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Ons Gazetje 
Uitgever: Senioren KBC kring Leuven     Jaargang: 06   Nummer: 08   Datum: 09/2016 

 

                                                                                                                                                                                                  

                       

 

                                                               

Vrienden, 

Nu de grote vakantie haar laatste week heeft ingezet, wil de zomer nog vlug in 

overvloed geven wat hij ons de voorbije maanden onthouden heeft. 

De zon straalt aan een helderblauwe, wolkeloze hemel en doet het kwik boven 

de 30°C stijgen. In de berm wiegen de grashalmen op het ritme van de 

zuidoostenwind, in het gazon danst zachtjes de schaduw van de magnolia. Voor 

de rest is alles kalm en rustig, zoals het alleen op een lome, hete zomerdag 

kalm en rustig kan zijn. Het paard van de buurman steekt zijn hoofd door de 

open staldeur, maar beweegt geen stap. Te warm om zijn schuiloord te 

verlaten! De koeien staan roerloos samengetroept onder de grote eikenboom, 

hun staart driftig heen en weer slaand alsof ze boos hinderende vliegen willen 

verjagen. Het plaatje voert me in gedachten vijftig jaar terug. Brandnevel 

zindert boven het goudgele stoppelveld als de graanoogst wordt 

binnengehaald. Boeren met opgerolde hemdsmouwen en broekspijpen steken 

de schoven rogge, tarwe of haver met de gaffel op de kar die met houten 

steunen afgezet is en door het paard getrokken wordt. Een boerenpaard kent 

zijn taak: het wacht geduldig, slechts bij een ‘dju’ stapt het enkele meters 

verder en trekt uiteindelijk de zwaarbeladen kar naar de schuur. Daar staat 

Jeanne of Jules of hoe het paard ook heten mag, de ganse tijd dat de schoven 

op de tas gehesen worden, met aangespannen kar stil tot het uiteindelijk met 

de lege wagen weer naar de akker kan. Zo gaat het de hele dag lang. Die 
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boerenpaarden die rustig de gang van de seizoenen gingen, geleid door het 

woord en de hand van hun voerman, zijn nu uit onze velden verdwenen. 

Uit het oosten komt tegen de azuren achtergrond een wit vliegtuig 

overgevlogen, op zijn buik in rode letters QUATAR. Het vakantieplaatje is 

compleet en een zalig vakantiegevoel maakt alles nieuw. Want hoewel het KMI 

spreekt over een normale zomer met zelfs meer zon dan gemiddeld en ook de 

horeca aan de kust lovende woorden heeft -2016 was de beste zomer sinds 10 

jaar!-, is onze ervaring minder leuk. 2016 was nat: 90 % van de aardbeien werd 

rot en van de krieken en kersen konden we er niet één eten. De blauwbessen 

lonkten, maar hier waren de vogels ons te vlug af, nog voor de bessen echt rijp 

waren, werden de struiken leeg gepikt. We namen het de beestjes niets ééns 

kwalijk, ook zij hadden nog niet veel gehad. De aardappelen lieten voortijdig 

hun kop hangen en werden dan maar inderhaast gerooid. Niets aan te doen, 

tegen de natuur kan de mens niet op. Voor ons is dat geen ramp, maar boer en 

tuinder voelen de schade in hun portemonnee. 

Door de opwarming van de aarde mogen we in de toekomst nog meer 

noodweer verwachten. “Het is niet meer vijf voor twaalf,” waarschuwt de 

wetenschap, “het is twaalf uur gepasseerd.” Te laat dus! Naar het schijnt heeft 

de aarde het moment bereikt dat de opwarming niet zomaar terug te draaien 

is. Als de dooi van de aardlaag, die zoals in Siberië permanent bevroren is, zich 

inzet, komen grote hoeveelheden methaangas vrij en dat gas beïnvloedt in erge 

mate de opwarming van de aarde. In de permafrost van Siberië werden eind 

19de eeuw de dodelijke slachtoffers van de pokkenepidemie begraven, die 

lichamen komen bij ontdooiing van de bovenste aardlaag aan de oppervlakte 

en de aanwezige virussen kunnen de ziekte opnieuw verspreiden. 

