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 Is oktober warm en fijn, het zal een scherpe winter zijn; 
maar is hij nat en koel ’t is van een zachte winter ’t voorgevoel 

 
Vrienden 
 
Bolsters barsten, noten en kastanjes vallen. De peren zijn geplukt, nu zijn de appelen aan de beurt. 
Groen als gras, opeengepakt als haringen in een kas, ligt de conference op kopers van de nieuwe 
oogst te wachten; welgevormde, krachtige vruchten, maar aanlokkelijk zijn ze niet. Zuur lijken ze zo 
zonder spatje geel, grimmig uiting gevend aan hun ontevredenheid: “Waarom mochten wij niet 
langer van de zon genieten?” In onze tuin mogen ze dat wel en half verscholen tussen het stilaan 
verkleurend gebladerte, lonken ze naar wie voorbijkomt. “Pak me dan, als je kan!” Aan zulke 
verleiding kan ik niet weerstaan en daarop heeft ze gewacht, want bij de minste aanraking laat ze de 
tak los en valt gewillig in mijn hand. Geen peer zo lekker als die waarin je dan ter plekke, 
onmiddellijk, je tanden zet. Zelfs onze allerkleinste stopt het vuistje gretig in het mondje en duwt zo 
hard dat het plakkerige sap een weg zoekt over handjes en armpjes. “Lekker?” vraagt de mama. “Ja,” 
zegt de kleine meid en knikt het hoofdje op en neer terwijl ze genietend verder sabbelt.  
In onze peren proef je de zonnegloed. In september was het inderdaad bij momenten hoogzomer en 
het prachtige weer zorgde voor een extra vakantiemaand: bermuda’s, sandalen T-shirts en luchtige 
jurken vulden het straatbeeld en uit de omliggende tuinen klonk iedere avond uitbundig kindergejoel. 
Het terrasjesweer verblijdde de horeca, de jaarlijkse vakantie was wel voorbij, maar wie de kans 
kreeg, zocht een tafeltje in de warmte van zon en genoot bij een drankje van het schouwspel om zich 
heen. Tijd was niet langer money, tijd was zaligheid. 
Die toegevoegde zomerwaarde was welkom; de donkere, natte herfst en de koude winter waar we zo 
tegen opzien, werden op afstand gehouden. 
Voor die schoonheid van september 2016 zeg ik dank, want ik kijk niet uit naar de herfst die door 
menigeen bezongen wordt als het mooiste jaargetij, waarin de natuur in warme tinten rood en bruin 
transformeert tot een prachtig schilderij. Lyrische beschrijvingen van een wandeling door het 
gekleurde bos, waar het authentiek naar aarde geurt en gevallen bladeren ritselen onder iedere stap, 
vloeien niet uit mijn pen. Ook al weet ik dat op de naakte takken de aanzet van nieuwe botten en 
knoppen zichtbaar worden, de realist in mij wordt niet poëtisch als de bladeren vallen en de 
paddenstoelen door de humus priemen. Zo’n herfstbos ruikt naar vergane glorie en bij nattigheid naar 
muffe vergankelijkheid. 
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September is voorbij, de nieuwe juffen, meesters en leraren gewikt en gewogen: die van Latijn is een 
dictator, die van wiskunde een toffe en die van Frans een doordrammer. In het eerste leerjaar zijn de 
eerste woordjes gelezen en geschreven, in het derde doemt het spook van de maal- en deeltafels op en 
in het vijfde, ‘ils ont dix ans’, is de tijd van avoir en être aangebroken. 
In onze schooltijd stonden die tafels -van vermenigvuldiging heetten ze toen- op de achterkant van de 
schriften, we leerden ze aframmelen als een Weesgegroet: één maal twee is twee, twee maal twee is 
… Nu slaat menig kind tilt bij de dagelijkse toets ervan: binnen de gegeven tijd moeten alle opgaven 
beantwoord zijn, in de opgegeven volgorde en zonder één over te slaan. Doe je het toch, dan worden 
alle volgende als niet gemaakt beschouwd. Niet klaar binnen de tijd of wel binnen de tijd, maar de 
foutenmarge overschreden, betekent leerstof niet gekend. Ooit gehoord van stress en faalangst? 
(7 x 8) en (8 x 7) zijn de gevreesde triggers. De tafels ondermijnen het geluksgevoel of ontnemen de 
werklust. “Ik heb geen zin om die nog in te oefenen,” zei Joppe en hij plofte in de zetel neer. Papa 
trok even de wenkbrauwen op, maar kwam dan naast hem zitten. Na een poos vroeg de zoon: “Papa, 
wanneer begin je aan het avondeten, ik heb honger?” “Ik heb geen zin om weer eens te koken,” 
reageerde papa en hij bleef, met de armen gekruist, stoïcijns in de zetel zitten. De hint was duidelijk. 
Joppe stortte zich op de tafels en dekte daarna de tafel waarop papa een dampende schotel pasta 
neerzette. 
 
