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Ons Gazetje 
Uitgever: Senioren KBC kring Leuven     Jaargang: 07   Nummer: 02   Datum: 02/2017 

 

                                                                                                                                                                                

                                                                         

                       
Vrienden 

“De kinderen vragen of je nog even komt.” Geamuseerd kijk ik mijn vrouw aan.                

“Oei!” Ze fronst haar voorhoofd en knijpt haar ogen potdicht. “Het varkentje,” mompelt ze 

en verdwijnt in de nachthal. Eigen schuld, oma. Tot straks! 

Dat varkentje hoort bij een logeerpartij op de Kriesberg zoals een ijsje bij een wandeling in 

Averbode. De kleinkinderen geraken niet in dromenland zonder Bumba, Caesar, Toots en het 

varkentje; met de knuffels tegen zich aangedrukt volgen ze met begerige blik oma die hen op 

sleeptouw neemt in de wondere dierenwereld. Veertig jaar reeds vertelt ze hoe het komt 

dat het varken het enige dier is dat zijn leven lang naakt rondloopt -zo naakt als een 

pasgeboren pandabeer!- en waarom zijn staartje draait als de spiraal van een kurkentrekker. 

Ze haalde de mosterd bij Felix Timmermans, maar maakte er gaandeweg haar eigen versie 

van. De plot is eenvoudig: op de dag dat de dieren gekleed werden, werd het gulzige, 

ongeduldige varken het aanschuiven in de rij beu, trok naar het veld en deed zich daar 

ruimschoots te goed aan de wortelen. Dik en rond gegeten, viel het daarna in een diepe 

slaap, waardoor het te laat kwam op het appel. 

Fantasie deed de rest. In oma’s verhaal verschijnt altijd eerst de olifant ten tonele. Hij wil 

grijs zijn, want grijs is zijn lievelingskleur. Het arme beest heeft echter een probleem: zijn 

plompe lijf hindert hem. Oma en de kinderen zien een oplossing en maken hem dolgelukkig 

met een slurf. De hoogmoedige giraf stelt meer eisen en een slurf weigert hij pertinent. De 

koppen worden bij elkaar gestoken en vrouw giraffes hals wordt langzaam en voorzichtig 

gerekt, l a n g z a a m  e n  v o o r z i c h t i g, tot die sierlijk en elegant de lengte van zijn 

lange, slanke poten heeft. De kikker ziet er geweldig uit in zijn groen regenjasje. En de 

vlinders! Timmermans zei het reeds: zo mooi kan men niet dromen zoals die mooi gekleed 

waren. 

Bossen en velden vullen zich met die bonte mengeling dolgelukkige dieren. Voor het varken 

was er niet echt een happy end, toch knorde het van blijdschap omdat hij een krulletje in zijn 

staart kreeg. 
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Stiekem sta ik soms te luisteren en geniet ervan hoe fantasie en werkelijkheid verweven zijn, 

hoe eenvoudig het verhaal klinkt, hoe sprookjesachtig het aandoet, maar hoe realistisch de 

jongens de dieren beschrijven, hoe de dierenparade ter wille van wie luistert, uitgebreid 

wordt met tijgers, jaguars en luipaarden of met schaapjes, lieveheersbeestjes en libellen, 

hoe de kinderen meebouwen aan het verhaal, hoe Roos soms angstig naar de jongens kijkt, 

maar het ook onmiddellijk hoort als oma zich vergist. Oma fantaseert erop los met telkens 

nieuwe anekdotetjes, doch de essentie blijft en de kleinzonen en kleindochters krijgen er 

niet genoeg van. Ooit is ze ermee begonnen, ermee ophouden is niet aan de orde. Gelukkig 

houdt ze van verhaaltjes en verhalen.  

Voor mijn vrouw zijn verhalen boeiend, taal fascinerend en bibliotheken oorden van 

culturele rijkdom voor iedereen toegankelijk. Als kind, zestig jaar geleden, ging ze al naar de 

