geen beperkingen meer bij 
evenementen. Wij hebben met onze Kring dan 
ook niet gewacht om weer in actie te schieten, zij 
het met de nodige voorzichtigheid.   
Professor Van Ranst is nog maar net op bezoek 

geweest en trakteerde de 92 aanwezige leden op een leerrijke lezing over epidemieën in het 
algemeen en covid-19 in het bijzonder. Vandaag is het 25 maart en staat onze derde lunch dansant 
op het programma. Samen met Monique rijd ik wel gemutst naar het Sparrenhof in de met zon 
overgoten bossen van Langdorp, waar we tegen 12 uur afspraak hebben met Magda en Jan om 
samen met de zaalverantwoordelijke nog een laatste check te doen van de tafelschikking. Er waren 
immers 119 leden ingeschreven maar naarmate de laatste dagen naderden, werden we 
geconfronteerd met een tiental afzeggingen wegens corona, dat akelig beestje dat ons maar niet wil 
verlaten.  
Na enkele kleine herschikkingen aan de tafels waren we klaar om nog altijd 109 enthousiastelingen 
te ontvangen en hen een namiddag vol “dinner en dance” aan te bieden. We steken eerst de 
beentjes onder tafel voor een lekkere lunch en een  heerlijk dessertenbuffet en, zij die dat willen, 
kunnen daarna de beentjes strekken op de dansvloer. Uit voorzichtigheid hadden we wel gevraagd 
om het aperitief en de hapjes aan tafel te bedienen. En dan was het culinair genieten geblazen van 
door de zaalploeg  van Stijn opgediende gerechten en aangepaste wijnen. De lomhaas, de 
bospaddenstoelroomsoep en het Hereford lendestuk werden met smaak gesavoureerd en oogstten 
veel lof bij de tafelgasten.  
 
Waar DJ Hans zich tot dan toe op de 
achtergrond had gehouden, werd plots 
de volumeknop wat meer open 
gedraaid en galmde Tom Jones met zijn 
evergreen over het groene gras van 
thuis uit de boxen. Hoewel ik bij het 
uitdelen van lenige heupen op de 
laatste rij stond, voelde ik als voorzitter 
toch de drang om het voortouw te 
nemen en sleurde mijn Monique mee 
op de dansvloer in de hoop dat dit 
voorbeeld snel navolging zou krijgen. 
En inderdaad, in een mum van tijd 
zagen we een volle dansvloer. Onder 
het toezicht en aanhoudend flitswerk van onze twee professionele fotografen Theo en Willy werd er 
door de meeste van onze leden de rest van de namiddag enthousiast met de heupen gewiegd. 
Hoewel mijn wederhelft de laatste tijd klaagde over stijfheid in heupen en benen, moet het zijn dat 
de aanwezigheid van de SKL vrienden een helende werking heeft. 
Plots was de dansvloer leeg maar de oorzaak was niet ver te zoeken. De drukte was verschoven naar 
het desserten hoekje, volgestouwd met glaasjes fruitsalade, zoete gebakjes  en andere patisserie. 
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Aan de file te zien kenden de met Grand Marnier geflambeerde pannenkoekjes ook deze keer veel 
succes.   
Blijkbaar deed het deugd om terug in gezelligheid verenigd te zijn, want niemand leek gehaast om 
huiswaarts te keren. Onze bestuursleden konden dan ook tevreden vaststellen dat hun wens voor 
een leuke namiddag met spijs, drank en vriendschap volledig vervuld was. De vierde editie van de 
lunch dansant zal dan ook probleemloos als één van de eerste op onze activiteitenkalender van 2023  
worden ingevuld. En naar de locatie zullen we ook niet lang moeten zoeken. De ploeg van Hof Ter 
Venne weet ons telkens te verrassen met haar culinaire hoogstandjes en met de vlotte en 
vriendelijke bediening door professioneel  personeel zodat we steeds tevreden terug keren.  
En nu snel de agenda van onze Algemene Vergadering van 5 april nog op punt stellen. Meer dan 150 
inschrijvingen!! We zijn weer vertrokken.  
Achilles 
Meer levendige foto’s van Willy Coen en Theo Janssens alsook een filmpje van Ernest Vanderheyden 
zijn te vinden op onze website www.seniorenkbc.be 
 

