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Ons Gazetje     
    

     Uitgever: Senioren KBC kring Leuven     Jaargang: 07   Nummer: 04   Datum:  04/2017 

                                                                                                       

            

 

 
 

 

Vrienden, 

 

Horen jullie ook de lente zingen, de nieuwe lente met zijn nieuw geluid? 

Het eerste kwartaal van 2017 vloog voorbij, het winteruur kantelde naar de zomertijd, Pasen komt in ’t verschiet. 

We keren met plezier de winter de rug toe, onze ogen en oren gericht op het nieuwe leven. 

Dat seizoenen in de loop van een jaar als een rad om een tandwiel voortschrijden en elkaar opvolgen is een 

wonderlijk en fascinerend gegeven. Steeds weer herhaalt zich dezelfde kringloop van rust, ontwaken, uitbundigheid, 

nagenieten en weer overgaan tot rust. Onze kleinkinderen tekenen die cyclus even typerend en even stereotiep als 

wij destijds: een sneeuwman in de winter, bloesems in de lente, stralende zon in de zomer en vallende bladeren in 

de herfst. 

Elk jaargetijde heeft zijn eigen charmes, maar niet iedereen wordt door hetzelfde gecharmeerd.  Onze oudste 

dochter is geen lentefan, zij vindt het voorjaar kil en koel, de zonnestralen te zwak om je te verwarmen. De wind en 

koude avondlucht bijten heimelijk in je vel. Zij geniet van het najaar met zijn diepe zonnegloed die je tot op het bod 

verwarmt. Mijn vrouw is dochters tegenpool. Hoewel in bamistijd geboren, is ze een echt lentekind. In februari 

speurt ze al naar ‘het licht in de lucht’, -zo noemt zij dat- als eerste aanwijzing dat het voorjaar eraan komt en als zij 

dat eerste teken ontwaart, krijgt ze het warm van vreugde om de schoonheid die komen zal. De lentezon geeft haar 

een boost, groter dan het beste vitaminepreparaat geven kan. En de najaarszon dan? “De najaarszon over een 

kalend bos is als een afscheidslied aan het einde van een fantastisch zomerkamp. ’t Was geweldig, maar zo dadelijk 

is ’t voorbij. Voorbij!”dixit mijn vrouw.  

Des goûts et des couleurs on ne discute pas!  

Waar ze het wel over eens zijn is de teloorgang van de echte winter en de echte zomer. Bestaan ze nog de winterse 

taferelen zoals op oude nieuwjaarskaartjes waar kinderen uitbundig in de sneeuw spelen, baantje glijden of 

schaatsen op dichtgevroren grachten of vijvers? Van de poëzie van een landschap waar storende rommel is 

toegedekt met een maagdelijk wit tapijt, zodat de wereld louter rust en sereniteit uitstraalt, kunnen we nog zelden 

genieten.  Maar hoe ouder je wordt, hoe meer je naar warmte en licht verlangt, zodat je al bij het begin van de 

winter naar het einde ervan tracht. 

April is dus meer dan welkom. Maar, grillig als een puber die heen en weer wordt geslingerd tussen twee werelden, 

die van het kind en van de volwassene, zo vleit deze maand zich wispelturig nu eens tegen de winter dan weer tegen 

de lente aan. Doch de natuur kent haar wetmatigheden en langzaam omhullen de zwarte boomsilhouetten zich met 

een groene waas, die steeds voller wordt en uiteindelijk de takken verbergt onder fris, nieuw gebladerte. En daar, 

verdoken voor gevaar, zingen merel, mus en mees hun mooiste lied en bouwen hun liefdesnest. Helemaal in de top 

van de hoogste boom stapelt de ekster kriskras wat takken en takjes tot een slordig bouwsel voor de jongen. Ze 

speurt de omgeving af op zoek naar een prooi en rooft wat ze vindt. Onze tuin is al jaren de habitat van een 
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eksterfamilie. Parmantig en elegant, doch kordaat en zelfbewust, paraderen ze door het gras. Omdat mijn vrouw 

niet de minste sympathie voor ze heeft en het nageslacht alsmaar aangroeide, plaatste ik enkele zomers geleden in 

