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Vrienden, 

In de tuin van de kleinkinderen heeft een egeltje zijn thuis gevonden. “Het is heel klein en 
heel alleen. Zou het geen mama meer hebben?” Vooral voor de jongste lijkt dat een 
beangstigende gedachte. Op Internet is vlug gevonden wat zo’n egeltje eet en dus wordt het 
beestje van zijn lievelingskostje voorzien. Hoe stoer en koel ze zich soms voordoen, zo 
liefdevol praten ze over het kleine egeltje in de tuin.  

Kinderen houden van jonge diertjes. Voorzichtig als was het van porselein nemen ze een 
donzig kuikentje in de hand of aaien zacht het wollen vachtje van een poesje. En vliegt er in 
het voorjaar een mussen- of mereljong tegen het raam, dan wordt het in een propere 
schoendoos gehospitaliseerd en draait de intensive care op volle toeren. 
Ooit ploegde ik een konijntje boven, genadeloos door de tractor uit het warme hol gelicht. 
Beduusd nam ik het kleine ding in de handen en bracht het naar huis. ‘Hoppertje’ werd door 
de kinderen vertroeteld, huppelde rond in een afgebakend deel van het gazon en leek steeds 
beter te aarden in zijn nieuwe omgeving. Groot was dan ook het verdriet toen het 
uiteindelijk toch doodging. Meer dan dertig jaar later wordt er nog over gepraat, zelfs de 
kleinkinderen weten wie Hoppertje was. 

Die kinderlijke genegenheid voor kleine of hulpeloze dieren vertedert mijn grootvaderhart. 
Het voelt aan alsof die jonge snaken slechts goedheid en liefde in zich hebben en met hen de 
wereld een mooie tijd tegemoet gaat, een tijd waarin wreedheid niet meer zal bestaan. 
Helaas, ik weet maar al te goed dat dit een illusie is. 
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Nu hebben ze het egeltje achtergelaten bij pa en ma, om in tenten te gaan wonen in de 
middle of nowhere van Hamont-Achel. Netjes in uniform zijn ze vertrokken voor het 
jaarlijkse kamp; ‘k ben benieuwd hoe ze zullen terug komen. Na zijn eerste kamp kwam de 
oudste thuis met een valies vol propere kleren, niemand had hem andere gegeven, dus had 
hij maar aangehouden wat hij aan had. Dat zal bij nummer twee niet gebeuren, enerzijds 
omdat moeder haar les geleerd heeft, maar vooral omdat voor nummer twee kleding 
uitermate belangrijk is. Samen met mama heeft hij zich vestimentair goed voorbereid en 
uitgezocht welke T-shirts bij welke bermuda’s passen. De kleur is belangrijker dan de maat. 
En het heeft heel wat voeten in de aarde om dat eigenwijs kereltje te doen inzien dat hij er, 
in een shirt dat tien centimeter te kort is, echt wel belachelijk bijloopt. De jongste verklaarde 
met een gezicht waar de ernst van afdroop dat hij zijn nieuwe loopschoenen niet mee nam. 
“Dat zijn schoenen om aan te doen als we met de auto op reis gaan!” ‘t Kind aardt wat naar 
zijn oma, die heeft schoenen om op restaurant te gaan. Gekocht op een moment dat 
hoogmoed het verstand overheerste. “Hovaardij moet pijn lijden!” zei men vroeger. Nu 
wordt zulk probleem subtieler opgelost. 