Oktober begon zoals september eindigde: rustig met zachte temperaturen zonder najaarsstormen of 
striemende regenvlagen. Ideaal wandelweer noemen Sabine en Frank dat. Onze wandelaars genieten 
iedere maand, van een tocht door het mooie landschap van onze regio, zij laten zich zelfs niet 
afschrikken door de brandende zon of de gutsende regen, toch vinden ook zij een zacht zonnige dag 
veruit het aangenaamst. Tegen een malse regenbui heeft niemand bezwaar, want om dehydratatie te 
voorkomen, moeten planten, net als mensen op tijd en stond drinken. Mensen zetten het glas of de 
fles aan de mond, de natuur kan dat niet. 
 
Doorheen de eeuwen kreeg oktober, gelinkt aan plaats en tijd, een heleboel andere namen. In het 
vroom gelovig Vlaanderen met een grote Maria-devotie was oktober de rozenkransmaand; voor 
landbouwers de zaaimaand omdat wintertarwe, ooit de belangrijkste teelt, moest gezaaid worden 
tussen 10 oktober en begin november. Oktober is de wijnmaand, want na de vendange in september, 
worden de druiven geperst en de vinificatie gestart.  
Maar bier is de concurrentie met wijn aangegaan, de wijnmaand is tot biermaand gepromoveerd. Elk 
zich respecterend dorp heeft zijn streekbier, eens zo geprezen, daarna roemloos verdwenen en 
vergeten, weer tot leven gebrouwen. Elk zich respecterend bierdrinker experimenteert met gerst, hop 
en gist om dat ultieme biertje samen te stellen, dat naar zijn gevoel en smaak, elk ander overtreft. In 
enthousiaste verhalen neemt hij je mee van het graan naar het gevulde flesje om trots te eindigen met 
‘je moet eens komen proeven!’ Dan wordt er niet alleen geproefd, er wordt stevig gedronken! 
Als op maandag 3 oktober het grootste bierfeest ter wereld in München het afscheidsglas heft, komen 
hier te lande de feestelijkheden als ode aan het gerstenat op gang. 
 
Thuis is oktober de maand van mijn vrouw. Als weegschaal zoekt ze harmonie en zo ontstaan in haar 
hoofd de meest eigenaardige hersenkronkels, waarin ze structuur of schoonheid ontdekt. Als 
leerkracht Nederlands was ze gepassioneerd met taal bezig, maar een collega noemde haar ooit een 
wiskundige lerares Nederlands. Ik heb nooit begrepen wat dat betekende, ik weet enkel dat mijn 
vrouw even graag rekent als leest en schrijft. Cijfers zijn even boeiend als letters. Oktober is voor 
haar de mooiste maand. Die schoonheid concentreert zich rond het getal 10, verwijzend naar de 10de 
maand, de maand waarin ze geboren werd. 10 is een veelvoud van 5, op de vijfde dag kwam ze ter 
wereld. Ook haar geboortejaar is deelbaar vijf. 5-10-1945. Inderdaad, een mooi opgebouwde datum! 
Daarenboven is 5 oktober, uitgeroepen tot de dag van de leerkracht en van 8ste tot 15de wordt de 
week van het Nederlands gevierd. Leuke toevalligheid. Als ik haar vraag of mijn verjaardag deze 
maand in dat plaatje past, krijg ik als antwoord: “Jij bent iemand buiten categorie!” Slim van haar, 
want daarmee is alles, maar ook niets gezegd. 
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Vrienden, het laatste weekend van de maand keren we van de zomertijd terug naar de standaardtijd, 
het uur slaap dat we misten einde maart, kunnen we nu inhalen. Dat betekent ook dat oktober met 
zijn 31 dagen en een uur extra de langste maand van het jaar is. Tot ziens op de pensenkermis! 
 