‘boekerij’. Ik ook trouwens. Onderwijzers verdienden in die tijd een cent bij als 

verzekeringsagent. Nonnen deden vrijwilligerswerk. Van koken, wassen, plassen, strijken, 

kinderen verzorgen en manlief behagen waren ze vrijgesteld, ze hadden dus de tijd, maar 

ook -het moet gezegd- de capaciteiten om zich met een bibliotheek bezig te houden. In een 

bijgebouwtje van de gemeenteschool hield mère Victoire op zondagvoormiddag de 

‘boekerij’ open. Ze zwaaide de scepter over vier muren vol rijen boeken, dubbel gekaft in 

grauw papier en een magisch zwart Romeins cijfer op de rug. Voor mère Victoire, klein van 

gestalte, het ronde gezicht omhuld met een stijve witte kap en een zwarte sluier, was dat 

cijfer van gewetensbelang en een reden om je het gekozen boek te weigeren. Verboden 

lectuur! Met zestien was je niet te jong voor de stelling van Pythagoras en de Spaanse 

Inquisitie, wel voor een of ander in bruin papier gehuld boek. Het oordeel van Mère Victoire 

werd niet tegengesproken, je kon ze niet belazeren, toen niet en later ook niet. Ze was, naar 

ik later hoorde, een fervent flamingant, wat in een klooster waar Frans de voertaal was, niet 

evident was. Veel later, toen ze in het kloosterrusthuis verbleef, nam ze op ludieke wijze 

revanche. Met haar laatste verjaardag was ze bedlegerig, haar medezusters wilden haar een 

plezier doen en vroegen hoe ze dat konden. “Kom met z’n allen rond mijn bed staan,” zei ze, 

“en zing uit volle borst De Vlaamse Leeuw.” En zo gebeurde. Een betere bibliothecaris kon 

een Vlaams dorp voorwaar niet hebben! 

Zestig jaar geleden ontkiemden in mij en mijn makkers de eerste zaden van de letterkunde. 

In de zesde Latijnse vulde een hoop studieboeken, voor elk vak minstens één, onze bank. 

Daartussen zat Zuid en Noord, een pareltje vol gedichten en verhalen. 

Taal werd poëzie en proza waarin woorden vloeiend in zinnen overgingen als golven water in 

de zee. Van de Oortjesschool van Ernest Staes, via Saidjah en Adinda van Multatuli tot de 

verzamelde gedichten van Hendrik Marsman bewandelden we eerst schoorvoetend, daarna 

meer gezwind de letterkundige wegen van Vlaanderen en Nederland. In ons hoofd werd 

toen een stuk Zuid en Noord voor altijd opgeslagen.  

Een boekenwinkel binnenlopen is uit de drukte binnenstappen in een oase van rust; dezelfde 

sereniteit voelen die je ook in een kathedraal in een bruisende stad vindt. En net als in de 

kerk accentueert de stilte hier de schoonheid. Alles zwijgt, maar alles spreekt. Die 

honderden boeken vertellen verhalen van over heel de wereld, van Brazilië tot China. 

 In dit paradijs van uitgestalde rijkdom aan kennis, gedachten en emoties, voelt een bibliofiel 

zich thuis. Alles en iedereen ademt rust, niemand verheft zijn stem. Hier is het boek heilig en 

veilig. Geen wonder dat mijn vrouw hier uur en tijd verliest. Haar beroepsleven was gevuld 

met taal en literatuur. Ze gruwelde van ezelsoren, gekreukte bladen en losgebroken ruggen. 

Een boek behandel je met respect! 



3 

 

 

 

 

Nogal logisch dat ze ook taalevolutie op de voet volgt. Het consequent foutief gebruik van de 

persoonlijke voornaamwoorden in de media, stoort haar uitermate. Weten jullie welk nieuw 

woord in 2016 in Vlaanderen uitgeroepen werd tot’ Woord van het jaar’?  Samsonseks!  De 

jeugd koos voor ‘beire’. Wat vroeger cool was, is nu beire. “Hoe was het op kamp?” “Kei 

beire, jong.” Wordt half-nightstand het woord van 2017? Volgens mijn vrouw is een half-

nightstand zoiets als een gehalveerde one-nightstand. Douchen en slapen horen er niet 

meer bij, daarvoor rij je naar huis, naar je eigen bed. 

Vrienden, ik ben duidelijk niet meer mee: in theorie niet, in praktijk niet en in taalgebruik 

niet. Bijbenen dus! Deze maand krijgt de computer voorrang, want in Windows-10 loop ik af 

en toe nog verloren. Tot volgende maand.  