Vakantie is zalig! Dan lonkt de wereld, van ver of gewoon van het zeetje. Wegwezen! 
Uitwaaien! Uitrusten! Energie opdoen! Horizon verruimen! Redenen te over om er even 
tussen uit te knijpen, even wat anders te doen. “Ik hou niet van reizen,” zei  de dame, “en 
mijn man al evenmin, maar ik ga graag op vakantie.” En daarom trekt ze ieder jaar in juni 
twee weken naar Turkije om lekker te eten, aan het zwembad te liggen en af en toe een 
duikje te nemen. Terwijl in juni het land hier verzoop, was het in hun vakantieoord geweldig 
goed. Op een bepaald moment was het zelfs te heet. 61°C!  Waarschijnlijk trok ik toen een 
bedenkelijke grimas, want ze voegde er onmiddellijk aan toe dat ze, omdat ze 
veronderstelde dat ze niet geloofd zou worden, een foto had genomen van de thermometer 
op 61°C. Twee dagen nadat ze me dat vertelde, sloeg in Turkije de hitte in alle hevigheid toe. 
Ik ben benieuwd of ze volgend jaar weer gaat zonnebaden in het land van Erdogan. 

Toen wij jong waren werd er veel minder gereisd dan nu. Onze ouders werkten zich krom om 
de ellende van de oorlog te boven te komen, aan reizen werden die bijeengesprokkelde 
franken niet besteed. Maar colleges en lycea hielden zich niet bezig met het slijk der aarde, 
die bouwden aan cultuur en rekenden het tot hun plicht hun leerlingen Latijn-Grieks op 
sleeptouw te nemen naar de bakermat van onze beschaving en zo maakten we –vader en 
moeder hoestten wel de centen op- kennis met Italië en Griekenland. We zagen zoveel en 
geraakten zo overdonderd door kunst, maar ook door vermoeidheid, dat veel van die 
schoonheid niet echt tot ons doordrong, laat staan dat we ervan genoten. We waren te jong 
voor de veelheid aan indrukken. Nu zouden we zulk cultuurbad naar waarde schatten.  
Een bedevaart naar Lourdes en een huwelijksreis waren wel al ingeburgerd. Onze 
huwelijksreis bracht ons naar een rustig, zonnig plekje aan de baai nabij Palma in Mallorca. 
We werden er verwend –voor Belgische sigaretten danste het Spaanse personeel!- en 
genoten van de zon, de zee en het land en bij valavond dronken we een glaasje op een rustig 
terrasje. In Magaluf genoten we van een zalige vakantie, ver weg van massatoerisme en 
drukte. ‘Magaluf is het meest zondige vakantieoord ter wereld’ lees ik nu in de krant en de 
bijhorende foto’s en verhalen liegen er niet om. Engelse tieners hebben het dorp aan de baai 
ontdekt en er de nacht leven in geblazen. Waanzinnige zomernachten met seks, drugs en 
drank, dat is wat hier gezocht, aangeboden en gevonden wordt. “Het kan verkeren,” zei 
Bredero en zo gebeurde in die mooie baai met zijn brede strand aan de helderblauwe 
Middellandse Zee, in Magaluf dat ooit zo lieflijk was. 
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Een siësta of middagdutje lijkt me niet voldoende om te recupereren van zulke nachtelijke 
esbattementen. Hoe houden ze het vol die tieners? Wat valt er te genieten aan je ladderzat 
drinken, overgeven en totaal beschonken ergens neervallen?  

Vrienden, voor mij was juli een rustige vakantiemaand. Het EK-Voetbal en de Ronde van 
Frankrijk zorgden voor menig uur ontspanning, al heb ik gesakkerd op het lome spel van 
onze Rode Duivels. Ze werden vooraf de hoogte in geprezen als winnaars, maar 
capituleerden al vrij vroeg. Je moet het vel van de beer niet verkopen voor hij geschoten is. 
Daarna volgde ik drie weken de ronderenners en genoot van het wisselende decor van het 
Franse landschap van Normandië via de Pyreneeën en de Alpen tot de aankomst op de 
Champs Elysées, keek met bewondering naar de krachtinspanning van die getrainde 
lichamen en onderdrukte met moeite een vloek bij het onverantwoorde gedrag van 
supporters. Als dit krantje jullie bereikt, zijn de Olympische Spelen in Brazilië volop bezig. Dat 
deelnemen belangrijker is dan winnen, geloven we al lang niet meer. Doel is immers een 
medaille, liefst in goud, binnenrijven.  

