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Ons Gazetje 
Uitgever: Senioren KBC kring Leuven     Jaargang: 06   Nummer: 02   Datum: 02/2016 

 

 
  

 

Vrienden, 

Het is gelukt! Op donderdagmorgen 15 januari zag ik hoe mijn vrouw de gordijnen opentrok 
en een poos roerloos in de verte bleef staren, waarna ze de stilte verbrak en ik deze 
eenvoudige maar poëtische woorden hoorde: ‘En al op eenen nacht was de wereld 
witgesneeuwd’. De aanvangszin van Stijn Streuvels’ Het Kerstekind (januari 1911) riep 
meteen de volle schoonheid op van een magisch wit sneeuwlandschap met gehurkte huizen 
als nederige rekwisieten in een mystieke wereld. Ons dorp straalde die donderdagmorgen 
die witte schoonheid uit; waarin de huizen door eenzelfde witte vacht in eenheid versmolten 
met de winterse natuur. Geen vieze bermen, geen ruige stoppelvelden, geen rommelige 
tuinen, geen daken in alle schakeringen van rood, bruin grijs, blauw en zwart. Alles wit, 
maagdelijk wit! 

Met die bescheiden winterprik leefden we weer in een wereld met vier seizoenen, elk 
jaargetijde met zijn specifieke kernmerken, zoals ze in de school op de tijdsband visueel 
afgebeeld zijn. De winter, dat is een sneeuwman in een sneeuwlandschap. Soms speelt het 
weer met de jaargetijden een vreemd spelletje, en kloppen die prentkaarten niet. Zo leek 
het ook dit jaar te zullen vergaan, maar op 15 januari ’s morgens lag de wereld 
witgesneeuwd en klopte de realiteit met het plaatje. 

De winter duurde slechts enkele dagen, daarna lag alles er zo grauw en grijs bij als voorheen. 
Toen viel het ons op hoe weinig zorg wij dragen voor het milieu. In die na-sneeuwse dagen 
reden mijn vrouw en ik van Aarschot richting Tienen. Er is hard gewerkt om deze weg waar 
behoorlijk veel zware verkeersongevallen gebeurden, veiliger te maken voor fietsers en 
auto’s; aan beide zijden veranderde het smalle strookje fietspad in een comfortabele strook, 
van de rijbaan gescheiden door een ruime berm met inheemse hagen en bomen beplant. 
Mooi! 
-“Zie eens hoeveel blikjes en lege flesjes daar in het gras liggen!” zegt mijn vrouw plots. 
Inderdaad, de berm is bezaaid met alle merken en kleuren. In haar stem klinkt 
verontwaardiging, dan speel ik graag advocaat van de duivel en ik weet zo dat ik ze deze keer 
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weer op haar paard krijg. 
-“Als die leeg zijn, kun je er toch niks meer mee doen, die ballast kun je beter weggooien!” 
-“Ach, zo, weggooien! In een vuilniszak ja, maar niet op de grond langs de weg!” 
-“Zeg, wie zeult dat leeggoed nu mee tot aan een vuilnisbak of tot thuis? We hebben vorig 
jaar de Ronde van Frankrijk gezien, wat deden die renners met hun lege drinkbus?” 
-“Hier is in jaren geen koers voorbij gekomen. Wie is nu zo onbeleefd en brutaal zijn vuilnis 
voor iemands voeten te gooien. Daarbij plastic en metaal zijn slecht voor het milieu. Een 
kersenpit of een klokhuis van een appel of peer, tot daar aan toe, maar wat hier ligt, is een 
aanslag op de bodem.” 
Op dat moment zoeft een viertal wielentoeristen ons in tegenrichting voorbij, een blikje 
belandt in de haag. 
-“Gezien?” vraag ik laconiek. 
-“Schandalig!” sist ze tussen haar tanden. Wie zal voor de heren die afval ruimen? Een 
serieuze boete verdienen ze!” 
-“Die mensen fietsen, malen kilometers. Dat ze die lege flesjes weggooien, is toch normaal.” 
-“Normaal? Jij bent al even dom als zij. Hun rommel ligt hier als paaseieren in ’t gras 
gestrooid. Wie zich eraan stoort, moet de boel maar opruimen, zeker? Een dag werk en een 
vrachtwagen PMD, daarvoor laten ze anderen opdraaien. Walgelijk! Dom!” 
Ze is kwaad, schudt driftig met haar hoofd en zucht. Zo reageert mijn vrouw als het gevoel 
van onmacht te sterk wordt, als ze de indruk krijgt tegen de bierkaai te vechten of haar 
woorden in dovemans oren vallen. Schattig toch een vrouw die opkomt voor de goede zaak. 
-“Je hebt gelijk, het is een schande.” beaam ik.  
Ze kijkt me aan en glimlacht, de slechterik die ik suggereerde te zijn, ben ik dan toch niet. De 
bondgenoot die ze teruggevonden heeft, maakt alles weer draaglijker. 