G. Pepermans 

 

 

 

SPECIALE VERJAARDAGEN  

        50 JAAR GEHUWD 

25/02 : WINNEN FERNANDA - BROUCKE ROGER, Zijdelingsestraat  43 bus 10 - 3300 Tienen 

 

                                85 JAAR  

 

15/02 : BERTHELS JOZEF, H.Geeraertlaan 15 - 3001 Heverlee 

20/02 : BOECKMANS LOUISA (wed. VOS René), Langestraat 20 bus 2 - 3111 Wezemaal 

 

                  80 JAAR 

 

14/02: DEKENS ROGER, V. Van Malderlaan 3 - 1700 Dilbeek  

27/02 : MATTHIJS WILLY, Kerkhofstraat 49 - 3110 Rotselaar - Heikant 
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    75 JAAR 
 

06/02 : DEGLINE M.ELISE IDA, Attenhovenstraat 28 - 3806 Velm - Sint - Truiden  

16/02 : WITTEMANS RAYMOND (wednr. ROELANTS Maria), Tremelosesteenweg 16 - 3130 Betekom 

23/02 : VANDENDORPE ERIC, Appelaarstraat 8 - 8800 Roeselare 

                                       

                                          70 JAAR 

 

02/02 : LETELLIER PAULA, Banhagestraat 62 - 3052 Blanden  

02/02 : VAN RENGEN GILBERTE, Allée des Renards  12 -  5170 Profondeville 

04/02 : VAN HOREBEEK THEO, Paashofweg 1 - 3210 Lubbeek 

08/02 : HOETERICKX MAGDA, Droge Vijvers 5  - 3370 Boutersem  

11/02 : VANDEVENNE PATRICIA (wed. DEHASQUE Hugo), Leefkern 1 - 3294 Molenstede 

16/02 : UYTTEBROECK GEORGES, Neerlintersesteenwg 246 -  3300 Tienen (Oplinter) 

17/02 : LECOCK IRENE, Tempelstraat  40 - 3210 Linden 

27/02 : SEVERENS YVETTE, Leuvensebaan 11 - 3110 Rotselaar 

 

                              Aan iedereen van harte proficiat 

 
 
BELANGRIJK  
 

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

overlijden van partner, mogen telefonisch meegedeeld worden op het telefoonnr. 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, telefoonnr. 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. 

Ook via onze eigen website www.seniorenkbcleuven.be geraak je op die site. 

Van SKL vindt u o.a. de bestuursledenlijst, de activiteitenkalender, de komende wandelingen, 

foto’s van voorbije wandelingen, optredens en ook nog Onze Gazetjes vanaf 1/2016. 
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OVERLIJDEN 

                               
Dhr. GRENIÉ Alfons (ex-KB Groep), echtgenoot van mevr. Herstja SMETS, is overleden op     

1 januari 2017 in het U.Z. Campus Gasthuisberg te Leuven. 

Alfons werd geboren op 8/05/1942. 

Rouwadres: Lindestraat  65 

                      3471 Hoeleden 

 

Mevrouw Clemence BRANTS, weduwe van dhr. Frans ROTTIE (ex-KB Groep Leuven), is op 

8 januari 2017 overleden in het Heilig Hartziekenhuis te Leuven.  

Clemence werd geboren op 6 april 1924. 
 

Condoleren: www.pues.be 

  

Onze blijken van medeleven worden overgemaakt aan de families. 

 

  

 

Donderdag 2 maart: wandelen in Kampenhout 

De wandelkalender 2017 wordt verder afgehandeld. Na Leefdaal en Mechelen belanden we 

in Kampenhout met als gids ons aller Felix. 

We vertrekken vanuit de dorpskern en proberen zo snel mogelijk rustige landwegen op te 

zoeken. Normaliter zijn dat goed begaanbare paden maar hier of daar een zompig stukje bos 

kan niet worden uitgesloten. Laat ons dus hopen dat 2 maart nog te vroeg is voor de 

gekende maartse buien met hun lading regen, hagel en natte sneeuw. 

We komen samen aan het Gemeenteplein aan de kerk van Kampenhout, waar kan 

geparkeerd worden en vertrekken daar stipt om 14 uur. Voor de GPS kan je Dorpstraat 6 

ingeven. Dat is het KBC kantoor onder de kerktoren van Kampenhout. Na een wandeltocht 

van een goede 7 kilometer wordt de afterpint geschonken in de feestzaal van het 

nabijgelegen café "den biechtstoel" (hoek Dorpstraat - Tritsstraat). 

Tot dan. 