Vrienden, in juni leek het alsof 2016 de zomer zou vergeten, gelukkig kwam juli met zon en 
warmte. Maar heel vaak volgen hevige onweders en die verontrusten ons. We kunnen de 
wolken niet keren en zijn bang dat een hevige stortbui de Losting weer in een kolkende rivier 
verandert, zodat we weer water en modder moeten ruimen en een container bestellen om 
de vernielde huisraad af te voeren. 

Tot volgende maand! 

 

G. Pepermans 
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65 JAAR GEHUWD 

20/08 : MAES LUCIEN - PIECK MARGARETHA, Ijzerenmolenstraat 75 - 3001 Heverlee 

60 JAAR GEHUWD 

4/08 : VAN HUMBEECK EMIEL - ADONS GODELIEVE, Weesbeekdal 8 - 3071 Erps - Kwerps 

30/08 : VANDEZANDE JULES - SEGERS MARIA, Kerzestraat 1 - 3111 Wezemaal 

31/08 : HENSMANS FELIX - HUENS GABY, Wijngaard36 - 3110 Rotselaar 

50 JAAR GEHUWD 

06/08 : BERNAERTS MARCEL - MOTTON ELISA, Vengerstraat 62 - 3360 Korbeek - Lo 

06/08 : ROBBERECHTS JULIA  - VANTHIENEN LIBERT, St. Rochusstraat 12 - 3211 Binkom 

20/08 : SMETS GUIDO - VAN KERSCHAVER MIA, Sterrebos 93 - 3512 Stevoort 

20/08 : SONDERVORST FONS  - ANEMA RIA, Akker 8 - 1930 Nossegem 

SPECIALE VERJAARDAGEN  

                     90 JAAR 

03/08 : NIJSSEN ARMANDE, (wed. CRIJNS JAN), Hertogstraat 191 - 3001 Heverlee 

O6/08 : VANSTOCKSTRAETEN ROBERT, Hoveniersdreef 17 - 3001 Heverlee 

   

                        85 JAAR 
12/08 : DENIL RAPHAEL, Lijsterlaan 51 - 3010 Kessel - Lo 

22/08 : CORTOOS LOUIS, Celestijnenlaan 51/6 - 3001 Heverlee 

26/08 : KINNAER PAUL, Van Audenhovestraat 105 - 3300 Hakendover 
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                 80 JAAR 

11/08 : STEVENS MARIA, Ruiterslaan 3 - 3010 Kessel – Lo 

25/08 : JORISSEN ROGER, Koetsweg 199 - 3010 Kessel - Lo 

         75 JAAR 

06/08 : BOOGAERTS RIK, Bruulstraat 47 - 3360 Bierbeek 

06/08 : RUMMENS NOEL, Groenhofstraat 75 - 3300 Kumtich 

13/08 : LAURENT HEDWIG, Langedreef 50 - 2820 Rijmenam 

                                      70 JAAR 
 06/08 : GEYSKENS FELIX, Elenstraat 30 - 3270 Scherpenheuvel 

 10/08 : SARTRAUX RAYMONDE, (Wed. GEERTS HUGO) Duinberglaan 12 - 3001 Heverlee 

 15/08 : BROES JACQUELINE, Eygenstraat 22 - 3040 Neerijse 

 15/08 : VAN VLASSELAER FELIX, Raystraat 75 - 3130 Betekom 

 17/08 : DEROY GEORGES, Vleugtweg 53 - 3111 Wezemaal 

 22/08 : BRUYNSEELS KAMIEL, Ter Laken 6 - 2221 Booischot 

 

                         Aan iedereen van harte proficiat 

                                    

OVERLIJDEN 
Mevrouw SUZANNE WOUTERS, (ex-ABB/KBC Verzekeringen). 