Vrouwen, ze zijn een vat vol gaven, sterk en slim, maar ook gevoelig en soms zo naïef. Mijn 
vrouw is eerder van het ernstige type –ze verdiende haar sporen in het onderwijs- maar kan 
verdomd ad rem uit de hoek komen? Op de algemene vergadering van januari werd een 
overzicht gegeven van de activiteiten die de kring dit jaar organiseert. Achilles, 
verantwoordelijk voor de maandelijkse wandelingen, kwam met een speciaal voorstel: een 
wandelzoektocht van 12 km, vertrekkend aan de Gempemolen en door de Houwaartse 
bossen. Wie de streek kent, weet dat het parcours her en der modderig is. “Laarzen of 
stevige, waterdichte schoenen zijn een must,” zei Achilles, “laat de Lou… maar thuis of in de 
auto.” Dat laatste had ik niet goed verstaan, dus op weg naar huis vraag ik mijn vrouw wat je 
volgens Achilles in de auto moet laten. “Louboutins,” antwoordde ze. Nooit van gehoord! 
Toen ik eerlijk zei dat ik niet wist wat dat was, antwoordde ze zonder aarzelen: “Dat jij geen 
Louboutins kent en Achilles wel, is normaal, dat komt omdat Achilles een veel dikkere 
portemonnee heeft dan jij. Of … dat hij zijn vrouw veel liever ziet dan jij mij.” Dan slaat ze 
een toontje aan, geen spiertje in haar gezicht vertrekt, ze tuurt recht voor zich uit naar een 
punt ver weg zonder eenmaal met de ogen te knipperen. Men plaagt wie men liefheeft, zegt 
het spreekwoord en mijn vrouw is daar het beste bewijs van, ze doet het echter alleen als ze 
zich goed voelt. Ik zeg niets, wij genieten, zij omdat ze me te pakken heeft, ik omdat ik besef 
dat ze gelukkig is.  

Zal ik haar met Valentijn met een cadeautje verrassen? Dat is geleden van 1971, het eerste 
jaar dat we elkaar kenden, Ze vindt het fijn zo nu en dan een bloemetje te krijgen, maar aan 
alles wat erop gericht is in naam van de liefde de kassa te doen rinkelen, heeft ze een hekel. 
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Niet doen dus! Gelukkig denken anderen er anders over en is voor velen 14 februari de 
hoogdag van de liefde. 

Vrienden, dit jaar krijgen we een extra dag. Na drie jaar van 365 dagen en 6 uur, zijn we nu 
aan 365 dagen en 24 uur of 366 dagen. Aan het korte maandeke wordt een dagje 
toegevoegd, niet omdat het de kortste maand is, maar omdat het vroeger de laatste van het 
jaar was. Zoveel van onze huidige gewoontes komen uit lang vervlogen tijden. December 
was niet de laatste maar de tiende maand -in december hoor je duidelijk ’tien’- gevolgd door 
januari en februari. Met maart begon het nieuwe jaar. 

Vrienden, de tweede week van februari is het weer uittocht naar skioorden en warme 
stranden. De krokusvakantie valt vroeg, dus is Pasen ook niet ver meer af. Met Pasen herrijst 
het leven en de natuur zal weer stralen van energie. Mooi vooruitzicht op warme, lange 
dagen met veel licht doet ons dromen en dromen houdt ons jeugdig ook al zijn de benen wel 
eens stram en stijf. Geniet van februari, van de pannenkoeken met Lichtmis, de grappen van 
Carnaval, de liefde op Valentijn. Houd jij je aan de vasten? ‘Detoxen’ heet dat tegenwoordig 
en dat betekent ‘je ontgiften van alles wat overdaad is’, dus eten, drinken, kopen, tv kijken, 
telefoneren, sms-en, surfen, internetten, chatten, tweeten,…beperken.  
Wie op 29 februari jarig is, wens ik een fantastisch schrikkelfeest, een feest niet in ’t 
kwadraat, maar in de vierde macht! 