Verslag: Bijzondere - en Algemene Vergadering 5 april 2022 
 

Als feitelijke 
vereniging zijn wij 
geenszins verplicht 
om statuten op te 
stellen. Toch hebben 
wij sedert jaar en 
dag statuten, 
hoewel deze zelden 
ter sprake komen. 
Zo heb ik in mijn 12 
jaren als bestuurslid 
respectievelijk 
voorzitter slechts 
één vraag van een 
kringlid gehad of wij 
wel statuten hadden 
en of hij deze eens 
mocht inzien. Hieruit 
blijkt dan ook 
duidelijk dat onze 

leden niet zozeer bekommerd zijn om de statuten dan wel eerder om gezellig met de andere 
kringleden samen te komen, liefst dan nog onder het genot van een hapje en een drankje. Als 
bestuur en met steun van SOFO proberen wij aan deze noden te voldoen door het organiseren van 
tal van activiteiten van zowel culturele, sociale, sportieve als culinaire aard.  
Overeenkomstig deze statuten zijn wij verplicht om jaarlijks, binnen de drie maanden na het einde 
van het boekjaar, een Algemene Vergadering samen te roepen. Gewoonlijk doen we dit in de loop 
van de maand januari, wat onze leden de gelegenheid geeft om met een glaasje in de hand mekaar 
een gelukkig jaar en een goede gezondheid te wensen, vóór de corona periode nog bezegeld met een 
goede knuffel of met de traditionele drie kussen.  
Omwille van corona perikelen werd de Algemene Vergadering dit jaar pas op 5 april op de agenda 
gezet, wat niet volledig overeenkomstig onze statuten is, maar ik denk niet dat daar één lid aanstoot 
aan heeft genomen.  
Vanaf 10 uur waren de meeste bestuursleden en de vrijwillige helpers present om alle 
voorbereidingen te treffen voor een succesrijke namiddag. Na een kort spoedberaad voor een 

http://www.seniorenkbc.be/
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updating van wie wat doet, was iedereen meteen in de weer om de voetbalkantine om te toveren tot 
een mooie vergaderzaal en de deelnemers een warm onthaal te bezorgen. Beamer en micro werden 
klaar gezet, tafels werden gedecoreerd met onderleggers, servetten en een fleurig potje bloemen. 
160 cava glazen werden mooi in slagorde opgesteld om evenveel deelnemers snel hun aperitief bij 
binnenkomst aan te bieden. Ik zag vingervlugge handen aperitiefhapjes in elkaar draaien om deze 
samen met het door Vera bereide lekker aspergesoepje meteen bij het begin van de namiddag aan 
tafel te brengen voor onze gasten. Zo was iedereen meteen opgewarmd om het ernstige gedeelte 
met volle aandacht te volgen. Er stond immers zowel een bijzondere algemene vergadering als een 
algemene vergadering op het programma.     
Onder impuls van SOFO werd tijdens de corona periode een werkgroep met de voorzitters van de 

Kringen opgericht om de statuten van elke 
Kring eens tegen het licht te houden en deze 
zoveel als mogelijk op elkaar af te stemmen. 
Dit heeft geleid tot enkele wijzigingen aan 
onze oude versie. Zo hebben wij de periode 
waarbinnen de Algemene Vergadering moet 
worden gehouden op 6 maanden na einde 
boekjaar gebracht, dit om ons meer 
tijdruimte te geven indien een volgende 
pandemie ons zou beletten om in het begin 
van het jaar samen te komen.   
De nieuwe statuten bepalen thans op een 
duidelijke en overzichtelijke wijze wie eigen 