G. Pepermans 
                                                                 

 

 

60 JAAR GEHUWD 

01/10  :  HUVENERS MICHEL - NIJSEN MIA, Wimmershof  11 - 3010 KESSEL-LO 

20/10  :  DE WOLF ROGER - SERNEELS SIMONE, Langestraat  79 - 3111 ROTSELAAR 

 

50 JAAR GEHUWD 

01/10  :  IMBRECHTS LIEVIN - VANDERMEULEN JOSKE, Speelbergplein  12  

         3051  ST.JORIS-WEERT 

01/10  :  WALTHERUS ALEX - VANHORENBEEK FERNANDE, Diestersteenweg  56 - 3545 HALEN 

15/10  :  LAEREMANS ANNE-MARIE - LISSENS LEON, Hogebergweg  3 - 3210 LUBBEEK 

28/10  :  JACOBS HELENA - STORMS JACQUES, Schoolstraat  7 - 1910 BERG 

 

 

SPECIALE VERJAARDAGEN 

85 JAAR 

 

24/10  :  VAN HEES JOS, Trolieberg, 39 - 3010 KESSEL -LO 

 

80 JAAR 

 

08/10  :  BLOCKX JAN, Diestsesteenweg 282 - 3202 RILLAAR 

23/10  :  VAN  DAELE WILLY, Martelarenlaan  229 - 3010 KESSEL-LO 

29/10  :  VANSTEENWEGEN ARMAND, Eglantierstraat  25 bus 1- 2220 HEIST-OP-DEN-BERG  

 

75 JAAR 

 

04/10  :  JANSSENS MARIA, Bertemstraat 27 - 3001 HEVERLEE  
 

70 JAAR 

 

05/10  :  TUERLINCKX MARIA, Oude Mechelsebaan, 648 - 3201 LANGDORP   

17/10  :  PANS REMI, Dotermontstraat  3 A - 3350 LINTER 

21/10  :  MEULEMANS VERA, Klein heidestraat  49 - 3370 NEERVELP 
 

  AAN  IEDEREEN  VAN  HARTE  PROFICIAT 
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 OVERLIJDENS 

  
 

- Mevr. Margaretha VAN PETEGHEM , geboren op 14/01/1929, echtgenote van dhr. 
Julien VERSCHUEREN (ex-ÂBB Verzekeringen Gent), is op 6/09/2016 overleden te 
Zaffelare.  
  
Condoleren: Afscheidscentrum Gentier-Verstraeten 
            Haenhoutstraat 258 
                     9070 Destelbergen - tav. familie Van Peteghem 
 www.afscheidscentrumgentier.be/condoleren 
 

  
- We vernemen het overlijden van mevr. Elisabeth DELVAUX “Lily”,  weduwe van 
dhr. René VAN AUSELOOS (ex-KB). 
Lily werd geboren op 1/11/1921 en overleed te Kortenberg op 7/09/2016 in het  
UPC KU Leuven. 
 
Condoleren: www.pues.be 
 

 
- Op 27 september 2016 is mevrouw Fernanda CAUWENBERGHS , echtgenote van de 
dhr.  Marc ALGOET (ex-KB) en schoonzus van onze voorzitter Gaby Algoet, in Mechelen 
overleden.  
Fernanda werd geboren op 14 mei 1948 
 
  
Rouwadres: Lansiersstraat, 31 
                         2800 MECHELEN 
  
 
 
Onze blijken van medeleven werden overgemaakt aan de families. 
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17 november 2016 om 14u30 voor iedereen die WEL en 
NIET van kwissen houdt  in zaal Pakenhof, Pakenstra at 61, 
Heverlee. 
 