G.Pepermans 
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LEDENNIEUWS 

                                                            NNIIEEUUWWEE  LLEEDDEENN  22001155  
EEIIGGEENN  LLEEDDEENN  ==  DDEE  VVRROOEEGGEERREE  AA  ––  LLEEDDEENN  

Adriaenssens Maria 

Alaerts Paul 

Ballon Luc 

Brems Anita 

Budts Ludo 

Claesen Christine 

Collin Julien 

Cuypers Liliane 

De brandt Myriam 

Decoster Lydia 

Decoster Magda 

Dekeyser Jean 

Deleu Dirk 

Demaeght Jan 

Desmedt Jenny 

Dewil Christiane 

Frooninckx Hubert  

Geyskens Luc 

Gilin Jos 

Houben Ferdinand 

Iliaens Magdalena 

Lemmens Marc 

Leys Wilfried 

Maes Willy 

Maesen Magda 

Michiels Erna 

Nelissen Marielle 

Nolmans Roger 

Ombelets Nelly 

Pardon Hugo 

Peeters Gilberte 

Quetsch Marita 

Reymen Rik 

Roegiers Chris 

Roels Marc 

Serre Zje 

Smets Anne 

Smets Lisette 

‘t Servranckx Roza 

Tahon Hilde 

Thijs Renilde 

Tritsmans Georgette 

Van Craen Anne-marie 

Van Heden Luc 

Van Ruymbeke Willy 

Vanderhoudelingen Hugo 

Vandermaesen Lydia 

Vanderwegen Jos 

Vandeweyer Nicole 

Vandezande Hedwig 

Vangilbergen Yvette 

Vanlommel Jos 

Vanschoonlandt Paul 

Verhaegen Karel 

Verheyen Marc 

Vermaelen Paul 

Vernelen Annie 

Verplancken Josiane 

Verreet Marie-Paule 

Verschueren Godelief 

Versonnen Francine 

Vleugels Jean-Marie 

Wijnants Marc  

TOETREDENDE LEDEN  =   
DE VROEGERE B  –  LEDEN 

Danau Nicole 

De Vree Josephine 

Vandereycken Clary 
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OVERLIJDEN 
Mevrouw HILDE MALEUX, geboren op 27/07/1928, weduwe van 
Dhr.Michiel Beerts ( ex-KB ) is thuis overleden op 23/01/2016. 

Rouwadres: Residentie De Wiering 
Wieringstraat 8 bus 0001, 3000 Leuven 

Mevrouw MARIA ROELANTS, geboren op 20/07/1943, ( ex-KB 
Hoofdkantoor/KBC), echtgenote van dhr.Raymond Wittemans, is overleden op 23/01/2016 
in het Imeldaziekenhuis te Bonheiden. 

Rouwadres: Tremelosesteenweg 16, 3130 Betekom 

Mevrouw MAGDA TOSSEYN, geboren op 1/02/1942,(ex-Cera/KBCBank) overleed op 13 
januari 2016. 

Rouwadres: Tervuursevest 196 bus 0603, 3000 Leuven 

Onze blijken van medeleven werden overgemaakt aan de familie.   

50 JAAR GEHUWD  
  12/02: VAN HUYCK FRIEDA  – VANDERMEEREN LUC, Wilselsesteenweg 303 – 3010 Kessel-Lo 

SPECIALE VERJAARDAGEN  

   90 JAAR 
  16/02 : MADEREEL ANGELINE (wed.Gillisjans Maurice) Oppemstraat 133 – 1860 Meise 

   85 JAAR 
  22/02 : COREMANS KAREL, Olivierstraat 19 – 3111 Wezemaal  

                 80 JAAR 

  2/02 : DESMEDT HUBERT, Zoutrootsestraat 9 – 3210 Linden 

         70 JAAR 

 12/02 : THEYS HUGO, Dutselstraat 49 – 3220 Kortrijk – Dutsel 
  16/02 : HERMANS PAULA, Arnold Maesstraat 21/1 – 3500 Hasselt 
  17/02: POLLEUNIS RENE, Meenselstraat 1 – 3461 Molenbeek – Wersbeek 
  19/02 : ALLARD WILLY, Bijlokstraat 166 – 3020 Herent 

       Aan iedereen van harte proficiat 
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   VALENTIJNSHOW 
  Daguitstap - maandag 22 februari 2016 
 

 

HERINNERING VALENTIJNSHOW ( 3770 Riemst – Viséstwg 226 – Gasthof Delicia) 

 22 FEBRUARI 2016 

Voor diegenen die hiervoor ingeschreven hebben:                                                                                 

vertrek Leuven 09.45 uur Station Diestsepoort (naast Acerta-gebouw)                                                                  
vertrek Rotselaar 10.00 uur  parking aan het rond punt met de Aarschotsesteenweg                                                                                                  

Gelieve bij annulatie steeds te verwittigen bij Julien Ronsmans (kassier) op tel. 016/73 40 30 
of email: julien.ronsmans1@telenet.be 

Mocht u op het laatste ogenblik onverwacht verhinderd zijn, gelieve dan telefonisch te 
verwittigen op tel nr 0496/94 61 57 van Magda Everaerts.                
 

 

Belangrijk 

Eventuele adreswijziging,wijziging van telefoonnummer, aanmaak of wijziging van e-
mailadres, overlijden van partner, mogen telefonisch meegedeeld worden op het tel.nr. 
016/62 16 30 of per e-mail aan verheyden.jeannine@skynet.be 

Hebt u vragen of opmerkingen in verband met betalingen voor activiteiten SKL, dan kunt u 
best kontakt opnemen met onze kassier Julien Ronsmans, tel.nr. 016/73 40 30 of e-mail naar 
julien.ronsmans1@telenet.be  

Op www.actiefoprust.be ( de website van SOFO), kan u meer informatie vinden over de 7 
seniorenkringen van KBC, evenals een kopie van ons vorig gazetje onder: bijlage 

mailto:julien.ronsmans1@telenet.be
mailto:verheyden.jeannine@skynet.be
mailto:julien.ronsmans1@telenet.be
http://www.actiefoprust.be/
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Donderdag 10 maart 2016 

Ledenvergadering om 14u30 in zaal Pakenhof 

ZAKI OVER ONDEUGEND OUDER WORDEN 

Voor deze namiddag hebben wij een radio- en televisie-icoon uitgenodigd. 