Pokkengevaar wordt dan reëel! 

Dat las ik allemaal de voorbije maanden en van zulke lectuur word ik helemaal 

niet blij. Gelukkig heeft mijn hoofd tijdens de acht weken durende sportzomer 

heel wat kansen gekregen en genomen om te genieten. Dat de Vlaming van in 

zijn luie zetel dat massaal gedaan heeft, bewijzen de kijkcijfers. De Ronde van 

Frankrijk of een medaille op de Olympische Spelen win je niet zonder slag of 

stoot, het is vechten en afzien om aan de top te geraken. Mijn hoed af voor hen 

die de discipline daartoe opbrengen! Hoewel ik terdege besef dat het 

ereschavot de atleet roem brengt, vraag ik me toch af wat de echte waarde 

ervan is. Wat betekenen 0,03 van een seconde vlugger of trager op een afstand 

van 1600 meter? Hoe gaat de winnaar met zijn status om, wetende dat 

topsporters sowieso altijd eerst aan zichzelf (moeten) denken? Goud blinkt ook 

rond de hals van etters en grote ego’s. Lopen dat Bolt kan, niemand doet het 

hem na, maar ook in heel wat minder mooie disciplines blinkt hij uit.  
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Een groot deel van onze jeugd beweegt onvoldoende en sport te weinig. Wie 

heeft schuld daaraan? OK., de computer slokt ruim wat uren op, maar de fout 

ligt ook bij de sportclubs. Wie niet super is, zijn ze liefst kwijt, krijgt geen 

motivatie, wordt afgewezen. Sport als uitlaatklep, als gezonde ontspanning 

voor lichaam en geest, waar vinden minder sportief aangelegde jongeren dat 

nog?  

Op kampen allerhande misschien, maar die zijn in tijd beperkt. Zo’n kamp, back 

to basics lifestyle, ergens op een boerderij met honderden koeien in het 

Nederlandse hinterland bevalt hen wonderwel. Wij denken soms dat onze 

kleinkinderen dat niet aankunnen, maar je staat er versteld van hoe weinig ze 

de luxe missen en hoezeer ze genieten van het eenvoudige leven. Bij ons 

bezoek wou de kleinste absoluut de varkens, geiten en konijntjes tonen in wat 

hij ‘de kinderboerderij’ noemde. “De varkens zijn geweldig dik, de geitjes 

superlief en de konijntjes schattig,” zei hij, “ik ga dikwijls naar het zwartje 

kijken, dat is mijn lievelingsgeitje.” Mijn vrouw en ik dachten dat we, gezien er 

altijd paarden en koeien in onze nabijheid staan, wel wat gewoon waren. Viel 

dat tegen! Toen we de stal binnenkwamen, sneed een versmachtende, 

stinkende lucht onze adem af; mijn vrouw raakte halverwege, ik iets verder. De 

stank was niet te harder, was veel erger dan in de grote stallen van een 

bevriende varkensboer. Die stank deerde onze kleinzoon niet, hij liep tientallen 

keren opnieuw de stal in, en vond de beesten geweldig. Niet één keer hebben 

we het woord ‘vies’ of ‘stinken’ uit zijn mond gehoord. Het zijn de ouders en 

misschien vooral wij, de grootouders, die nood hebben aan cleane luxe. Wat de 

dikke varkens betreft, was de oorzaak vlug achterhaald: van de twee groepen 

jongeren die er op kamp waren, had slechts één een GFT-bak; de grootste 

groep (90 kinderen!) had een kruiwagen gekregen om het afval naar de 

varkensstal te voeren. Te merken aan wat in het hok lag, waren de 

stadsmussen uit Gent niet vertrouwd met varkenskost! Maar de boer, hij 

ploegde voort. 