Zij werd geboren op 17/07/1944 en is overleden op 5/07/2016 in het 
Sint-Pietersziekenhuis te Leuven. 
  
Rouwadres van haar zoon: 
Jimmy TINEL 
Martelarenstraat, 21 
3370 Boutersem 
 
Mevrouw Octavie GEWELT, (weduwe van EMILE  MORIAS, ex-KB). 
Octavie werd geboren op 1 november 1925 en overleed op 25 juli 2016 in het WZC Sint-
Vincentius te Leuven. 
  

 Rouwadres: Begrafenissen Pues, tav. de familie Morias 

                       Eikestraat 2 - 3020 Herent 
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De heer HUGO DEHASQUE (ex-ABB/KBC Verzekeringen), geboren op 6/04/1943, echtgenoot 
van mevrouw VANDEVENNE Patricia, overleed op 11/06/2016 in het UZ Gasthuisberg te 
Leuven. 
 
Rouwadres: Koning Albertstraat 67 
                       3290 DIEST 
 
 
Onze blijken van medeleven werden overgemaakt aan de familie. 
 
 
 

DAGUITSTAP DINSDAG 20 SEPTEMBER en DONDERDAG 22 SEPTEMBER 2016                                         
FORT EBEN-EMAEL en DE BRUG. 

7.45 u :Vertrek met bus Lindencars op Parking Rond Punt Rotselaar (kruising afrit E314 met 
Aarschotsestwg) 

8.10 u: Opstapmogelijkheid op carpoolparking LUMMEN   

9.15 u: Ontvangst met koffie en vla in Molen Loverix 

10.15 u: Bezoek aan het Fort van Eben-Emael met gids.  (duur +/- 2.5 uur) 

Dit fort was op  10 mei 1940 het doelwit van een Duitse aanval. In enkele uren tijd werd met 
een ongelofelijke stunt het sterkste fort van België uitgeschakeld. Dit fantastische verhaal 
blijft nazinderen tijdens de rondleiding in het immense gangenstelsel dat naar de 
pantserkoepels en kazematten leidt. U neemt ook een kijkje in de machinekamer, het kleine 
ziekenhuis en het bureau van de commandant. 

AANDACHT: Dit bezoek leidt door een goed begaanbaar, ruim en verlicht tunnelstelsel.  Er 
moet misschien een trap beklommen of afgedaald worden (leuning voorzien). Binnen in het 
fort bedraagt de temperatuur 11 à 13 ° celsius. Een jasje is dus wel nodig, zelfs indien het 
eind september nog tropisch warm zou worden en draag ook gemakkelijke schoenen.   
Mensen die echt moeilijker te been zijn  kunnen hun bezoek beperken tot het MUSEUM en 
de ingerichte KAZERNE.  

13.00 u: Middagmaal in restaurant Delicia                                                                                                                    
- soep van de dag                                                                                                                                                                  
- varkensgebraad met grotchampignons à la crème, warme groenten en kroketten                                                
- vers vanille-ijs met slagroom                                                                                                                                 
- koffie                                                                                                                                                                                           
ANDERE DRANKEN ZIJN VOOR EIGEN REKENING 

15.00 u:  Bezoek aan het Belevingscentrum De Brug in Vroenhoven o.l.v een gids. 

Dit omvat 2 belevingscentra: 

- WO II : de oorlog alsof je er zelf bij was 
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- De Binnenvaart:  wat vaart op onze kanalen -  wat zwemt erin rond – hoe werkt een sluis – 
hoe ziet een binnenschip eruit enz.  Kortom, de Brug beantwoordt al je vragen, ook die waar 
je nog niet aan gedacht had. 

17.00 u :einde bezoek en misschien hebben we nog even tijd om een terrasje te doen met 
panoramisch zicht op het Albertkanaal. 

17.45 u: broodmaaltijd bij Delicia. 