Wij kwissen per tafel, in groepen van 6 of 8 deelnemers, volgens het aantal inschrijvingen. 
Er worden prijzen uitgereikt aan de deelnemers volgens de behaalde punten en zolang de 
voorraad strekt. 
 
Om het merendeel van de vragen te beantwoorden is er helemaal geen speciale kennis nodig; 
Algemene kennis zou volstaan. Behalve de quizmaster, is er NIEMAND die ook maar één vraag 
kent. Bestuursleden hierover aanspreken heeft dan ook geen enkele zin want zij moeten u elk 
antwoord schuldig blijven. 
 

Ook de niet-kwissers zijn van harte welkom. 
 

Tijdens de pauze zorgen wij voor koffie of thee en taart. 
 
Door storting van 3 Euro per persoon op rekening nr. BE78 4310 0665 6186  
van SKL, kunt u deelnemen aan deze kwisnamiddag. 
Graag betalen vóór 10 november 2016 met vermelding van code nr. 735  
+ JA of NEEN naargelang u deelneemt aan de quiz of niet. 
 
Beste groeten. 

 

 

 

 

 

Wil Ons Gazetje van november in het oog houden, daarin               
vinden jullie de uitnodiging + de inschrijvingsstrook voor ons 
SKL-diner op 16 december 2016. 
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DONDERDAG 3 november: wandelen in Hoegaarden 
 

Onze vrienden uit Tienen, Hans en Luc, hebben vandaag voor ons een mooie 

wandeling van ongeveer 8 kilometers in petto.  
 

Eerst wandelen we door de cultuurhistorische dorpskern van Hoegaarden : 

we bewonderen de Sint Gregoriuskerk in rococostijl en flaneren door de 

tuinen van Hoegaarden met zijn vele tuinplanten. Het rusthuis laten we links 

liggen (nog te fit daarvoor) en langs de 'Refugee van 11000 maagden' (een 

vierkantshoeve uit de 18de eeuw) verlaten we stilaan de dorpskern. De te 

volgen route van deze dorps- en kapellenwandeling leidt ons langs vele 

kapelletjes en door holle wegen en geeft ons uitzicht op een fraai landschap. 

Langs de brouwerij van Hoegaarden gaan we naar het Kouterhof in de 

Stoopkensstraat, nr. 24, waar de traditionele dorstlesser kan genuttigd 

worden. 

 

We spreken af op de parking van jeugclub Paenhuys, Stoopkensstraat 82/B in 

3320, Hoegaarden, waar al menig stalen ros kan worden gestald. Ook in de 

Stoopkensstraat zelf is parkeergelegenheid. We vertrekken van op de parking 

om 14 uur stipt. 

 

 

Tot dan? 

 

 

Achilles (0475253933) 

 

 

            BELANGRIJK 
 

Eventuele adreswijziging, wijziging van telefoonnummer, aanmaak of wijziging van e-mailadres, 
overlijden van partner, mogen telefonisch meegedeeld worden op het 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 kan u best 
kontakt opnemen met onze kassier, Julien Ronsmans, tel.nr. 016/73.40.30 of via e-mail naar 
julien.ronsmans1@telenet.be  
 
Op www.actiefoprust.be (de website van SOFO), kan u nadere informatie vinden over al de       
seniorenkringen van KBC, evenals een kopie van dit en ons voorlaatste gazetje onder: bijlage 
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    VERSLAG: WANDELEN IN TOURINNES LA GROSSE 

 

Donderdag 1 september,de eerste schooldag mag dan een hoogdag zijn voor scholieren 

en leerkrachten maar voor SKL is de eerste donderdag van de maand al even ingeburgerd 

als traditionele wandeldag.  Luc had als favoriet  een pittoresk dorpje net over de 

taalgrens uitgekozen: het liefelijke Tourinnes La Grosse (Deurne in het Nederlands), 

deelgemeente van Beauvechin/ Bevekom.  

 

Zowel het café 'Relais-St-Martin' als de parking aan de kerk St.Martin hadden ruimschoots 

parkeerruimte in aanbieding. Onder een stralende zon (ja, ze was er echt !) zijn we stipt 

om 14 uur met veel enthousiasme gestart. We waren met 59, waaronder één outsider. 