’t geniep een eksterval. Verboden of niet, mijn vrouw kon het niet langer aanzien hoe die pica-picabeesten de 

andere vogels terroriseerden. En je weet ‘ce que femme veut, Dieu le veut’. En daar de wil van God boven elke 

andere verheven is, wist ik wat mij te doen stond. Helaas! Werd ik gestraft voor mijn illegale daad of zijn eksters 

inderdaad, zoals beweerd wordt, slim, ik weet het niet, maar het beoogde resultaat bleef uit. Geen vogels, alleen 

egeltjes lieten zich vangen. De val belandde dus op het containerpark en de eksters voelen zich nog steeds thuis in 

onze tuin. 

Ook mijn vrouw voelt zich daar in haar element, zeker nu er weer volop kleur in komt. Reeds wekenlang gaat ze met 

de kleindochter op speurtocht en de ontdekking van elk plantje dat boven de aarde komt piepen, laat Pasen wat 

dichterbij komen. Want, “als de tuin mooi groen is en er bloempjes onder de struiken bloeien, komen de 

paasklokken.” Het kind huppelt aan haar hand, voor beiden straalt de toekomst. 

Niet alleen in tuin, bos en veld barst het leven open. Veertien dagen paasvakantie doet de mensen uit hun 

wintercocon breken: ze willen naar buiten, het huis uit, uitwaaien, weg wezen. De poorten van parken zwaaien open 

en in Bokrijk, Lichtaart en aan zee is het weer een en al bedrijvigheid.  Na maandenlange inactiviteit weet de 

tuinman niet waar eerst te beginnen, er is plots zoveel werk dat hem wacht. Zon en beweging bevorderen vitaliteit 

en conditie, eind april is de winterblue voltooid verleden tijd. 

Hoe zalig alles ook lijkt, blauwe lucht en fleurige tuinen kunnen niet verdoezelen dat niet alles even mooi is. De 

wereld is geen aards paradijs van harmonie en schoonheid; storm dreigt, rust wordt verstoord. De natuur streeft 

naar samenspel, april zoekt evenwicht, maar de mens blijkt daartoe niet bekwaam. Narcisten en dictators spreken 

opruiende taal, hongersnood jaagt miljoenen slachtoffers de dood in en God dient als dekmantel voor haat en 

moord. 

Er is dringend behoefte aan een integer en gedegen management om het bedrijf dat wereld heet, te saneren door 

kapitaal en arbeid eerlijk te beheren. Belgen zijn daar beslist niet toe in staat, ze beschikken niet eens over de nodige 

capaciteiten om hun eigen landje, nauwelijks een voorschoot groot, in eendracht te besturen, daarenboven zijn ze 

als aanhangers van de graaicultuur niet geschikt voor een eerlijk beleid. Donald Trump en Erdogan laat je ook beter 

niet aan de wereldtouwen trekken, wat ze denken en wat ze uitkramen is al verontrustend genoeg. 

Om af te sluiten wil ik nog zeggen dat deze maand twee mooie dagen telt: op 16 april vieren we Pasen en op 20 april 

is het Secretaressedag. Ik hoop dat het voor jullie allemaal een zalige Pasen wordt en aan allen die in hun KBC-leven 

de baas, -sorry, maar zo was het- op handen moesten dragen, een gemeende proficiat. Ze kregen niet altijd de 

waardering die ze verdienden.  

Geniet van deze eerste lentemaand en van de volgende spreuken. 

 

De huwelijkse staat is als april: nu zon, dan storm en dan weer stil.    

De heren en aprillen, bedriegen wie ze willen.  

De vrouwen en aprillen, ze hebben beide hun grillen. 

                                                                        

 

G. Pepermans           

 

     

Overlijden 
 
Mevr.Rosa Deboes (KBC-V), weduwe van Robert Quisquater. 
 
Rosa was geboren op 25 mei 1939 en is overleden op 26 februari 2017. 
 
