
ALGEMENE VERGADERING SKL (15 JANUARI): VERSLAG 

We hebben ondertussen reeds een stevige hap genomen uit het blanco blad 

2019. De lieve nieuwjaarswensen en de ijverig geschreven nieuwjaarsbrieven 

hebben we ontroerd in een mooie doos opgeborgen. De diepvries en ijskast 

ogen weer opgeruimd netjes en zelfs één van mijn goede voornemens vertoont 

al vervelend krakende kantjes. Een paar sentimentele zielen laten tegen beter 

weten in hun kerstlichtjes nog uitdagend flikkeren, maar de modale burger 

heeft resoluut alle blingbling weer naar een duister hoekje op zolder 

verbannen. Onvermijdelijk overvalt mij rond deze periode  een zekere 

‘tristesse’, een moeilijk te verwerken afscheid van gezellig drukke dagen, een 

leeg gevoel dat nog eens dubbel versterkt wordt door een troosteloze hemel 

die dichtgeplakt lijkt met dreigende wolken.  

De feestelijke algemene vergadering op 15 januari was dus net op tijd gepland 

om mij te redden uit mijn januaridipje.  

Bierbeek kantine: tien uur in de ochtend: buiten primeren grijze kleuren, maar 

binnen kleurt het licht helder warm en uitnodigend. Het bestuur, dat meer dan 

opgetogen is met een fantastische score van 195 inschrijvingen, heeft er alle zin 

in. De zaal wordt ijverig herschapen in een gezellige feestzaal. 200 

champagneglazen en nog eens 200 wijnglazen worden netjes uitgestald . 

 



Bij al de euforie rond ons succes wordt er toch wel even bedenkelijk gekeken , 

onze zaal blijkt opeens gekrompen, of zijn we nu echt met zoveel! Vera, die elk 

hoekje en kantje van de kantine op haar duimpje kent heeft een praktische 

herschikking voorzien, en voilà , iedereen zal een comfortabel zitje hebben, 

met volledig zicht op de geplande toespraken. 

Deze keer heeft Anita zich laten inspireren door de nieuwste woontrend, 

namelijk de Wabi - sabi.  (wij zijn bij SKL echte trendsetters).  Sobere 

doorzichtige flessen, waarin vriendelijk groene takjes drijven met kleurige rode 

bessen, in combinatie met eenvoudige klimop en bescheiden bloempjes zorgen 

voor een kunstig geheel. Wabi- sabi is een stijltrend , die gekoppeld wordt aan 

de eenvoud en de imperfectie van de natuur. Weg met het barokke, leve de 

rust! Origineel gevonden, Anita! 

 

Maar ook in de keuken was er geen plaats voor mensen met ‘een zittend gat’. 

Het bestuur dat deze keer verrassend  gekozen had voor ‘kaas en 

charcuterieschotels’ werd toch wat stiller en bleker bij de aankomst van 

reusachtige kaasbollen en dozen vol charcuterie. Vluchten kon niet meer, het 

was dus even slikken… Een paar minuutjes deskundige uitleg van de 



kaasmeester,  een voorbeeldbordje, gesofistikeerde messen, en heel veel 

moed, meer hadden de keukenprinsessen niet nodig om perfect verzorgde 

kaas- en charcuterieschotels te voorschijn te toveren. Dank zij een frisse, veilige 

bijzaal kon alles hygiënisch en verleidelijk lekker uitgestald worden. Als Kaas 

Elsen in de toekomst hulp nodig heeft, ik ken bekwame specialisten persoonlijk. 

 

Om twee uur gonsde de zaal zo ijverig als in een drukke bijenkorf. Er werden 

enthousiast wensen en zoenen uitgedeeld, want op wensen en zoenen staan 

nu éénmaal geen vervaldatums. De dames van het bestuur vinden cava zonder 

hapjes al even erg als patatten zonder zout, en hadden dus lekkere, delicieuze 

proevertjes  bereid ,die zich prima konden verzoenen met het charmante 

parelende vocht. Aan de opstekende duimen te zien werd er stevig ‘geliked’. 

Het bestuur gaf een geslaagde presentatie met slides waarin het voorbije jaar 

nog eens de kans kreeg om te schitteren,  en de planning van het volgende jaar 

werd met zoveel bravoure voorgesteld dat menige agenda haastig werd 

bovengehaald. Magda zal zich met haar team beslist vol ijver inzetten voor het 

initiatief om onze zieke en eenzame oudere leden met bezoekjes op te fleuren. 

Vera en Julien zullen de cijfertjes weer grondig doen kloppen en weer gul en 

goedhartig de kas laten bijdragen in onze geplande evenementen. Nicole, onze 

ICT’er gaat tijdelijk grootmoedig onze kundige secretaresse Jeanine (heel veel 

beterschap Jeannine!)vervangen. Lutje heeft weer een prachtige en plezante 

stadswandeling in Mechelen geprogrammeerd. Zoals de uitleg van Julien laat 

vermoeden zal de geplande uitstap naar Berlijn een reis met pit worden. 



Wandelen, petanquen, bowling, fietsen, al deze sportieve manifestaties staan 

nog stevig overeind op de agenda. Smoutebollen, pensen, barbecue, 

ontbijtwandeling, lunch-dansant, het zit er nog allemaal aan te komen, 

wanneer moet ik dan op dieet? Van boeiende en bekwame sprekers zoals 

notaris Michiels (over het nieuwe erfrecht) en de professoren Van Broeckhoven 

(over dementie) en Vander Sloten (over robots in de operatiekamer) zullen we 

nog veel bijleren. En of we zullen bijleren, zelfs KBC gaat ons met een zgn. digi-

sessie helpen in de zoektocht naar meer digitale kennis bij het gebruik van KBC 

Touch en KBC Mobile. 

 

 De voorzitter stelde daarna met de nodige fierheid zijn bestuursploeg voor. Ze 

mogen allemaal terecht eens in de picture staan, want als vrouw van de 

voorzitter besef ik maar al te goed hoeveel werk er soms in alle stilte en  

bescheidenheid verzet wordt. Bedankt allemaal!!!  

Hoef ik nog te vertellen dat de kaas- en vleesschotels een enorm succes 

kenden. Calorieën tellen zal dan maar weer eens voor een andere keer zijn. 

Over calorieën gesproken, dat feestelijk roomrijk gebakje achteraf was voor 

duimen en vingers af te likken. Maar volgende week, dan gaan we beslist op 

dieet! ( zie goede voornemens op 1 januari!) 

Het was zo’n gezellige, succesrijke namiddag dat zelfs het obligatoire en minder 

boeiende opruim- en afwaswerk als aangenaam werd ervaren. Jan als chef-

afwas en de ganse werkploeg (te veel namen om op te noemen!) in de keuken 

verdienen rijkelijk hun plaatsje in de hemel. Dikke proficiat en dikke merci! 



En bedankt alle aanwezigen voor de sympathie waarmee jullie ons appreciëren, 

de schoonheidsfoutjes die jullie er liefdevol bij nemen en vooral voor de 

vriendelijkheid waar jullie in schitteren!    

Tot binnenkort! 

Monique Leempoels 

Foto’s Theo Janssens. Meer foto’s op onze website: 

www.seniorenkbcleuven.be 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