Zaki kennen we allemaal van de toenmalige BRT, waar hij op de radio (Omroep Brabant) 
muziekprogramma's aankondigde en van de TV bij VTM, waar hij o.m. het spel Cijfers en 
Letters en het woordspelletjesprogramma Lingo presenteerde. Hij speelde mee in diverse TV 
series als Aspe, Zone Stad en Flikken.  

  

Deze kwieke zeventiger komt ons vertellen hoe we 
langer en gelukkiger kunnen leven. Het is begrijpelijk 
dat je schrik hebt om oud te worden omdat de media 
vaak negatief over ouderen communiceren en senioren 
vaak als minderwaardig afschrijven. De spreker van 
deze namiddag is het daar niet mee eens en komt jullie 
vertellen dat ouder worden ook zijn mooie kanten 
heeft en niet alleen verval en verdriet is. Eeuwenlang 
stond een hoge leeftijd voor verwezenlijkingen, 
ervaring en wijsheid die respect verdienden. 

 Ouder worden is een bevrijding. Je ontwikkelt de kunst 
om het aardse bestaan blijmoedig en euforisch te 
beleven. Je komt in een levensfase terecht waar plaats 

is voor een goed boek, poëzie en intense rijke ervaringen. Zaki heeft het over de 
wondermooie levensherfst waarin we meer geduld hebben en genieten van de intense 
relaties met onze partner en kleinkinderen. We kunnen de deugniet in onszelf weer loslaten. 

De spreker doet zijn verhaal in twee setjes van een half uur en zoals gebruikelijk kan je 
tijdens de pauze genieten van een lekker stuk taart met koffie of thee. 

Wil je je ook weer jong voelen en meegesleept worden in dit jeugdig verhaal, schrijf je dan in 
door betaling van 3 Euro per persoon op rekening van SKL BE78 4310 0665 618 met 
vermelding van code 733. Graag betalen voor 4 maart 2016.      
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WANDELEN IN 2016 
Donderdag 3 maart: wandelen in Heverlee 

Ditmaal heeft Luc Geyskens weer een mooie wandeling voor ons in petto. 

We spreken we af met Luc aan de parking van OHL. Dit is de parking aan de Kardinaal 
Mercierlaan, door voetbalsupporters beter gekend als ‘den dreef ’. Nadat je deze straat bent 
ingereden zie je na enkele honderden meters op je rechterkant een ruime parking. Je rijdt de 
eerste ingang voorbij en neemt enkele meters verder – aan een groot reclamebord over OHL 
– deze inrit. Zo kom je op de parking, die tijdens de wedstrijden voorbehouden is aan KBVB, 
pers, genodigden, bestuur bezoekers en veiligheidsdiensten. Tijdens de week is deze parking 
echter vrij beschikbaar. We vertrekken daar om 14 uur richting Egenhoven waar we o.m. het 
Arenberg kasteel kunnen bewonderen. Op de terugweg gaan we via Imec door het 
Universitair Sportcentrum, beter gekend als 'Het Sportkot'. De 'afterdrink' is in de Spuye, een 
populair studentencafé, uitgebaat door Chris - zoon van de door voetballiefhebbers alom 
gekende Eric - Gerets, in een vroeger leven KBC collega in Mechelen.  Wie honger heeft 
gekregen van de gezonde buitenlucht kan daar een hapje eten vanaf 17 uur ( voor de 
fijnproevers: er is Karmeliet en Leffe van ’t vat). Van aan het Sportkot kan je dan via de 
Tervuursevest terug naar de parking wandelen. 

Tot dan. 

Achilles 

 

 

Dinsdag 8 maart: wandelen, zoeken en smullen (Updating) 

Voor wie eens iets wil beleven buiten ons traditioneel wandelparcours hebben wij in 
samenwerking met Hans - broer van Jeroen - Meus een bijzonder wandelevenement in 
aanbieding.  

Op dinsdag 8 maart, wanneer de Gempemolen voor de gewone bezoeker is gesloten, wordt 
je om half tien 's morgens door de sympathieke en enthousiaste uitbater Hans in zijn gezellig 
mooie brasserie verwelkomd met een tas koffie of thee en een cake. Bij het gezellig 
knapperende haardvuur stelt Hans je een aantrekkelijke wandelzoektocht voor, waarbij je 

aan de hand van foto's en 
(absoluut niet moeilijke) 
quizvragen op een 
perkament (zie foto) een 
originele natuurbeleving in 
het midden van het 
Hageland kan ervaren. 
Tijdens die wandeling van 12 
(twaalf) kilometer kan je de 
mooiste wandelplekjes uit de 
streek ontdekken.  