Rouwadres: Laurent Benoit Dewezlaan 12 - 3010 Kessel-Lo 
 

 

Onze blijken van medeleven werden overgemaakt aan de familie 
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Speciale verjaardagen 
 

60 jaar gehuwd 
23/04 : RUYSEN ROGER - MOMBAERTS EMMY, Hof ter Eikenlaan 19 - 3020 Herent  

 

50 jaar gehuwd 
01/04 : PEETERS YVETTE - HENDRICKX ROLAND, Bedafstraat 30  - 3300 Kumtich 

10/04 : VAN RILLAER AGNES -TIJDGAT RENE,  Don Boscolaan 15  - Kessel - Lo 

15/04 : DE CAE  MALVINA - BERGHEN CONSTANT, Molenstraat 19  - 3010 Kessel -Lo 

28/04 : DEJONGH WILLY - VANDERWEYDEN JOSEE, Stijn Streuvelslaan 18 - 3010 Kessel - Lo 

 

85 jaar 
04/04 : VAN STEEN FRANS, Leliëndaalstraat 32 - 2811 Hombeek 

09/04 : VERBOVEN ALFONS, Brouwersstraat 1 bus 20 - 3000 Leuven 

11/04 : DEMOEN LYDIA (Wed. DE JONGHE) Tervuursesteenweg 290/206 - 3001 Heverlee 

 

80 jaar 
20/04 : VERHEYDEN HILDA, Ortolanenstraat 15 - 3010 Kessel - Lo 

 

75 jaar 
01/04 : DE MEYER ANNIE, Esdreef 41 - 3110 Rotselaar 

07/04 : VAN PAESSCHEN MARCEL, Notelarendreef 8  - 1910 Berg 

08/04 : VANDEPUT MARIA, A.Vermeylenlaan 16 - 8820 Torhout 

14/04 : BATTIGELLI ALFREDO, Spaarzaamheidstraat 13  - 3012 Wilsele 

21/04 : GOOSSENS JACQUELINE, Bukenstraat 53  - 1910 Buken 

22/04 : LAERMANS PIERRE, Donystraat 88 - 3300 Tienen 

22/04 : ROOSEN EMMY, Van Der Nootstraat  85 - 3012 Wilsele 

 

70 jaar 
04/04 : ELSEN YVETTE, Houwaartsebaan 90 - 3220 Holsbeek 

05/04 : PIECK FIRMIN, Leuvensesteenweg 141 bus 4 - 3390 Tielt - Winge 

06/04 : ALLARD FERNANDA, Rue de la Station 53 - 1357 Hélécine 

07/04 : GILISSEN ELS, Grensstraat 109 - 3010 Kessel - Lo  

07/04 : VAN ELSEN GUY, Moerasstraat 2 - 3320 Hoegaarden 

30/04 : VANDEWIJER RITA, Solveld 59 - 3440 Zoutleeuw 

 

            

Aan iedereen van harte proficiat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
      

 

        DONDERDAG 20 APRIL in zaal Pakenhof, 
        Pakenstraat - HEVERLEE om 14u30. 
 

       SMOUTEBOLLEN  ETEN  +  KAART- en 
       GEZELSCHAPSSPELLENNAMIDDAG 
         Vergeet niet in te schrijven vóór 14 april 

         Code 732 - 3 Euro p/p 
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DAGUITSTAP BOKRIJK – DINSDAG 16 MEI of DONDERDAG 18 MEI 2017 
 

Bokrijk moeten we niet meer voorstellen.  Iedereen kent het, maar bij de meesten is het geleden van de 

tijd toen onze kinderen nog klein waren of zelfs nog langer. Daarom tijd voor een opfrisbeurt. 

 

8.45  uur: Vertrek met een bus van Lindencars op de Parking Rond Punt in Rotselaar (gelegen op de 

kruising van de afrit E 314 en Aarschotsesteenweg. 

 

9.10  uur: Opstapmogelijkheid op de Carpoolparking in LUMMEN. 

 

10.00 uur: aankomst Bokrijk. 