Een nieuwe rage heeft zich de laatste maanden ontwikkeld en heeft heel wat 

smartphone-gebruikers in haar greep. Over straten en pleinen lopen ze, de 

Pokémon-fanaten, het hoofd voorovergebogen, blik gericht op het kleine 

scherm, te speuren naar de kleine wezentjes die in het landschap van hun 

mobieltje opduiken. “Pokémon is gezond,” beweren ze bij hoog en bij laag, “je 

beweegt veel, de stappenteller is het beste bewijs.” Best mogelijk, maar dan 

moeten ze ook uit hun doppen kijken en anderen niet hinderen. Twintig jaar 

geleden werden in de scholen de Pokémon-kaarten verboden omdat leerlingen 

er te veel mee bezig waren. Hoe zal er nu gereageerd worden? Daar hebben 

directies al over nagedacht en de standpunten zijn verdeeld: absoluut verbod, 
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op de speelplaats toegelaten, in de lessen als pedagogisch hulpmiddel te 

integreren. Speeltijd heeft wel een andere invulling gekregen dan in onze tijd: 

wij speelden ‘kot verlos’ en amuseerden ons een kwartier lang zonder 

attributen, liepen ons in het zweet om niet aangetikt te worden en om anderen 

uit het ‘kot’ te verlossen. Konden we echt niet meer, dan staken we wijs- en 

middenvinger in V-vorm omhoog -Churchill imiterend- en riepen ‘free’. Dan 

waren we vrij en mochten niet aangeraakt worden. Niemand zei ons dat we 

eigenlijk ‘frie’ moesten zeggen, en daar wij geen Engels kenden, bleef het ‘free’. 

Wat het nieuwe schooljaar ook brengt, als op 1 september de lessen hervatten, 

verandert er heel wat voor de jeugd, want vanaf dan bepalen structuur en 

regelmaat het doen en laten. Structuur en regelmaat, een goede leraar en 

geïnteresseerde ouders vormen de noodzakelijke basis voor de ontwikkeling 

van een kind. Ook grootouders wensen en hopen dat hun kleinkinderen zich 

goed voelen op school. We duimen voor een positief 2016-2017! 

 

G. Pepermans 
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60 JAAR GEHUWD 

15/09 : MOMMAERTS PIERRE - JANSSENS MARIA,  Zwartehoekstraat 3B - 3360 Bierbeek 

50 JAAR GEHUWD 

03/09 : BECKERS GUILLAUME - JANSSENS ANGELINA, Kruineikestraat 60 - 3150  Tildonk 

SPECIALE VERJAARDAGEN  

                     90 JAAR 

19/09 : HAYEN KAREL,  Koetsweg 59 - 3010 Kessel - Lo 
   

                          85 JAAR  

 

03/09 : NIJS JULIA (Wed. CRANINCKX CAMIEL), Groenstraat  22 - 3370 Boutersem 

14/09 : VAN THIELT YVO, Raadhuislaan 10/1 - 3010 Kessel - Lo 

23/09 : DE COSTER JOSEPH, Lattenklieversstraat 115 -  8730 Sint - Joris (Beernem) 

 

                  80 JAAR 

 

13/09 : SEGERS IRENE (Wed. MERTENS Hugo), Langestraat 12 - 3111 Wezemaal 

16/09 : LUYTEN JOZEF, Klein Tegelrijstraat  128 - 3850 Nieuwerkerken 

24/09 : CLAES LOUIS, Eendenplasstraat  30 - 9940 Evergem  

 

          75 JAAR 
 

24/09 : MEES JOS, Oude Baan 14 - 3060 Bertem 

28/09 : DEHOUX YVETTE, Koningin Astridstraat 20 - 3320 Hoegaarden 

28/09 : ROELANTS ROSA, Pandhoevestraat  51 - 3130 Begijnendijk 
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                                      70 JAAR 