 

9 

 

Je wandelt o.m. langs de St. Jozefkapel waar de tot de galg veroordeelden destijds hun 
laatste gebed tot inkeer konden prevelen, voorbij het Kasteel van Horst, door het mooie 
Walenbos in Houwaart, en langs de middeleeuwse kapel van 0.L.Vrouw Ter Stokskes op de 
Roeselberg, waar de Hagelandse bevolking op bedevaart trok tegen de koorts. 

Na deze +/-  vier uur durende zoektocht wordt je opnieuw verwelkomd in de Gempemolen, 
en krijg je een Hagelandse stoverij met frietjes aangeboden. Je mag  afsluiten met een lekker 
dessert (trufon van chocolade met coulis van rode ruchten).   

De praktische details nu.  

Af en toe is er een klein heuveltje te beklimmen en hier en daar moet je door een kort 
drassig stukje zodat aangepast schoeisel aangeraden is en je best je betere schoenen in de 
auto laat. De aandachtige lezer zal dan ook begrijpen dat de wandeling niet geschikt is voor 
mensen die minder goed te been zijn. 

De koffie en de cake bij de verwelkoming, de wandelzoektocht, de Hagelandse stoverij met 
frietjes en het dessert zoals hoger vermeld, kost de deelnemers 15 Euro (bijdrage kas SKL : 5 
Euro pp). Dranken voor eigen rekening. (Op vraag van Hans: zorg ook wat voor kleingeld 
voor de drank zodat niet iedereen met briefjes voor de dag komt.) Door het oplossen van de 
tijdens de wandeltocht gestelde vragen maak je nog kans op een 3 gangen diner in de 
Gempemolen. Bedoeling is dat de deelnemers in kleine groepjes (b.v. van 2,4, 6 man of 
meer, zelf te kiezen) met een tussenpauze van 5 minuten vertrekken zodat ieder groepje 
plezier beleeft aan zijn eigen zoektocht. Het is geen race tegen de tijd; ook de laatste 
binnenkomers krijgen hun maaltijd voorgeschoteld. Voor diegenen die wat schrik hebben 
om verloren te lopen: ik zal met mijn vrienden Hans en Luc regelmatig langs het parcours 
komen om twijfelaars wegwijs te maken. Met het oog op de praktische organisatie is 
voorafgaande inschrijving noodzakelijk. Dit kan je door het bedrag van 15 Euro per persoon 
over te schrijven op de rekening  SKL BE78 4310 0665 6186  met vermelding van code 732 W 
en het aantal personen en dit VOOR ZONDAG 28 FEBRUARI.  

Op dit ogenblik zijn er 34 dapperen ingeschreven. Daar er plaats kan geboden worden aan 
een 60-tal personen, kunnen eventuele geïnteresseerden zich eveneens inschrijven voor de 
frietjes met stoverij en het dessert en dit eveneens voor de prijs van 15 Euro. Het bedrag van 
15 Euro pp.is eveneens over te schrijven op hoger vernoemde SKL rekening, doch met Code 
732 E. De eters, niet wandelaars,  worden dan in de Gempemolen verwacht tegen 15u30    
( niet vroeger !!! ). Let wel, er wordt voorrang gegeven aan de wandelaars, de vrijblijvende 
plaatsen kunnen ingenomen worden door eters. 

De brasserie Gempemolen is gelegen in de Gempstraat, 56, Sint-Joris-Winge. Kom je van 
Aarschot of van Tienen, neem je aan de rotonde van het Gouden Kruispunt de  afslag richting 
Leuven en zie je op de Staatsbaan na enkele honderden meters aan je rechterkant de 
Doelestraat (huis met plakkaatverwijzing naar Gempemolen). Kom je van Leuven sla je op 
enkele honderden meters voor het Gouden Kruispunt links de Doelstraat in en kom je 
eveneens gemakkelijk op je bestemming. In de hoop op een geslaagde natuurwandeling en 
smakelijk eetfestijn.  

Een vriendelijke wandelgroet van Achilles (0475/253933// achille.cuypers@telenet.be) 

NB. Een fototoestel of smartphone is geen must, maar kan toch nuttig zijn voor de 
wandelaars. 

mailto:achille.cuypers@telenet.be


 

10 

 

 

Gewandeld in 2016: Kessel-Lo                             

Onze hekkenopener van 2016 in Kessel - Lo kon, ondanks de slechte 
vooruitzichten, toch op 55 dapperen rekenen. De nieuwjaarswensen 
en de even gemoedelijke zoenen werden bij het vertrek hartelijk 
gedeeld. Constant en Jos gidsten ons bekwaam onder een druilerige 
regen over de Diestsesteenweg door het Heuvelhofpark. Hier vinden 
elk jaar met het Pinksterweekend de gezellige Kesselse Feesten plaats. Hier is ook 'the place 
tot be' voor onweerstaanbare smoutebollen en meer lekkers die door Constant, Malvine en 
hun Lemingvrienden in hun grote tent worden gepresenteerd. 