 

10.15 uur: Rondleiding met een ervaren gids langs een aangepast parcours, zodat ook iets minder mobiele 

bezoekers kunnen genieten van de leukste plekjes van het Openluchtmuseum.  We starten in de Kempen 

bij de typische langgevelboerderijen en eindigen bij de vierkantshoeves in Haspengouw.  Daar dompelen 

Bokrijkacteurs de groep onder in dorpsscenes uit 1913.  Op rustpunten is het genieten van oude 

dierenrassen, een volksverhaal of volksspel. 

 

12.15 uur:  Middagmaal in herberg St.Gummarus. 

Tomatensoep / Vlaamse stoverij met frietjes en appelmoes/ ijstaart – inclusief waters. Andere dranken 

voor eigen rekening. 

 

+/- 14.15  uur : Gelegenheid om op eigen tempo de tentoonstelling van de SIXTIES te bekijken.In de jaren 

’60 waren wij kind, tiener of jong-gehuwd.  Al wat hier te zien is zal zeker leuke herinneringen oproepen 

aan onze goeie oude tijd. Een wandeling langs andere delen van het domein kan natuurlijk ook. Er is daar 

ook nog een kruidentuin en arboretum.  

 

16.30 uur: We worden verwacht in het Koetshuis (nabij de uitgang) voor koffie met een stuk Limburgse 

Vlaai. 

 

17.00 uur: EINDE programma en terug naar huis. 

 

Zoals jullie zien is het een rustig programma waaraan iedereen kan deelnemen, (zelfs met rollator indien 

nodig). PURE NOSTALGIE. 

 

INSCHRIJVEN door betaling van 45 euro pp op rekening BE78 4310 0665 6186 van SKL met mededeling: 

CODE 810 R (Rotselaar) of CODE 810 L (Lummen) voor dinsdag 16 mei 

CODE 811 R (Rotselaar) of CODE 811 L (Lummen) voor donderdag 18 mei  

Afsluiting inschrijvingen 30 april. 

 

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 16 mei aan Magda Everaerts 0496/94 61 57     

voor uitstap 18 mei aan Julien Ronsmans 0494/18 74 04 
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Herinnering :  wandelen in april 
Deel 1: Waanrode (donderdag 6 april) 

Deel 2: Bloesemwandeling in Attenrode en Wever, deelgemeenten van Glabbeek (donderdag 27 

april) 

 

 

 

DONDERDAG 4 MEI, 14 UUR : WANDELEN IN PELLENBERG 

 

De bloesemwandeling is pas een week achter de rug en we moeten al opnieuw onze (bij voorkeur stevige) 

wandelschoenen van het schap halen. Nadat Felix en Luc ons in het verleden al stukjes van Pellenberg 

toonden, staan Jul en Eric ons vandaag op te wachten voor een pittige wandeling in deze deelgemeente 

van Lubbeek. 

 

We verzamelen en vertrekken om stipt 14 uur aan de voetbalkantine van FC Pellenberg (GPS: Lostraat 18, 

3212 Pellenberg). Parkeren kan voor de kantine en op de wei rechts van de kantine. Ook op het nabij 

gelegen Kerkplein zijn parkeerplaatsen voorzien maar de meeste zijn ingenomen door de leerkrachten van 

de plaatselijke Gemeentelijke Basisschool.  

 

Als je weet dat het centrum van Pellenberg het op twee na hoogste punt van Vlaams Brabant is, mag je 

verwachten dat het parcours van deze wandeling geen biljarttafel is. Na berg af komt berg op en 

omgekeerd ook natuurlijk. We beginnen met een redelijk steile afdaling, maar je kan ook kiezen voor een 

parallel lopend licht dalend wandelpad. Verder tijdens deze wandeling van een goede 7 kilometers krijgen 

we twee nijdige kuitenbijters voorgeschoteld die ons in een mum van tijd 30 meter hoger brengen.  

 

Moe maar voldaan zullen we van ons pintje genieten in de voormelde voetbalkantine.   

 

Tot dan? 