Achilles en Felix 
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DAGUITSTAP GHELAMCO-ARENA en GENT – DINSDAG 21 MAART en DONDERDAG  

23 MAART 2017 

Onze eerste uitstap brengt ons naar Gent. Eerst bezoeken we de Ghelamco-arena.                                        

Dit is het huidige voetbalstadion van de Belgische voetbalclub KAA Gent, de grootste club uit 

Gent. Het is een unieke kans voor de voetbalfans en alle andere geïnteresseerden om zo’n 

modern stadion dat geopend werd in 2013 te bezoeken onder leiding van een ervaren gids.                                                             

De lunch wordt ook daar genomen.                                                                                                                                              

Nadien rijden we naar het centrum van Gent voor een boeiend gegidste historische 

rondvaart op de Leie door het middeleeuwse Gent met zijn scala van monumenten.                                               

Daarna krijgen jullie wat vrije tijd om zelf een stukje Gent te bezoeken of iets te gaan 

drinken. Vlakbij de aanlegsteiger ligt immers het Groot Vleeshuis, een voormalige overdekte 

markt en gildehuis. Momenteel is het een promotiecentrum voor Oost-Vlaamse 

streekproducten. Even verder om het hoekje duikt het imposante Gravensteen op, een 

middeleeuwse burcht in het centrum van de stad. En nog wat verder ligt het Patershol. Dit is 

een gezellige oude middeleeuwse wijk met restaurantjes en cafeetjes. De ganse wijk 

doorlopen zal wel niet lukken, want deze is 4,5 ha groot. Maar even de sfeer opsnuiven zal 

wel kunnen. 

Dagorde: 

8.15 uur : VERTREK met bus Lindencars op de parking Rond Punt Rotselaar (kruising afrit                 

.                   E314 met Aarschotsesteenweg). We vertrekken tijdig gezien de dagelijkse  file.                                   

10.15 uur : Start van de rondleiding in de Ghelamco-arena. (1,5 uur) 

11.45 uur : Lunch in de Buffalo Bistro : Gentsche Vol-au-vent/mousselinesaus/frietjes/                                                     

.                                                                      chocomousse                                                                                                                 

Drankenforfait: plat/bruisend water – witte/rode huiswijn/koffie/thee –  Maes pils of 

frisdrank is ook mogelijk.       

13.00 uur: Einde in de Ghelamco en vertrek naar het centrum van Gent.      

14.00 uur: Stadsrondvaart van 40 minuten met de bootjes van Gent.                                                                                       

.                   Open boot bij droog weer (voorzie toch eventueel sjaal/muts).                                                                          

.                   Cabrio boot bij regen. 
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Nadien vrije tijd  

16.30 uur: Vertrek uit Gent 

Op onze terugweg houden we nog even halt in taverne “Bloemenlust” in Wetteren voor een 

licht avondmaal : 2 belegde sandwiches met koffie.  Eventuele andere dranken zijn voor 

eigen rekening. 

Daarna terug naar Rotselaar. Aankomst voorzien rond 19.30 – 20  uur, afhankelijk van het 

verkeer. 

Dankzij de uitzonderlijke bijdrage van de kas komt de prijs op 55 Euro. 

INSCHRIJVEN door betaling van 55 euro p/p op rekening BE78 4310 0665 6186 van SKL  met 

mededeling:  CODE 712 voor uitstap dinsdag 21 maart                                                                                    
   CODE 713 voor uitstap donderdag 23 maart 

Afsluiting inschrijvingen 5 maart. 

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. 016/73 40 30 of email: julien.ronsmans1@telenet.be 

Mocht u op het laatste ogenblik onverwacht verhinderd zijn, gelieve dit dan telefonisch te 

melden : voor uitstap 21 maart aan Julien Ronsmans  0494/ 18 74 04 

                 Voor uitstap 23 maart aan Magda Everaerts  0496/ 94 61 57  

TIP: programmeer deze gsm-nummers in uw toestel – kan handig zijn tijdens een reis.     
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Maak u klaar voor een dolkomisch liefdesverhaal: iets tussen ‘Shakespeare in love’ en ‘Sex 
and the City’. 

Fred en Lilli. Ooit gelukkig getrouwd, nu minder gelukkig gescheiden. 

Het koppel speelt de hoofdrol in ‘De getemde feeks’, een operette naar het bekende 
toneelstuk van Shakespeare. Al snel vallen ze uit hun rol en slingeren ze op scène subtiel 
verwijten naar elkaars hoofd. Doe daar nog de gokverslaafde medeacteur Bill en z’n 
lieftallige Lois Lane bij en het spel is compleet. 