 27/09 : MAHIEU ANNIE, Terheidelaan 39 - 3110  Rotselaar 

 27/09 : PANIS JOZEF, Lange Beemdenlaan 25 - 3012 Wilsele 

 

                         Aan iedereen van harte proficiat 

    

HERINNERING DAGUITSTAP 20 of 22 SEPTEMBER EBEN-EMAEL & DE BRUG  

Voor diegenen die hiervoor ingeschreven hebben: 

Vertrek Rotselaar 07.45 uur parking aan het rond punt met de 

Aarschotsesteenweg. 

Vertrek Lummen 08.10 uur carpoolparking. 

Er zijn nog vrije plaatsen. Wie nog mee wil, gelieve dringend in te schrijven 

door storting van 40 Euro p/p 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 

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 

 

DONDERDAG 6 OKTOBER: WANDELEN IN HAASRODE 

Zoals juist een jaar geleden gaan we met Luc nog een wandeling maken in 

Haasrode. We wandelen door veld en bos over een golvend parcours.  

Samenkomst op de parking van het Sportcomplex van Haasrode, die je oprijdt 

via de Verbindingstraat. Startuur zoals altijd : 14 uur.  

Na de wandeling kunnen we iets drinken in de op een tweehonderdtal meter 

van het Sportcomplex gelegen taverne van het Radiomuseum in de 

Herpendaalstraat 13A.  

Tot dan? 

Luc (GSM:0497576155) en Achilles (GSM: 0475253933) 
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Dinsdag 11 oktober 2016  

 

PENSENKERMIS in de voetbalkantine van KHO Stade Bierbeek 

Wijnenberg 1 - 3360 BIERBEEK (aan de achterkant van "De Borre") 

vanaf 12u30 
 

Welkom op onze jaarlijkse pensenkermis. We zorgen ook dit jaar weer voor 

muziek en zang, nog steeds zijn de dranken aan democratische prijzen. 

 

Standaard is één witte en één zwarte pens per persoon voorzien, met 

appelcompote en brood naar wens. Om overtollige aankoop van etenswaren te 

vermijden, verzoeken wij u om bij uw inschrijving te vermelden welke uw keuze 

is. 

Bv. code 734 2 x W(it) + 2 x Z(wart) of een combinatie (kan dus Bv. ook 4 x W of 

4 x Z) indien met 2 personen wordt ingeschreven. 

Leden die voor één persoon inschrijven kunnen dus vermelden: 

code 734  1 x W + 1 x Z of 2 x W of 2 x Z. 

 

Sommigen hebben misschien liever "ballekens met krieken" op hun bord. 

Ook aan hen werd gedacht. Zij schrijven dan in met dezelfde code 734 

maar dan met de vermelding van 1 x B of 2 x B of zelfs een combinatie met 

witte en /of zwarte pensen (de ene pensen en de andere ballekens). 

 

Inschrijven kan door overschrijving van 6 euro per persoon op onze SKL 

rekening BE78 4310 0665 6186 en dit voor 23 september met vermelding van 

code 734 + uw keuze zoals hierboven aangehaald. 
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IN DE NAMIDDAG GENIETEN WIJ VAN EEN OPTREDEN VAN SAMMY MOORE 

 

Muziek en zingen zijn voor Sammy een echte passie. 

Met zijn warme stem brengt hij kwaliteitsvolle liedjes in het Nederlands, 

Frans, Engels en Spaans. Tevens slaagt hij erin om met zijn talent de mensen te 

trakteren op hippe schlagers of een leuke polonaise. 

Ambiance verzekerd !!!! 