 

Achilles 

0475/253933  achille.cuypers@telenet.be 

 

 

 

HERINNERING: START TO PETANQUE 
Even onze eerste petanque bijeenkomst in herinnering brengen. 

We beginnen er mee op de maandagen 8 en 22 mei. Liefhebbers worden vanaf 14 uur verwacht in de 

Spikstraat in Wezemaal. Zie verder uitleg in 't Gazetje van maart, blz.7. 

 

Achilles 

0475/253933 
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Wandeling in Kampenhout op 2 maart 2017: verslag 

 

Paracas is een schiereiland in zuidelijk Peru, nabij de havenplaats Pisco. In dit natuurreservaat leven veel 

vogelsoorten, onder andere flamingo's en pelikanen… 

Wat heeft dat te maken met onze wandeling? Wel : na de wandeling bleef er in het zaaltje een pet liggen 

met het embleem van “Paracas Peru”. De eigenaar kan zijn mooie pet opvragen bij Achilles. 

Een tweede opmerkelijk iets : een raadseltje – en ik heb thuis de proef gedaan… 

Als 1 persoon een flesje uit de frigo haalt, een glas uit de kast haalt, en de inhoud van het flesje in het glas 

giet en dit op de tafel zet in 20 seconden… hoe komt het dan dat 2 personen 25 minuten nodig hebben om 

74 consumpties aan de toog te geven?  

Het antwoord vind je in “den biechtstoel” waar we na de wandeling onze pint dronken. Er zijn ergere 

dingen op deze wereld, maar na de wandeling 25 minuten wachten vooraleer je de lippen kan nat maken 

lijken een eeuwigheid, zelfs voor gepensioneerden met heel veel tijd.  

Voor de rest was het een gewone maandelijkse wandeling. Ondanks de slechte weersomstandigheden van 

de laatste dagen toch veel volk : maar die weten ondertussen dat wij het op donderdag meestal droog 

houden. 

Vanuit het centrum van Kampenhout wandelden we na een paar minuten al door bos, weide en veld over 

vlakke onverharde wegen met hier en daar wat plassen en af en toe plakkerig aan de schoenen. Een frisse 

voorjaarsbries joeg ons vooruit tot aan “Steentjesbos”. Op de terugweg was het “wind tegen”. 

Kampenhout noemt zich het “witloofdorp” bij uitstek. Wie heeft daar iets van gezien? Vroeger zag je hier 

de witloofketels die stinkende rookpluimen uitademden, maar nu … niets meer daarvan. Nu krijg je hier of 

daar eerder een onfrisse mestgeur; mest van dieren die zeker geen biovoedsel hebben gegeten… en wie 

iets van het boerenleven kent weet wat ik bedoel en dat er “mest” en “mest” bestaat. 

Tenslotte zou ik nog een oproep willen doen…  

De mensen die wandelingen organiseren, en uiteraard de wandelaars zelf ook, hebben graag dat we 

plaatsen vinden waar we na de wandeling rustig een glas kunnen drinken. En we moeten die plaatsen 

blijven vinden of er kunnen terugkomen. Als we te veel modder achterlaten zou dat wel eens een 

probleem kunnen geven… Het was vorige maand zo in Mechelen, het was nu niet veel beter in 

Kampenhout. 
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Een wandelaar uit ’s Graven Voeren 

was duidelijk over zijn toeren 

met schoenen vol slijk 

stond hij schandelijk 

voor ’t cafédeur te koekeloeren. 

  

Een lustige stapper uit Tienen 

stond stil in zijn eigen te grienen 

met schoenen kraaknet 

en pas ingevet 

liet hij zich een pintje bedienen. 

  

Een wijs analist uit Bloemendaal 

Vroeg naar de moraal van dit verhaal 

Hij vond het maar sneu 

en zei toen tant mieux 

‘k zal wisselen van schoen telkenmaal. 

In de toekomst misschien toch van schoenen wisselen na de wandeling… 

Felix 

 

 

 

BELANGRIJK 
 

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

overlijden van partner of ex-collega, 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 en optredens.            