Lilli – alias de feeks – is de intriges meer dan beu. Ze dreigt ermee de show te verlaten. 
Maar daar steken twee bandieten en bedrieger Bill een stokje voor. Lukt de list en blijft Lilly? 
Ontdekt  Fred de leugens van medespeler Bill? Kan er ooit nog liefde zijn tussen Fred en 
Lilly? 

U ontdekt het allemaal in ‘Kiss me, Kate’ . Een hilarische Broadway klassieker die meer 
dan 2000 voorstellingen lang te zien was in New York en Londen. Nu voor het eerst in 
Vlaanderen met een topcast aan het wondermooie Donkmeer. Wie dat zijn wordt nog niet 
helemaal verklapt. Festivaria (de inrichters) houden er graag nog even de spanning in, maar 
lichten nu toch een eerste tipje van de sluier. In de hoofrollen zie je o.a. Goele De Raedt, 
Line Ellegiers en Jan Schepens. Binnenkort gaat de sluier verder omhoog……. 
 

Lokatie : Donkmeer in Berlare - Overmere (overdekte genummerde tribune zitplaatsen) 

Datum : 21 augustus 2017   

Vertrek met Lindencars om 18u  op de parking aan het rond punt in Rotselaar , (kruising 
afrit E314 met de Aarschotsesteenweg) 

Begin van de operette : 21u. 

Kostprijs : Bij inschrijving van min. 50 personen, zou de prijs op 36 Euro p/persoon komen.  

De autobus wordt betaald door onze SKL-kas.  

Maximum aantal deelnemers: 60 personen. 

Beleef dit schouwspel mee door een voorschot van 20 Euro p/persoon  te storten op onze 

SKL rekening nr.  BE78 4310 0665 6186 met vermelding van code 715 vóór 20/02/2017.  

Het  juiste te betalen saldo zal later gevraagd worden gezien de ticketprijs kan varieren, 
afhankelijk van het aantal deelnemers.  

Bij onvoldoende of teveel deelnemers zullen we u telefonisch contacteren en/of uw voorschot 
terugstorten. 
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HET IS (NOG) MAAR EEN GEDACHT 

 

 

 

Ben je ook graag samen met leeftijdgenoten en breng je ook graag een gezellige namiddag 

ontspannend door?  

Wat zou je er dan van denken dat we tijdens de zomermaanden enkele namiddagen met 

geïnteresseerde leden zouden verzamelen om het fameuze "Jeu de Boules" of petanque te 

spelen?  

Alvorens tot actie over te gaan had ik echter graag naar de concrete interesse van onze 

leden hiervoor gepeild. Laten jullie mij weten of jullie dat zien zitten en zo ja, of jullie de 

spelregels al kennen en al dan niet geoefend speler zijn. Er is geen enkel bezwaar om als 

totale beginneling mee te komen doen, maar ik zou dan wel eens een competitiespeler 

uitnodigen om ons enkele beginselen en "truken van de foor" van het spelletje bij te 

brengen. 

Waar dit vermaak bij de Grieken en de Romeinen nog een krachtspel was, kan nu iedereen 

gemakkelijk dit spel beoefenen.  

Achilles 

achille.cuypers@telenet.be 

016/580842        0475253933 
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VERSLAG WANDELING LEEFDAAL (5 januari) 

Het jaar uitgewandeld in Linden onder leiding van Luc (waarvoor dank Luc) en met 78 

metgezellen. Toch wel vergeten een verslag te maken zeker met mijn excuses aan onze 

redacteurs Lutje en Jeannine en met het vaste voornemen dat nooit meer te vergeten. 

Voor de nieuwjaarswandeling met druppel in Leefdaal zal dat alvast niet gebeuren want 

dezelfde avond nog een verslag binnengekregen van een wandelaar die liever anoniem 

wenst te blijven. Met enige dankbaarheid hierna zijn impressies.  

"Wanneer ik op woensdag 3 januari in de buurt van Leefdaal was met de wagen, en er in een 

zware winterse regenvlaag terecht kwam, zag ik de bui al hangen. Ik ken immers een beetje 

de omgeving en weet hoe vettig de landwegen er daar kunnen bij liggen.  Wat zou het 

morgen worden? De wandeling was weliswaar als zwaar aangekondigd, maar het zou de 

stoutste dromen kunnen overtreffen.  

Was het de aankondiging? Waren het de winterse omstandigheden? De eerste soldendagen? 