lid resp. toetredend lid kan worden bij onze Kring. Art. 13 bepaalt nu ook dat ieder bestuurslid zijn 
mandaat definitief ter beschikking moet stellen op de Algemene Vergadering die volgt op zijn of haar 
75ste verjaardag. Dit laatste was een wens van SOFO opdat ook jonge krachten zeggenschap in het 
bestuur zouden krijgen.  
Nadat ik als voorzitter via een zgn. 
Buitengewone Algemene Vergadering 
deze wijzigingen had toegelicht, 
werden deze onder algemeen applaus 
van onze leden goedgekeurd. De 
Algemene Vergadering begonnen we 
meteen met de niet geringe 
verdiensten van onze vier uittredende 
bestuursleden Jeannine, Julien, Vera 
en Mieke, die recent 75 jaar jong 
waren geworden, nog even in de verf 
te zetten en hen met bloemen en 
chocolaatjes nog eens te bedanken 
voor hun jarenlange inzet voor onze 
Kring. Daarbij werden ook meteen 
onze nieuwe bestuursleden Yvonne 
Brems en Luc Jacobs aan de 
aanwezigen voorgesteld.   
En dan was het tijd om de gebruikelijke punten van de agenda af te werken. Een terugblik op het 
voorbije jaar, het financieel verslag, décharge aan het bestuur, de werking van ons ouderen- en 
ziekenbezoek en de komende activiteiten passeerden allemaal de revue, regelmatig onderbroken 
door het goedkeurend applaus van aandachtige toehoorders. Het ernstige gedeelte werd afgesloten 
met een korte maar boeiende  uiteenzetting door een CERA medewerkster die de werking van CERA 
en de voordelen van een CERA lidmaatschap kwam toelichten.    
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We sloten dit ernstige gedeelte af 
met een luchtige tombola. Enkele 
van de prijzen die we voor de 
afgelaste quiz hadden voorzien 
werden nu verloot. De 
onschuldige hand van Magda 
zorgde ervoor dat waardebonnen 
voor pensen, enkele kartonnen 
met 6 bieren en een waardebon 
van 50 euro voor een lunch bij het 
Craeywinckelhof bij de gelukkige 
winnaars terecht kwamen.  
Ondertussen was het tijd om de 
hongerige magen te vullen. 
Iedereen kon de klaargezette 3 
lekkere broodjes van Bon’ APP achteraan gaan ophalen en nog eens terug keren voor een heerlijk 
smakend gebak. Tenslotte werd iedere deelnemer nog verrast met een doosje verrukkelijke 
chocolaatjes, die we hadden voorzien voor het gecancelde kerstdiner. Dank zij de goede zorgen van 
onze bakker, die ze in zijn frigo bewaard had, konden we deze met een gerust gemoed en zonder 
verlies van smaak nog uitdelen. 
De vele bedankingen die ik van de huiswaarts kerende  leden heb gehad, schuif ik graag door naar 
alle helpende handen van deze dag. Bedankt aanwezige bestuursleden en hun partners en evenveel 
dank aan Jeannine, Vera, Mieke en Julien die ook hun beste beentje hebben voorgezet. Ik kan alleen 
maar herhalen wat Lydia Protut in de succesrijke TV reeks ‘Het Eiland’ reeds in 2004 zei: ‘Ik ben blij 
dat je in mijn team zit’. 
Achilles   
De foto’s zijn van Theo Janssen en Willy Coen. Meer foto’s zijn te vinden op onze website 
www.seniorenkbcleuven.be. 
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VAN HARTE PROFICIAT 

HUWELIJKSJUBILEA  
65 jaar gehuwd 
02/05: Brems Joseph - Van Belle Godelieve 
17/05: Willems Romain - Veulemans Maria 
27/06: De Bruyn Hugo - Vandendijk Gaby 

60 jaar gehuwd 
05/05: Gesel Georges - Van Meenen Yvette 

05/05: Vanderwaeren Jozef - Van Baelen 

Godelieve 

12/05: Dewandeleer Rik - Devolder Anne Marie 

02/06: Bos Herman - Zutterman Yvette 
50 jaar gehuwd 
01/05: Maginelle Felix - Van Neck Maria 

12/05: Teugels Marc - Borremans Maria 

18/05: Janssens Rita - Janssen Jozef (Johnny) 

18/05: Verboven Chris - Nijs Willy 

01/06: Bellemans René - Neukermans Marie-

Louise 

03/06: Bruynseels Kamiel - Cumps Maria 

03/06: Lefebre Louis - Van Den Bemdt Irma 

03/06: Mombaerts Marie-Louise - Bulens Robert 

13/06: Vandevelde Hans - Stassens Rita 

24/06: Corsus Jeannine - Van Meerbeeck Jozef 

24/06: Geeraerts Marie-Henriette - Piotrowsky 

Jan 

 

VERJAARDAGEN 

85 JAAR 
15/05: Jans Roberta 
09/06: Claes Edgard 
27/06: Dekeyser Imelda 

80 JAAR 
03/05: Berghmans Agnes 
01/06: Christens Simonne  
22/06: Huts Maria  

75 JAAR 
05/05: Van Rillaer Agnes 
12/05: David Monique 
12/05: Van Elsen Guido 
18/05: Bottelbergs Marie-Thérèse 
24/05 : Uytterhoeven Vera 
01/06 : Cuyvers Magda 
04/06 : Goessens Paul 
09/06 : Ceulemans Raymond 
09/06 : Goossens Ludo 
22/06 : Van Acker Raphael 
24/06 : Cresens Jeanne 
29/06 : Christens Rachel 