Thuiskomst rond 20 uur 

INSCHRIJVEN door betaling van 40 EURO pp (bus en koffie worden aangeboden door de kas) 
op rekening BE78 4310 0665 6186 van SKL met MEDEDELING                                                                      
CODE 812   R(otselaar) of L(ummen)  voor uitstap dinsdag 20 september                                                      
CODE 813   R(otselaar) of L(ummen)  voor uitstap donderdag 22 september 

Afsluiting inschrijvingen 10 september 

Zonder tegenbericht is uw keuzedatum definitief.  Indien wij uw datum moeten wijzigen 
ingevolge te veel of te weinig inschrijvingen zullen wij u telefonisch contacteren.                                                                     
Gelieve bij wijziging (datum) of annulatie steeds te verwittigen bij Julien Ronsmans (kassier ) 
op tel.nr 016/73 40 30 of e-mail: julien.ronsmans1@telenet.be 

Mocht u op het laatste ogenblik onverwacht verhinderd zijn, gelieve dit dan telefonisch te 
melden: voor uitstap 20 september aan Magda Everaerts 0496/94 61 57                                                                          
voor uitstap 22 september aan Julien Ronsmans 0494/18 74 04  

 

WANDELING OP 1 SEPTEMBER IN TOURINNES-LA-GROSSE 

De Luc, onze vaste leverancier, presenteert ons nog een wandeling uit zijn grote voorraad. 
Deze keer trekken we juist over de taalgrens naar het landelijke Tourinnes, een niet te ver 
van Leuven liggend dorpje tussen Hamme-Mille en Beauvechain. In deze mooie 
wandelstreek werken we een ietwat golvend parcours af van net geen 8 kilometers. De 
wegen zijn verhard (kasseien en grind) zodat we de 'botten' kunnen thuis laten. 

Parking zowel aan café "Relais - St - Martin', Rue de Beauvechain 56, 1320 Tourinnes -La- 
Grosse als boven aan de kerk op de Place Saint Martin, waar het vertrekpunt voorzien is. Van 
op de privéparking van het café kan je met de trap naar boven om het vertrekpunt aan de 
kerk te bereiken. We vertrekken daar om 14 uur. De afterdrink is voorzien in de 'Relais de 
Saint-Martin'. 

In Hamme-Mille, komend van Leuven, moet je aan de verkeerslichten (groot kruispunt) naar 
links, richting Tourinnes-La-Grosse en Beauvechain. Als je in het dorp komt, rechts de Rue de 
Beauvechain nemen.  

Tot dan, jusque-là. 

Achilles en Luc 

 

 

 

mailto:julien.ronsmans1@telenet.be
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ONTBIJTWANDELING TE  KUMTICH 2 juni -(kort verslag) 

 

 

 

Ondanks de sombere voorspellingen bleven we diep in ons hart hopen op een droge 
ochtendlijke donderdagwandeling.  De weergoden beslisten er ongenadig anders over: het 
zou nat , natter en natst worden. Hans en Luc, de sympathieke initiatiefnemers ( voor de 
kenners : de mannen van Tienen) stonden ons gewapend met de nodige weerattributen op 
te wachten aan de Feestzalen Vogelzang in Kumtich.  We bespeurden  lichte ontgoocheling 
om zoveel waterleed  maar vooral veel enthousiasme om onze wandelaars warm te maken 
voor hun mooi uitgestippelde natuurwandeling. We zijn er nog steeds niet uit of het al dan 
niet oude wijven of pijpenstelen regende. We houden het erop dat we flink wat water over 
onze hoofden kregen , en dat reeds van bij de prille start. Het was dan ook niet 
verwonderlijk dat we mochten rekenen op menige verbaasde blikken van werkende 
voorbijrijders. Zelfs binnen onze eigen kringen werd er deze keer begrip opgebracht voor 
late afhakers, die enkel opteerden voor het culinaire gedeelte. 