Of een mix van dit alles? Het aantal wandelaars lag in ieder geval wat lager dan bij de vorige 

wandelingen. Er verzamelden “maar” 62 moedigen voor de eerste wandeling van ’t jaar aan 

de kerk van Leefdaal, onder een mooie winterzon bij een temperatuur van 5 graden. 

Handschoenen gingen uit en aan om handen te schudden; nieuwjaarszoenen en -wensen 

werden uitgewisseld. De gesprekken gingen uiteraard over de voorbije feestdagen en al wat 

er zoal op tafel was gekomen.  

Achilles had, zoals ieder jaar, van Monique toelating gekregen om een bezoek te brengen 

aan zijn drankenleverancier en trakteerde ons nog voor de start op Betekomse jenever en 

likeur. Normaal moest dat in de helft van de wandeling gebeuren, midden in’t veld,  maar 

niemand vertrouwde het om zijn 4x4 in handen te geven van Gaby of één van de andere 

dames die de jaarlijkse jeneverstand uitbaten.  

Met één of twee glaasjes krijg je al snel het gevoel dat het minder koud is, hoewel 

verstandige mensen zullen zeggen dat het niet zonder gevaar is. 

Was het niet goed tegen de kou, het zou in ieder geval helpen om de modder van de 

“Korbeekstraat” te minimaliseren en ook het feit dat het in ’t begin steeds bergop ging werd 

voor lief genomen. In normale omstandigheden zou je dit een rotwandeling noemen, maar 

het jeneverke gaf de burger de nodige moed.  

Na een klim, met wat schuifpartijen en gesakker, tot op het plateau tussen de Dijle- en de 

Voervallei, zouden de wandelomstandigheden trouwens sterk verbeteren. We waren er op 

het hoogste punt van de wandeling, op de vroegere militaire weg tussen Leuven en Tervuren. 

Van daar gingen we een stuk verder richting Korbeek-Dijle en vervolgens driekwart draai 

terug richting Bertem, eindelijk op een fatsoenlijke wandelweg. We kruisten opnieuw de 

militaire baan en de “delle” en zakten door een prachtige holle weg verder af naar de 

Voervallei en de kapel van Sint-Verona.   
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Via het Voerpad, langs het kasteel van de graaf van Leefdaal, kwamen we terug aan de kerk, 

onze vertrekplaats.  

De modderschoenen verdwenen in de autokoffers en met lichte tred en grote dorst gingen we 

verder naar Pallekeshof, waar de bovenzaal voor ons gereserveerd werd om de wandeling 

door te spoelen. De baas daar had het goed bekeken : bestellen aan de toog en meenemen 

naar boven : voor hem minder moeite maar zo ging het wel zeer vlot. De volgende 

bestellingen had ik wel liever aan tafel gedaan : met een paar koffies en thee’s de trap 

oplopen vraagt enige vaardigheid…   

Als ik ’s avonds mijn modderschoenen uit de auto haalde heb ik nog eens gevloekt en mij 

afgevraagd of dit er niet een beetje over was? Maar nee toch? Het was aangekondigd als een 

mogelijk vettige uitstap en de vooruitzichten werden waarheid. Het hoeft niet iedere maand 

zo cru te zijn, maar af en toe mag het wel.   

2017 goed begonnen Achilles, doe zo maar voort! " 

Van mijnentwege niets meer toe te voegen, tenzij de opmerking dat meerdere wandelaars 

het een toffe wandeling vonden. En tenslotte een dankwoord aan de anonieme inzender en 

de belofte het bronnengeheim te bewaren. 

Tot in Mechelen. 

Achilles 
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ALGEMENE VERGADERING (10 JANUARI): VERSLAG 

De laatste kerstdecoraties liggen weer behoedzaam, veilig en stofvrij 

weggeborgen. Terwijl ik liefdevol de drie Wijzen, lichtelijk beschadigd in de 

loop der jaren door nieuwsgierige kinderhandjes, in zacht papier te rusten leg 

overvalt mij weer de jaarlijkse heimwee, de kerstmisblues. Het waren weer 

drukke, maar toch zo'n gezellige dagen, het mocht voor mij best nog even 

langer geduurd hebben! Sentimentele onzin voor overjarige romantische zielen 

is de nuchtere repliek van mijn realistische echtgenoot, eindelijk weer rust en 

soberheid. Opgelucht zuchtend sluit hij achter mij de zolderdeur en hiermee 

wordt ook symbolisch de kerstperiode afgesloten. 