  

 

Verslag : wandeling Neerijse   (11 augustus 2016) 

Het wordt vreselijk eentonig, maar ja, het was weeral eens nat, bedroevend nat 

op deze nochtans volop zomerzijnde vakantiedag. Was dit de enige plausibele 

reden waarom er slechts een 45 tal wandelaars zich geroepen voelde, of 

hebben er wijselijk een grote groep senioren besloten dit vochtige kikkerland 

een gezegend tijdje te ruilen voor warmere drogere oorden. Het zij zo, de 

harde kern was trouw op post met de stilaan normaal geworden aanwezigheid 

van storende paraplu's (onze hoffotograaf Nest zal een sfeerbeeld vereeuwigen 

voor het nageslacht) maar met nog veel meer zin en enthousiasme voor een 

stevige, versterkende wandelpartij. 

De parking was net iets te nipt berekend, maar mits de nodige rijvaardigheid en 

sociaal overleg was dit probleem in een fractie van een seconde opgelost.  

Neerijse, persoonlijk heb ik er een boontje voor. Het is niet de eerste maal dat 

we mochten kennismaken met de mooie plekjes van Zuid -Dijleland maar 

telkens opnieuw worden we weer aangenaam verrast door het groene, 

gevarieerde en vooral panoramisch boeiende karakter van dit landelijk, rustig 

dorpje. 

Jan wist ons dan ook helemaal in perfecte stemming te brengen met zijn 

prachtig uitgestippelde parcours. We verlieten de grillige straten en doken al 

snel een uitdagend groene dreef in. We gaven onze ogen volop de kost en 

konden genieten van een gevarieerde mix van akkervelden, broekbosjes, holle 

wegen en de kabbelende nabijheid van de Yse. Geniepige klimpartijen zorgden 

voor een gratis fitness-sessie en voor een paar dankbare rustpauzetjes. 

Traditiegetrouw werd er tijdens onze gezonde sportbeoefening ook volop 

sociaal gecommuniceerd. De meest gevarieerde onderwerpen werden er onder 

de kritische loupe genomen en met zekerheid kan ik beweren dat onze 

wandelvrienden alles behalve tot het saaie ras kunnen gerekend worden.  
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De twee uren wandelplezier vlogen dan ook als een weliswaar vochtige 

bliksemschicht voorbij, maar stiekem waren we toch een beetje blij met de 

aanblik van de authentieke brasserie "De Kroon".  

In dit prachtig, rustieke etablissement konden we in alle rustdoende zaligheid 

genieten van gezegend vocht en werden de gesprekken weer geanimeerd 

voortgezet. (Had de aanwezigheid van jong, knap en vriendelijke bediening hier 

iets mee te maken?) 

Hoe oudjes? Wie oudjes? Waar oudjes? Eensgezind waren we vol lof voor één 

van onze oudere wandelcompagnons Melanie, en verwonderden er ons trots 

over hoe ze er telkens (ondanks haar frêle uiterlijk) in slaagt om zichtbaar 

moeiteloos een wandeling met plezier af te werken. Een dame om u tegen te 

zeggen! 

Met enige tegenzin, maar omdat de plicht riep hebben we ons dan uit onze 

comfortabele stoel gehesen om braaf huiswaarts te keren. 

Nen dikke merci aan de Jan voor deze mooi uitgebalanceerde wandeling ( die 

paar stijve kuiten 's anderendaags nemen we er met veel plezier bij). Om in de 

sfeer van de aan gang zijnde Olympische Spelen te blijven: iedereen was het er 

roerend over eens dat deze wandeling minstens een zilveren medaille 

verdiende. 

Groetjes, 

Monique Leempoels 
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VERSLAG BARBECUE : 4 augustus 2016 

 

De pittige naam 'barbecue' zou ontleed zijn aan de prettige gewoonte van Zuid-

Amerikaanse indianen, die het roosteren van vlees boven vuurtjes 'barbacoa' 

doopten. Wat er ook van waar is, barbecueën is inmiddels bij ons een 

ingeburgerd begrip dat synoniem staat voor een informeel en zonnig feestje. 