 70 JAAR 
11/05 : Akkermans Jan 
12/05 : Smets Nicole 
20/05 : Van Cauwenbergh Hilde 
22/05 : Reymen Rik 
27/05 : Hermans René 
31/05 : Uytterhoeven Colette 
04/06 : Christiaensen Erik 
16/06 : Laurent Staf 
19/06 : Van Herck Yvette 
19/06 : Wellens Roger 
26/06 : Morias Roger 
30/06 : Van Hoof Lena 
 

 
 

VAN HARTE PROFICIAT  
Ook aan onze leden die in mei en juni jarig zijn, wensen wij van harte een gelukkige verjaardag toe.  
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OVERLIJDENS  
 
We vernemen het overlijden van: 

Arthur VAN NERUM, weduwnaar van  Margriet HACOUR. 
Arthur werd geboren te Hoegaarden op 10 december 1927 en is 
overleden in het WZC Hestia te Wemmel op 12 februari 2022. 
rouwbrief: VAN-NERUM-Arthur 

condoleren: Familie Van Nerum - Hacour 
p/a Begrafenissen Pauwels, Brusselsesteenweg 38 - 1860 Meise 
 
Lambert Haeldermans, echtgenoot van Elisabeth Gielen. 
Lambert werd geboren in Kessenich op 25 maart 1933 en is zachtjes ingeslapen in het woonzorgcentrum De 
Kouter in Oud-Heverlee op 20 februari 2022. 

rouwbrief: haeldermans Lambert brief 
condoleren: Familie Lambert Haeldermans, p/a Begrafenissen Pues, Eikestraat 2, 3020 Winksele-Delle 

Albert Tweepenninckx, weduwnaar van Gaby Nackaerts en levensgezel van † Nora Jurgens. 
Albert werd geboren in Attenrode op 13 januari 1922 en is overleden in Glabbeek op 04 maart 2022. 
Onlangs kreeg hij nog bezoek van onze kring ter gelegenheid van zijn 100ste verjaardag (zie laatste gazetje) 

rouwbrief: Tweepenninckx Albert foto 
Rouwadres: Fam. Albert Tweepenninckx p/a Begrafenissen Pues, Eikestraat 2, 3020 Winksele-Delle 

online condoleren: pues.be 

Francine Ronsmans, weduwe van Leo Galicia. 
Francine werd geboren in Heverlee op 13 juni 1927 en is er overleden in Home Vogelzang op 18 maart 2022. 
Rouwbrief: Ronsmans Francine  
Rouwadres: Fam. Ronsmans p/a Uitvaartverzorging Pues, Geldenaaksebaan 344, 3001 Heverlee 
 
Nora Eraly, weduwe van Evarist Baert. 
Nora werd geboren te Werchter op 1 mei 1931 en is overleden in het WZC Hertog Jan te Kortenberg op 18 
maart 2022. 
Rouwbrief: Eraly Nora 
Rouwadres: Familie Baert – Eraly, p.a. uitvaatverzorging Eraly, Kruisstraat 169, 3120  Tremelo 
 
 Jef Frooninckx, echtgenoot van Agnes Vermaelen. 
Jef werd geboren in Lubbeek op 17 december 1929 en is overleden in UZ Leuven campus Gasthuisberg op 21 
maart 2022. 
rouwbrief: Frooninckx Jef Brief 
condoleren: www.pues.be 
 
Christiane Kerkhofs. (ex-ABB) 
Christiane werd geboren op 14 november 1944 en is overleden op 26 maart 2022. 
rouwbrief: Kerkhofs Christiane 
condoleren: pues.be 
 
Marc Vermang, echtgenoot van mevrouw Lieve Deckx. 

Marc werd geboren in Aalst op 28 december 1939 en is thuis overleden in Kessel-Lo op 3 april 2022. 

rouwbrief: Vermang Marc brief  

condoleren: pues.be 

 

Onze blijken van medeleven werden overgemaakt aan de families  

https://seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2022/02/VAN-NERUM-Arthur.pdf
https://seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2022/02/haeldermans-Lambert-brief.pdf
https://seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2022/03/Tweepenninckx-Albert-foto.pdf
https://www.pues.be/condoleren/13636
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2022/03/Ronsmans-Francine-brief_0.pdf
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2022/03/Eraly-Nora.pdf
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2022/03/Frooninckx-Jef-Brief.pdf
https://www.pues.be/condoleren/13717
https://seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2022/03/Kerkhofs-Christiane-brief.pdf
https://www.pues.be/condoleren/13735
https://usercontent.one/wp/seniorenkbcleuven.be/wp-content/uploads/2022/04/Vermang-Marc-brief-nr48.pdf
https://www.pues.be/condoleren/13784