Wandelend naast een vlot stromend beekje, waarvan eigenlijk niemand de naam wist 
(misschien Vlierbeek volgens Luc?) passeerden we 'De Kastaar', volgens ingewijden een 
beruchte uitgaanscafé. Daarna ging het stilaan bergopwaarts, wat  volgens een bekende 
sportencyclopedie 1/5 meer calorieën laat verbranden.  Ter info : Tijl Uilenspiegel wandelde 
graag bergop, want hij wist dat het daarna ongetwijfeld bergaf ging,  en dat was hier gelukkig 
ook zo.  

Beneden ontwaarden we in de verte reeds de contouren van de abdij van Vlierbeek, die 
zeven eeuwen lang het kader vormde van het dagelijkse leven van de benedictijnen 
monniken. In de voormalige abtswoning werd ons door de dames van het bestuur een 
verfrissend druppeltje aangeboden. Deze aangename verrassing werd ten zeerste 
geapprecieerd. Er ontspon zich zelfs een  geanimeerde discussie over het al dan niet te 
koude druppeltje. Felix werd terecht nog eens in het voetlicht geplaatst, hartelijk bedankt 
voor zijn enorme inzet en als dank voor zijn jarenlange inzet kreeg hij een verdiende 
cadeaubon als souvenir.  Het bekende café 'De Rozenkrans' dat zich rechtover de 
abtswoning bevindt, is blijkbaar het geboortehuis van onze trouwe wandelaarster Melanie .  

Gesterkt door ons druppelke trokken we terug richting vertrekplaats, waar we in de ruime 
voetbalkantine van KVC Kessel - Lo onze gebruikelijke afsluiter dronken. Bij een trappist of 
niet alcoholisch alternatief werd nog druk gepolst wie al dan niet mee ging met de busreis 
naar de Romeo's en werd het vervolg van het voetbalseizoen deskundig ontleed.  

Bedankt Constant en Jos voor deze mooie wandeling.  

Achilles (gecorrigeerd, geëpileerd en aangevuld door Monique) 
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Onze algemene vergadering: een verslag 

Het is 12 januari, half negen in de donkere natte morgen. Ik lever mijn dagelijks gevecht met 
ochtenddemonen en dirigeer mijn ventje dan ook vriendelijk om de honneurs waar te 
nemen als de voordeurbel  geforceerd vrolijk klingelt. Onze lieve buurvrouw is reeds present 
samen met de geleende fietspomp. Ongegeneerd speel ik voor luistervink en kan nog net 
haar verstandige opmerking opvangen : jullie hebben best wel veel acties bij de KBC- 
senioren. Ik weet het nu al! Dit wordt mijn zinnetje dat als een rode draad door heel mijn 
verslag zal verweven zijn.  

Het wilde feestgedruis is intussen stilaan afgekoeld, de winter heeft zijn pet gekeerd en is nu 
pas goed op gang gekomen. En toch zijn er honderdvijftig  trouwe supporters, die de 
jaarlijkse Algemene Vergadering voor geen geld willen missen. Het is dan ook een prachtige 
gelegenheid om in een gezellige kameraadschappelijke sfeer elkaar het beste van het beste 
toe te wensen. Het biedt tevens de unieke gelegenheid om niet alleen kennis te maken met 
het bestuur, maar tevens met de nieuwe activiteitenkalender. 

Vera en Julien, de juiste mensen om één en ander efficiënt aan te pakken, hebben voor de 
nodige culinaire bevoorrading gezorgd. Het smeren, zoveel beter dan de bekende beren, 
wordt in de keuken door het bestuur en geliefden als aan een perfect lopende band met 
vrolijke noot en complete toewijding uitgevoerd. Kaas- en hespenlaagjes tellen is al lang 
geen wiskunde meer! 

De bijtgrage sandwiches en knapperig krakende broodjes, door liefhebbende handen bereid, 
zullen straks weer op verdiend succes kunnen rekenen.  

Laat koning winter zijn zotte capriolen maar botvieren. Hierbinnen is de sobere sporthal mits 
kleurrijke voorjaarsbloempjes en sprankelende kaarsjes omgetoverd tot een gezellige 
ontmoetingsplaats.  

En dan...zoals altijd zeer goed op tijd komen ze met zijn allen feestelijk vrolijk 
binnengesijpeld, en het lag beslist niet alleen aan de verwarming dat de temperatuur 
zomerse normen kreeg aangemeten. Er werd duchtig verbroederd en verzusterd, gezoend 
en toegewenst bij het genot van een verfrissende Cava. Ambiance troef!  

Ons aller Gaby opende onder daverend applaus de plechtige algemene vergadering met de 
nodige schwung en hartelijke wensen. Het werd (bijna) muisstil in de zaal bij de voorstelling 
van het programma voor de ledenvergaderingen. Opvallende wijziging: minder frequent 
activiteiten, daarentegen bewust meer geselecteerde kwaliteit. Alvast veelbelovend! 