Een vriendelijke stratier (in keurig Nederlands  straathond genaamd) heeft ons over het 

parcours van 7,9 kilometer met opgeheven staart begeleid  en is geen enkel moment van 

onze zijde geweken. 

 

Bij de start van de wandeling hebben we even de aandacht moeten bijstellen voor de 

noeste ijver van bezige wegenwerkers. De wandeling verliep verder heel vlotjes dank zij 

goed begaanbare aardewegen en verharde wegen. Sommigen waren al als echte coaches 

de match van de Rode Duivels tegen Spanje virtueel aan 't voorbereiden, anderen 

keuvelden gemoedelijk over de gebruikelijke koetjes en kalfjes. 

  

De wandeling typeerde zich ontegensprekelijk als een raszuivere  natuurwandeling. 

Meerdere  stille holle wegen en veelkleurige uitgestrekte velden stonden garant voor 

landelijke idyllische taferelen. Alles verliep rustig en gelukkig geen enkel incident te 

melden.  Onze 'stratier' was ongewild de ster van de dag. Een onvervaarde kat die  zich 

met hoog opstaande staart en rechtopstaande haren schrap zette voor onze  

vergezellende viervoeter, kon ondanks haar opvallende verschijning niet de minste 

reactie losweken bij onze trouwe vriend. Ongegeneerd liet hij haar links liggen om trouw 

zijn nieuwe vriendenclub te volgen. 

  

De twee uur durende pittige wandeling eindigde in schoonheid aan de voet van de Sint 

Martinuskerk, waar de patron van de taverne Relais St Martin ons met een brede glimlach 

opwachtte. De ruime taverne met bijgaande feestzaal was uitnodigend charmant voor de 

dorstige bende. De droge kelen werden dan ook dankbaar gesmeerd met de aangeboden 

trappisten of andere godendranken.   
 

Un grand merci Luc pour cette belle promenade. 

 

Achilles 

 

 

 

 

Foto’s: Ernest Vanderheyden 
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VERSLAG DAGUITSTAP FORT EBEN-EMAEL en DE BRUG 20 en 22 september 2016 

 

 
 

Deze keer hadden we iets minder inschrijvingen. Waren de mensen nog met vakantie of 

hadden ze het al gezien ?  Die redenen speelden zeker mee, maar er was nog een derde. 
 

Voor ons vertrek op de parking in Rotselaar komen er plots leden toe die niet ingeschreven 

hadden. Een beetje paniek bij ondergetekende …. Wat was er misgelopen ?                              

Al vlug kwam het verlossende antwoord. De collega’s  van BGB (waar veel van onze leden 

ook lid zijn) hadden ook een daguitstap gepland. En dan moeten er natuurlijk keuzes 

gemaakt worden.                                                                                                                                             

Maar een kleinere groep is ook best gezellig.                                                                                            

De reis op dinsdag verliep met een kleine hindernis. De GPS van de buschauffeur liet hem 

plots links afslaan, dwars door de velden.  Al snel werd duidelijk dat dit niet de optimale weg 

was, maar keren was onmogelijk en gezien alle wegen naar Rome (en hopelijk ook naar 

Eben-Emael) leiden reden we maar verder.   Op een gegeven moment ging het toch echt niet 

meer en moesten we achteruit tot op een T-kruising om te kunnen terugkeren.  Maar eind 

goed, al goed.   Wat later staan we toch op de parking van het Fort van Eben-Emael.                   

Wie zich dat fort voorgesteld had als een middeleeuwse burcht kwam bedrogen uit.  Het 

leek eerder een grote heuvel met een toegangspoort.                                                                    

Maar wij hadden eerst nog zin in een kopje koffie.  Via een charmant bruggetje over de 

“Jeker” kwamen we op het terras van “Molen Loverix”; een gerestaureerde watermolen, 

omgevormd tot een gezellige brasserie.  We worden er ontvangen met koffie en authentieke 

Limburgse vlaai. 