Waar we het beiden roerend over eens zijn is hoe ingrijpend triestig en negatief 

het vorige jaar zijn verloop gekend heeft. We werden omver geblazen door de 

barbaarse hardheid van het extremisme, en wat we stilletjes gevreesd hadden 

werd pijnlijke waarheid. We keken wantrouwend en verbaasd naar de idioten 

en infantiele onbenullen die als wereldleiders ongestraft kunnen knoeien en 

bedriegen en hopen van harte op de uiteindelijke overwinning van de 

'menselijkheid'. Zoals onze voorouders het ons echter geleerd hebben moeten 

we moedig blijven hopen en vechten voor een betere toekomst voor ons 

nageslacht. Als we allemaal binnen onze kleine gemeenschap het positieve 

laten primeren kunnen we samen het verschil maken. 

Een jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, vriendelijk gekoppeld aan de algemene 

vergadering is een veelbelovende stap binnen deze gezonde filosofie van 

vriendschap. 155 SKL'ers hadden deze uitnodiging gekoesterd en met stip in 

hun kalender aangeduid. 

10 januari, om 10 uur in de ochtend, gonsde de inmiddels ingeburgerde 

voetbalkantine van Bierbeek reeds  van de spreekwoordelijke bedrijvigheid. 

Het is telkens weer een aangenaam raadsel hoe een paar creatieve 

duizendpoten erin slagen om in een minimum van tijd maar met een maximum 

aan feeling de kille kantinezaal om te bouwen tot een gezellige feestzaal (merci 

Anita!). Een bank vooruit en een kus van de juffrouw!  

Vera, voor wie deze zaal een tweede thuis is geworden, heeft ons de voorbije 

jaren deskundig in- en opgeleid zodanig dat iedereen rustig zijn plekje vond en 

alles op wieltjes draaide. Of toch niet? Kasten en laden, potten en pannen 

hebben voor de keukenhelpers nog nauwelijks geheimen. De gigantische 

koelkast daarentegen heeft blijkbaar nog een duister kantje, want er bleek een 

wereld van verschil tussen een linkse en een rechtse kant. Maar ook dit 

fenomeen hebben we dank zij Vera inmiddels helemaal onder de knie.  
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Het voorbereidende culinaire werk verliep dan ook letterlijk en figuurlijk 

gesmeerd. Er werd gelachen en onschuldig geplaagd, er werden niet alleen 

ijverig  broodjes maar ook dorstige kelen gesmeerd uiteraard zonder de ernst 

van onze tijdelijke job uit het oog te verliezen. Radijsjes, krokante slablaadjes, 

komkommertjes, eitjes, tomatenschijfjes het werd allemaal keurig 

gedeponeerd waar het hoorde gedeponeerd te worden. Menige traiteur zou 

groen van jaloezie uitslaan bij het bewonderen van onze eindproductie. Naast 

het broodjesteam waren ook een paar dames ijverig in de weer met originele 

minihapjes. Niet alleen oogstrelend verleidelijk maar superlekker! 

Rond één uur waren we toe aan onze broodnodige shift, want een motor 

zonder brandstof blijft helaas niet lang rijden. Het lukte ons om net op tijd klaar 

te zijn voor de correcte ontvangst van onze gasten. We kennen onze 

pappenheimers inmiddels, de woorden "te laat" zijn definitief verbannen uit 

hun drukke agenda. En of we ze kennen, een uurtje te vroeg streken de eerste 

vroege vogels neer. Hun hartelijke begroeting van elkaar en hun vrolijk 

enthousiasme naar ons toe vertederde ons volkomen en met christelijke 

deemoed sloten we ze definitief in ons hart.  

Gaby, die zich helaas niet helemaal fit voelde, hield dapper stand en 

verwelkomde het  vrolijke volkje. Het glaasje Cava werd met graagte 

gesavoureerd en de verrassende bijpassende hapjes werden de hemel in 

geprezen. Beslist een extra afwasbordje waardig. 

Een lofrede afsteken voor onze broodjes is onnodig. Onze mensen zijn reeds 

meer dan vertrouwd met onze kwalitatief hoogstaande presentatie en 

nestelden zich met zichtbare voldoening in hun stoel om zich met plezier te 

laten inwijden in de nieuwe jaarplanning. 