Julien (en Vera als onmisbare hulp) hebben als plichtsbewuste kassiers de centen onder hun 
hoede. Julien leert ons dat cijfertjes boekhoudkundig verklaren niet per sé saai hoeft te zijn. 
We schrikken beleefd van al de gemaakte onkosten en glunderen trots bij al de fameuze 
besparingen die hij niet alleen ten gunste van 'de kas' maar op de eerste plaats voor de 
voldoening van onze portemonnee heeft verwezenlijkt. Goe bezig Julien, we voelen ons dit 
komende jaar financieel veilig. 

Dan neemt Jeannine, de ideale secretaresse, en nog zoveel meer... de (niet zo vlot 
meewerkende) micro ter handen. Jeannine houdt dagdagelijks op een secure wijze het reilen 
en zeilen van onze inmiddels meer dan 900 leden in het oog.  
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Haar oproep om gewijzigde of belangrijke informatie tijdig door te spelen zal beslist niet in 
dovemansoren geklonken hebben. Ze mag terecht op ons respect rekenen voor het 
minutieus vervullen van haar omvangrijke taak. 

Mijn levensgezel, den Achilles, verdedigt daarna met vuur de maandelijkse wandelingen. Er 
staan reeds verrassend mooie wandelingen op de agenda, mede dank zij een aantal 
sportieve voorstellen van enkele enthousiastelingen. Stilstaan is achteruitgaan... daarom is 
hij op zoek gegaan naar een paar frisse ideeën. De zoektochtwandeling in maart is daar 
ééntje van. Ik kan alvast verklappen dat het voor mij in elk geval een boeiende en 
verrassende belevenis was. 

Lutje heeft als tegengewicht voor al die natuur- en modderrijke toestanden een culturele 
wandeling voorzien die ook met propere schoentjes kan afgewerkt worden. Straffe verhalen 
uit Leuven is het thema. Wie ons Leuven vanuit een andere gegidste invalshoek wil 
ontdekken is alvast heel welkom. 

Magda, (mede met veel inzet van Jan 'hare man') plichtsbewuste verantwoordelijke voor de 
daguitstappen heeft twee mooie excursies in de etalage geplaatst. In mei zullen we deze 
keer richting Gent bollen voor een exclusieve rondleiding bij Breydel (hesp) om in de 
namiddag af te ronden bij de zwembadkoning en populaire manager Willy Naessens.  
September trekt de ernstige kaart,  en deze keer staat Eben Emael op het programma. Naar 
mijn bescheiden mening zullen die bussen vlug volzet zijn! 

En nu we toch op zwier zijn, hebben Vera en Julien voor ons nog een prachtig 
najaarsvoorstel. De Elzas, met zijn authentieke stadjes, zijn lekkere wijntjes en onovertroffen 
panorama's lonkt in al zijn schoonheid om ons vier dagen te verwennen. Ze hebben 
vakkundig onderhandeld om een mooie prijs af te dwingen in een prachtig hotel. We kijken 
er naar uit.  

Meer, gedetailleerde informatie over al deze activiteiten kan u steeds terugvinden in 'Ons 
Gazetje', de enige, eerlijke en onafhankelijke krant voor vijftigplussers.  

Onder de geneugte van het traditionele maar toch zo lekkere nieuwjaarsgebakje werd nog 
duchtig nagekeuveld over het komende programma en werden er weer nieuwe afspraken 
vastgelegd. 

Bent u gecharmeerd door de Romeo's, valt u eerder in zwijm voor operettezangers, spreekt 
de vrolijke stijl van Zaki u aan, of wil u eerder inzage in de duistere kanten van sektes? Heeft 
u een passie voor natuurwandelingen of gaat u liever lekker uit de bol op dag- en/of 
weekenduitstappen. Alles kan ... als u maar enthousiast bent... Elke activiteit heeft zijn eigen 
charme en dynamiek. Zeg nu niet dat ik niet alles uit de kast heb gehaald om eventuele 
twijfelaars over de streep te trekken. 

Tot heel binnenkort. 

Monique Leempoels 
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       BESTUURSLEDEN  2016 
 

 
 
 

   

  SENIOREN KBC kring LEUVEN  

   

                EREVOORZITTERS:  