Lekker gezond vlees roosteren is echter een kunst die niet iedere amateurkok 

onder de knie en andere ledematen heeft. Wie echter Danny en zijn 

professionele medekoks al aan het vuur in actie gezien heeft, weet dat hij 
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onvoorwaardelijk kan rekenen op perfect gegaard vlees met een onovertroffen 

fijne smaak, begeleid van krakend verse groentjes. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat er 187 SKL'ers  present waren op die 

wonderbaarlijke zonnige namiddag in Neerijse. Inderdaad, Heverlee is 

inmiddels een afgesloten maar met mooie herinneringen doorspekt hoofdstuk. 

Op een even stijlvolle wijze werd het mooie decor vervangen door het terrein 

van 't Vissershof, gelegen rond boeiende visvijvers, weg van de drukke 

bewoonde wereld in het landelijke bochtige Neerijse. 

Bij aankomst wordt je onmiddellijk ondergedompeld in een groene oase met 

planten, struiken en bomen die vrij spel hebben en weelderig de rustgevende 

vijvers omarmen. 

De vertrouwde witte tenten in de verte ademen een ontspannen, verfijnde 

sfeer uit en de landelijk ogende terrasjes konden met hun charmante 

parasolletjes al vlug gegadigden lokken. Een parelend glaasje in de hand, een 

verbazend aanwezig zonnetje na dagen regenleed, een ongehinderd uitzicht op 

de zuiverheid van de vrije natuur, vrienden om vrolijk te klinken, wat kan een 

mens nog meer verlangen... Eten dus, lekker eten, en dat was er overvloedig en 

in alle kleuren en geuren aanwezig! 

De kippetjes, koetjes en kalfjes die in 'grote finale' als delicatessen op onze 

borden eindigden, konden met grote zekerheid op een kommerloos leven 

terugblikken gezien hun exquise malse structuur. De zomergroenten die 

pakgraag lagen te blinken in keurig buffetvorm konden niet alleen overtuigen 

met hun supergezonde antioxidanten, maar getuigden van zoveel versheid dat 

ze beslist nog nooit de binnenkant van een warenhuis hadden gezien.  

De begeleidende wijntjes waren wat wijntjes horen te zijn: fris, fruitig en vooral 

gemakkelijk te begrijpen. Wijntjes die ook zoals gewoonlijk weer mee de basis 

vormen van geanimeerde verhalen. Opgediepte en opgekrikte belevenissen uit 

de 'goede oude tijd', plezierige, ontroerende en overmoedige verhalen, 

allemaal met een duidelijke ondertoon van nog altijd aanwezige liefde voor hun 

verleden in bank en verzekering. 

We hadden allemaal stiekem een ruim of minder ruim gaatje gelaten voor het 

beloofde dessertenpakket. In deze overvloed van zoetigheden piekten de 

taarten als verdiende hoofdrolspeler. Een deugddoend koffietje door bekwame 

vriendelijke jonge medewerkers geserveerd was een prima afsluitertje. 

Deze keer werd er duchtig, gezellig nagetafeld, want voor de eerste keer in de 

geschiedenis van 'onze barbecue' geen dreigende onweerswolken, maar zalige 

late zonnestralen.  
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Bij een fris afzakkertje op een panoramisch terrasje overdachten we deze 

mooie, gezellige namiddag. We kwamen eensgezind tot de conclusie: of het nu 

een democratisch worstje, een fruitrijke taart of een poepchique kerstdiner is 

dat onze magen en harten verblijdt, samenzijn met gelijkgestemde zielen en 

even alle dagelijkse beslommeringen vergeten, daar is het uiteindelijk waar het 

allemaal om draait. 

Nog een prettige nazomer!!! 

Monique Leempoels 
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Belangrijk 

Eventuele adreswijziging, wijziging van telefoonnummer, aanmaak of wijziging van e-

mailadres, overlijden van partner, mogen telefonisch meegedeeld worden op het 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 

 