Jeannine beet moedig de eerste spits af en gaf een duidelijk inzicht over de 

handel en wandel van haar leden. Ze weet zich perfect te handhaven in die 

administratieve mallemolen. Pluim nummer één. 

Julien, de man die samen met zijn Vera onze euro's met zorg en vakmanschap 

beheert, goochelde behendig met cijfertjes. Ik heb vooral onthouden dat er 

een behoorlijk positief saldo blijft blinken. Tevens is dit energieke koppel, 

samen met Magda ijverig in de weer met onze traditionele oktoberweekends. 

En ze hebben dit weer prima voor elkaar gekregen. Meer en correcte 

informatie volgt beslist later. Drie dikke pluimen ineens! 

Achilles, heeft zich weer vakkundig laten begeleiden door professionele 

wandelliefhebbers. Als de luchtstromingen willen meewerken en de schoenen 

waterdicht blijven, dan staan er nog mooie wandelnamiddagen in het verschiet. 

Nog een pluimpje erbij! 
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Magda, plichtsbewust zoals we ze allemaal kennen, geeft meer uitleg rond de 

geplande daguitstappen. Sport- en dierenliefhebber, geschiedenis- en retro- 

fan , iedereen kan zijn gading vinden in het gevarieerde aanbod. Laat de 

pluimen maar aanrukken! Ook en niet het minst voor ons aller spring in 't veld, 

de Jan, die telkens opduikt waar handen te kort komen. 

Lutje  wil beslist nog wat extra cultuur en heeft een geheimzinnige wandeling 

uitgedokterd in het zo nabije Leuven. Tijdig inschrijven is de boodschap, en 

neem dat mooie pluimpje maar aan Lutje. 

Marc, wordt als nieuwste en productieve webmaster terecht door Gaby in het 

zonnetje gezet. Steek die pluim maar alvast trots achter je oren! 

Maar dan zijn er ook nog onze stille maar noeste werkers, die bescheiden op de 

achtergrond blijven maar heel veel steun betekenen voor het ganse team. 

Er is Mieke, die feilloos de afspraken met optredende artiesten en sprekers 

regelt. Zij is de dame die vlotjes contracten bespreekt en checklisten opstelt in 

samenspraak met de optredende acteurs. Ook voor jou is er een dot van een 

pluim Mieke. 

Malvine, is de lieve rustige dame die gesteund door haar sympathieke Constant 

nauwlettend de kalender opvolgt. Geen enkele speciale viering ontgaat haar 

alziende oog, al wie reeds lieve wenskaarten en begeleidende cadeautjes 

mocht ontvangen heeft dit voorrecht aan Malvine te danken. Met liefde nog 

meer pluimpjes!  

Marie- Paule is de geknipte secretaresse van dienst, en noteert alle gemaakte 

afspraken en beslissingen voor de eeuwigheid! Een tweetalig pluimpje voor 

Marie-Paule. 

En last but not least, de Willem, de man van de technische ondersteuning. Hij 

zorgt er telkens voor dat klank en licht bij al onze evenementen perfect 

afgestemd zijn. Voor hem en zijn hulpvaardige Lut liggen er ook nog twee dikke 

pluimen in mijn mand! 

Iedereen moet ook minstens één maal in zijn leven van de onovertroffen 

smoutebollen van Constant geproefd hebben. Hou je kalender in het oog! 

Onder het zalige genot van een perfect verzorgd gebakje werd er ter afsluiting 

met plezier en bewondering naar de artistiek afgewerkte foto's van onze  reis 

naar de Vogezen en het recente kerstdiner gekeken (knap werk Theo!). 

Ik wou nog een vurig pleidooi afsteken om massaal in te schrijven op al onze 

evenementen. Maar ik ga ruzie krijgen omdat mijn verslag veel te te lang 

wordt. 
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Dus lieve mensen allemaal, zonder uitzondering, zet de schroom opzij, weg met 

de drempelvrees, wees welkom bij onze vriendschappelijke groep.  

Weet dat het oude, maar wijze spreekwoord blijft gelden: gedeelde vreugd is 

dubbele vreugd, gedeeld verdriet is half verdriet! 

Tot heel binnenkort! 

Monique Leempoels 

 

NB : Ook voor Monique, de sympathieke echtgenote van Achilles, vele pluimen  

voor haar gewaardeerde inzet en van harte bedankt voor de mooie verslagen 

die we van haar al mochten lezen. 

Het bestuur 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

  

 

 



16 

 

 

 

 