Met al dit gezeur over weer  mogen we echter het doel van deze voormiddag niet 
voorbijlopen. Wie af en toe eens omhoog keek onder de paraplu kon genieten van de 
weelderig  groene natuur. We stapten gezwind en fris door de Vissenaakse velden, en waren 
gecharmeerd door de afwisselende landschappen van weides, akkers en boomgaarden. 
Panoramische vergezichten die mits een zonnetje beslist op veel bewondering kunnen 
rekenen behoorden tevens tot het wandeltraject. 

Laat ons over deze wandeling niet wollig doen en vooral onthouden dat deze wandelroute 
meer dan succesvol zou geweest zijn indien ze  hierboven overeengekomen waren om 
Vissenaken   droog en zonnig te houden voor één dagje. 

Positief puntje van deze trip, de overgrote meerderheid was meer dan wakker en door 
zoveel nattigheid ook meer dan hongerig! 

Wie zich liet vangen aan een teveel van smakelijk  ogende koffiekoeken en geurend spek met 
eitjes werd door deze overvloed aan ochtendlijke heerlijkheden afgestraft en moest zijn 
keuze bij het uitgebreide koud buffet wijselijk inkrimpen.  
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Laat ons het er duidelijk over eens zijn : er was meer dan genoeg variatie in het aanbod en 
de porties waren ruim berekend. Er hing een gezellig familiaal sfeertje en omdat wij rasechte 
Bourgondiërs zijn hebben we dan ook met plezier van dit after-wandeling evenement 
genoten. 

Nog eens een dikke merci aan de Tienenaars voor de talrijke voorbereidingen van deze 
ontbijtwandeling en we komen beslist nog eens terug en desnoods maken we stiekem  
afspraken met al de weermannen (vrouwen) die omkoopbaar zijn! 

Groetjes 

Monique Leempoels  
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Wandeling “Straffe verhalen” te Leuven, donderdag 9 juni 2016 (kort verslag). 

 

 

Aan de pui van het stadhuis te Leuven vertrokken we met drie stadsgidsen (62personen).De 
weergoden waren ons heel goed gezind en de zon scheen straf op ons bolleke. Met kennis 
van historie en omgeving en de nodige straffe verhalen hebben onze drie straffe 
verhalenvertellers ons een zeer geslaagde namiddag bezorgd. De uitgekiende wandeling 
door Leuven bracht ons op mooie plekken. De vertellers namen ons mee naar het verleden 
en het heden. Na afloop blijkt dat niet alles wat de gids verteld heeft, waar is. Het is aan ons 
om aan de hand van een kleine kwis met elkaar te bespreken wat nu waar, en wat niet waar 
was... In het hartje van Leuven in het biercafé “The Capital” kregen we de gelegenheid om 
tijdens het oplossen van de wedstrijd een lekker bier te proeven. Om 17u 30 werden we 
verwacht voor een lekkere lunch in de “Mykéne”. Een glas bubbels, kalkoengebraad met 
kriekskes en een tas koffie als afsluiter.  

Een leuke namiddag en naargelang jullie commentaren voor herhaling vatbaar. 

Tot de volgende keer ! 

Lutje Lelièvre   
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WANDELEN IN AVERBODE (donderdag 7 juli) : VERSLAG   

We vermoeden, maar vertel het niet verder, dat Felix connecties heeft binnen het 
gezegende domein van Averbode. Hoe verklaar je anders dat hij niet alleen een voorliefde 
heeft voor de bossen van Averbode, maar bovendien nog op de trouwe aanwezigheid kan 
rekenen van een zomers zonnetje. Het was zo'n echt typisch wandelweertje, een dagje 
waarop het bijna zonde is om binnen te zitten, en zo dachten er gelukkig ook een zestigtal 
enthousiastelingen over. 