 

Het Fort zelf, hoewel het klein lijkt op het eerste zicht, beslaat een oppervlakte van 75 ha en 

telt kilometers gangen op 3 niveau’s.  Hier is zelfs electrische verlichting (nu TL-lampen, 

vroeger kleine peerlampjes) en verwarming.  Het was een verdedigingsbolwerk, maar ook 

een volledige kazerne met slaapzalen, individuele douchecellen (zeker een luxe in die tijd), 

een ziekenboeg, kleine operatiezaal, keuken  …. enz., goed voor een garnizoen van 1198 

militairen.                                                                                                                                                  

Een immense trap leidt naar de hogere verdiepingen.  Gelukkig kunnen wij dit met de lift 

doen. Die bestond oorsponkelijk ook al, maar werd alleen gebruikt door hogere officieren en 

om zwaar materiaal naar boven te krijgen.                                                                                           

Het fort, gebouwd in de periode 1932-1935 was bedoeld om een zwak punt in de Belgische 

defensie tegenover Duitsland te versterken.  De aanval op dit Fort gebeurde echter uit totaal 

onverwachte hoek.  Een aantal transportzweefvliegtuigen (die zijn geluidsarm) landden 

boven op het fort en vliegensvlug werden door middel van de zogenoemde “holle ladingen” 

de Belgische kanonnen buiten gevecht gesteld.  De ravage die zo’n bom kan aanrichten is 

nog te zien.  De volledige uitleg zou ons hier te ver leiden.  Wie het nog eens rustig wil 

nalezen kan alles vinden op de website www.fort-eben-emael.be .  
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Ondertussen was het middag en moest de innerlijke mens versterkt worden.  Dit gebeurde 

in Gasthof “Delicia” in Riemst waar we hartelijk verwelkomd werden door de patron.   Met 

de gekende vriendelijke en vlotte bediening werd ons een middagmaal geserveerd 

bestaande uit soep – varkensgebraad met heerlijke grotchampignons, princesseboontjes en 

kroketjes alsook een ijsje en koffie als afsluiter. 
 

Nadien reden we naar “De Brug” in Vroenhoven.  Deze brug werd ook bij die eerste Duitse 

aanval opgeblazen.  Ze staat symbool voor de plaats waar WO II begon.                                 

Door de toename van het goederenvervoer over het Albertkanaal werd deze brug recentelijk 

vernieuwd.  De bunker die er oorspronkelijk stond werd zelfs verplaatst om het kanaal te  

 

verbreden.  Tegelijkertijd werd onder de brug een  modern bezoekerscentrum gebouwd.  

Het omvat 2 belevingscentra:  het eerste gaat ook over WO II, maar hier komt meer de 

menselijke kant van het verhaal aan bod.  Filmpjes met getuigenissen van oud-soldaten – 

verhalen van mensen die alles als kind beleefd hebben – vrouwen wiens man of zoon naar 

de oorlog moest enz.                                                                                                                               

Het andere deel gaat over de binnenscheepvaart.  Alles wordt heel aanschouwelijk 

voorgesteld en de kennis wordt getest via computerconsoles.  Een heel interessant museum 

om met wat grotere kleinkinderen (10-16 jaar) te bezoeken.                                                             

Ondertussen zien we het drukke verkeer op het Albertkanaal.  De boten zijn tegenwoordig 

groot, luxueus en hebben zelfs een speeltuintje voor hun kinderen op het dek, veilig 

afgesloten met netten.                                                                                                                          

Na dit interessante bezoek hadden we wel dorst gekregen.  De planning was om in de 

Brasserie van de Brug iets te drinken met zicht op het water. Op donderdag is dat goed 

gelukt, maar dinsdag was de wekelijkse sluitingsdag.  Dan maar iets anders proberen.  De 

buschauffeur heeft ons wat verder afgezet waar we onze dorstige kelen konden laven.  We 

mochten wel alleen gebruik maken van het terras want binnen was het grotendeels 

restaurant.  En we moesten ook nog zelf onze drank halen, want mevrouw stond er alleen 

voor. Maar dat was voor ons allemaal geen probleem, als we maar iets te drinken kregen.  

Nadien zijn we nog even naar Gasthof “Delicia” gegaan voor het klassieke avondmaal (ene 

met hesp en ene met kaas of zelfs 2) en net zoals we de dag begonnen waren met een stuk 

authentieke Limburgse vlaai. 

 

Magda                                                                      
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Foto’s Paul Ceulemans 