  Dhr. Vic VAN PELT -  Leuven  

  Dhr. Jef RAVOET - Wilsele  

 Dhr. Luc BOESMANS - Bocholt  

        VOORZITTER   Mevr. Gaby ALGOET   016/89.58.24 

   Dongelsplein,  11    0476/58.11.34 

   3018 - WIJGMAAL   gaby.algoet@telenet.be 

    ONDERVOORZITTER    Dhr. Achilles CUYPERS   016/58.08.42 

         Wandelingen   Heirbaan,  40   0475/25.39.33 

   3110 - ROTSELAAR achille.cuypers@telenet.be 

         SECRETARIS   Mevr. Jeannine VERHEYDEN   016/62.16.30 

       Ledenadministratie            Tempelzicht,  3   0475/75.90.36 

   3210 - LINDEN verheyden.jeannine@skynet.be 

      PENNINGMEESTER   Dhr. Julien RONSMANS   016/73.40.30 

       Uitstappen   Klein Heidestraat,  49   0494/18.74.04 

   3370 - BOUTERSEM julien.ronsmans1@telenet.be  

     VERSLAGGEEFSTER   Mevr. Marie-Paule LYSY   010/86.73.30 

   Rue René Menada,  10  

   1320 - HAMME-MILLE m-p-lysy@skynet.be 

       COORDINATOR   Mevr. Maria MATTHEUS   016/46.07.73 

LEDENVERGADERINGEN   Corthoutslaan,  34   0498/30.80.27 

   3212 - PELLENBERG miekemattheus@yahoo.com 

         ARCHIVARIS   Mevr. Malvina DE CAE   016/26.13.30 

   Molenstraat,  19   0486/61.56.07 

   3010 - KESSEL-LO eddy.berghen@skynet.be 

BEELD, KLANK en GELUID   Dhr. Willem VAN HUYCHEM   02/306.85.19 

   Vangramberenstraat,  5   0499/13.73.36 

   3071 - ERPS-KWERPS willem.van.huychem2@telenet.be 

  UITSTAPPEN   Mevr. Magda EVERAERTS   016/89.84.63 

   Molstraat, 2D   0496/94.61.57 

   3000  -  LEUVEN everaerts_magda@hotmail.com 

EVENEMENTEN   Mevr. Vera MEULEMANS   016/73.40.30 

   Klein Heidestraat,  49   0497/24.21.92 

   3370 - BOUTERSEM julien.ronsmans1@telenet.be  

MINI - ACTIVITEITEN  Mevr. Lutgarde LELIEVRE  

Redactie Ons Gazetje  Geuzenveld,  4  0486/38.33.48 

  3210 - LINDEN              lutgarde.lelievre@gmail.com 
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  ACTIVITEITENKALENDER  2016 
JANUARI 

 
 

FEBRUARI 
  

Vrijdag 1/jan NIEUWJAAR Donderdag 4/feb Wandeling 

Donderdag 7/jan Wandeling Maandag 22/feb Valentijnshow 

Dinsdag 12/jan Algemene Vergadering Dinsdag 23/feb Bestuursvergadering 

Dinsdag 26/jan Bestuursvergadering 

   MAART 
  

APRIL 
  

Donderdag 3/mrt Wandeling Donderdag 7/apr Wandeling 

Dinsdag 8/mrt Wandelzoektocht St.Joris-Winge Dinsdag 26/apr Bestuursvergadering 

Donderdag 10/mrt Ledenvergadering - ZAKI Donderdag 28/apr Ledenvergadering 

Dinsdag 22/mrt Bestuursvergadering 

   Zondag 27/mrt PASEN 
   

MEI 
  

JUNI 
  

Zondag 
  

Donderdag 2/jun Wandeling + ontbijt 

Donderdag 1/mei FEEST VAN DE ARBEID Donderdag 9/jun Wandeling Leuven 

Donderdag 5/mei O.H.HEMELVAART Dinsdag 28/jun Bestuursvergadering 

Zondag 12/mei Wandeling 

   Donderdag 15/mei PINKSTEREN 
   

Dinsdag 19/mei Dagreis 1:Breydel & Naessens 
   

Dinsdag 24/mei Dagreis 2:Breydel & Naessens 
   

 
31/mei Bestuursvergadering 

   
JULI 

  
AUGUSTUS 

  
Vrijdag 1/jul VAKANTIE 

  
VAKANTIE 

Zondag  3/jul Tennis - Aalst    Donderdag 4/aug Wandeling  +  BBQ 

Donderdag  7/jul Wandeling Maandag 15/aug O.L.V.HEMELVAART   

Maandag  11/7 VLAAMSE FEESTDAG 

   Donderdag  21/7 NATIONALE FEESTDAG   
   

SEPTEMBER 
  

OKTOBER 
  

Donderdag 1/sep Wandeling Donderdag 6/okt Wandeling 

Dinsdag 6/sep Bestuursvergadering Dinsdag 11/okt Pensenkermis 

Dinsdag 20/sep Dagreis 1: EBEN-EMAEL Do + vrijd. + 20 t/m 4-Daagse busreis: 

Donderdag 22/sep Dagreis 2: EBEN-EMAEL zat. + zond. 23/okt ELZAS  &  VOGEZEN 

   
Dinsdag 25/okt Bestuursvergadering 

NOVEMBER 
  

DECEMBER 
  

Dinsdag   1/11 ALLERHEILIGEN Donderdag 1/dec Wandeling 

Donderdag     3/11   Wandeling Zaterdag  11/dec BOT  

Donderdag 10/nov Quiz Vrijdag 16/dec MIS + KERSTDINER 

Vrijdag 11/nov WAPENSTILSTAND Dinsdag 20/dec Bestuursvergadering 

Dinsdag 22/nov Bestuursvergadering Zondag  25/dec KERSTMIS 

 