Gezien het hoge neerslagdebiet van de laatste weken en de daarmee gepaard  gaande 
waterellende wilden we ten alle prijzen zompige wegen en modderpoelen vermijden. We  
opteerden voor een droog, maar toch boeiend wandelparcours langs betonwegen en 
verharde wegjes. Het grote voordeel was dat er geen bangelijke slippartijen te vrezen vielen. 
Het nadeel echter was dat we af en toe  kruisende fietsers  moesten ontwijken. Het 
zomergroen was dank zij de overvloedige regens rijkelijk aanwezig, en zo konden we 
mateloos genieten van een weelderige natuur. Na anderhalfuur gezwind stappen bereikten 
we de zo mooie rustuitstralende abdij. Deze keer lieten we het nieuwe belevingscentrum   
(met abdijcafé, huisbrouwerij, bakkerij en kaasmakerij) links liggen ( misschien een ideetje 
voor een volgende keer?). Een lichte helling via het drie - provinciën- punt Antwerpen - 
Limburg - Vlaams Brabant stuurde ons de wereldbekende lekdreef  in. De twee ijskarren 
bleken niet het grote aantrekkingspunt voor onze KBC Senioren, die al snel opteerden voor 
het (speciaal voor ons)  voorbehouden terras aan de voorzijde van Brasserie Het  Vossenhol. 
Hier werd de traditionele afterpint geserveerd en gesmaakt en werd er verder gezellig 
verbroederd en verzusterd. Enkele dames die toch de roep van een verfrissend  ijsje niet 
hadden weerstaan, hadden hun bedenkingen bij de onvriendelijke ijsverkoper. Of  er enig 
verband is , durf ik niet met zekerheid zeggen, maar ik las onlangs dat de ijsventers 9000 
Euro per seizoen per ijskar moeten betalen aan terreineigenaar Golazo (een klein wistjedatje 
tussendoor). 

Er was nog iemand die treurde om de niet gekregen maar verwachtte pannenkoek bij zijn 
bestelde pintje. Helaas,  de gratis pannenkoek bij de drank is  slechts op maandag en 
donderdag van oktober tot april. Niet getreurd,  zelfs zonder pannenkoek hebben we samen 
weer enkele uren gezellig en vooral gezond in de mooie natuur doorgebracht met heel veel 
dank aan Felix voor de organisatie. Hopelijk kan ik hem ook in 2017 overhalen om samen nog 
enkele wandelingen uit te stippelen. 

Tot de volgende. 

Achilles 
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Hou dinsdag 11 oktober 2016 vrij voor onze traditionele pensenkermis                                                   
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BELANGRIJK BERICHT – ZORGELOOS MET VAKANTIE 

Welke documenten moet je meenemen? 

1. Als je op reis ziek wordt of een ongeval hebt, kun je de alarmcentrale van Mutas 24 

op 24 uur bereiken op het nummer 0032 2 272 09 00 

Tip: Bewaar het nummer van Mutas in je gsm zodat je het altijd bij de hand hebt. 

2. Naargelang je bestemming heb je ook officiële documenten nodig om te bewijzen dat 

je  Belgisch verzekerd bent.                                                                                                         

. In alle EU-landen, Zwitserland, Noorwegen, Ijsland, Liechtenstein, Australië en 

Macedonië neem je altijd je Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK) mee, ook voor 

een groepsvakantie. Deze kaart staat op naam. Vraag ze dus zeker op tijd aan.        

Opgelet: deze kaart moet jaarlijks hernieuwd worden.                                                       . 

.Voor Algerije, Bosnië-Herzegovina, Cuba, Marokko, Montenegro, Rusland, Servië, 

Tunesië en Turkije heb je een ander document nodig.  Daarom neem je het best 

vooraf contact op met je ziekenfonds.                                                                                     

. Voor alle andere landen zijn er geen extra formulieren nodig. 

Voor meer info over wat te doen bij ziekte in buitenland: raadpleeg uw ziekenfonds. 

 

 

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:verheyden.jeannine@skynet.be
mailto:julien.ronsmans1@telenet.be
http://www.actiefoprust.be/

