
 

 
 
 
 



 
 

Onze voorouders waren vroom gelovig en dat lieten ze duidelijk merken: op de schouw in de 
huiskamer of op de kleerkast in de slaapkamer stond onder glazen stolpen een verzameling 
heiligenbeelden. Thuis hadden we er slechts één: de H. Familie. Iedere zaterdag poetste moeder het 
glas met spons en zeemvel. Is het bij zulke poetsbeurt gesneuveld? Ik weet het niet, pas na het 
overlijden van vader miste ik het. Daarmee wil ik absoluut niet insinueren dat iemand het heeft 
meegenomen, al zou het gekund hebben!  
 

De geestdrift van Jos Van Rompay maakte ons nieuwsgierig en daarom trokken we kort na de opening 
in 1958 naar het openluchtmuseum. Wat ik me er nog van herinner? Niets, alleen dat er een 
speeltuintje was. Ik was toen 13 en heemkunde interesseerde me geen zier. Het verleden is voorbij, het 
jonge volk kijkt vooruit. In 1958 kondigden de sixties zich meer dan beloftevol aan. Daarenboven was 
heemkunde geen schoolvak, het oude Rome, de bakermat van onze Westerse cultuur, wel. 
 

Later, veel later, ontdekte ik de waarde van het eigen erfgoed en de gestage evolutie in ‘erf en heem’. 
Gebruiksvoorwerpen moderniseerden, gewoontes veranderden, rituelen verwaterden. De wetenschap 
bracht antwoord op vele vragen. Mensen ventileren niet langer hun angsten in verhalen over 
weerwolven, dwaallichtjes, heksen en de kwade hand; ze schilderen geen wit kruis meer boven het 
kelderraam en stoppen vensters niet meer achter dievenijzers. Maar de taal die we spreken is nog 
doorspekt met woorden en uitdrukkingen die verwijzen naar het leven van 100 of 200 jaar geleden. 
In Bokrijk vind je ze, de kapstokken aan de achterzijde van de deur, de bakermat aan de open haard, de 
hekel bij het spinnenwiel, de vierschaar op het driehoekig dorpsplein.  
Aan de ‘kap-stok’ werd de kap (=mantel) gehangen,  gezeten in de ‘baker-mat’ (=lage mand bij de 
haard) bakerde (=busselde/verzorgde) de baker (=de vroedvrouw/de kraamverzorgster) het baby’tje,  in 
de ‘vier-schaar’ (=met koorden afgebakende rechthoek/vier banken in de vorm van een rechthoek) bij 
de linde werd in open lucht recht gesproken.  
 

Voor Nederlanders die een bizarre theorie in verband met Zwarte Piet de wereld instuurden, zou een 
bezoekje aan de Kempische huisjes verplicht moeten worden. Het zou hen genezen van hun dwaling. 
Van in de open haard zullen ze door de brede schoorsteen de hemel zien en beseffen dat die schouw de 
gemakkelijkste weg is om ’s nachts ongemerkt het huis binnen te geraken. Als ze dan eerlijk zijn, 
moeten ze toegeven dat je daar uitkomt met handen en snoet vol roet. Zwart dus, zoals Zwarte Piet.  
Toen wij trouwden, gingen we op huwelijksreis naar een zonnig eilandje in de Middellandse Zee, nu 
brengen jonggehuwden hun wittebroodsweken door op een exotisch strand vol palmbomen aan een 
azuurblauwe zee. En wat deden onze voorouders? Die gingen de eerste weken na de bruiloft op 
familiebezoek. Ze werden hartelijk ontvangen en aten er wit brood dat speciaal voor hen gebakken 
was. Na die weken werd het weer zwart brood! 
 

Mijn vrouw heeft me die wetenswaardigheden en nog veel meer verteld. Een nieuw schooljaar 
betekende voor haar een dagje Bokrijk. De doelstelling was de attitudes van de eerstejaars te 
observeren.  Ze ontdekte er vooral dat een enthousiaste gids haar volkje bleef boeien; bij een ‘saaie’ 
verslapte de aandacht zienderogen. Ze wist meteen wat haar taak was in de klas. 

  
De tentoonstelling over de sixties heeft ze nog niet bezocht; daar wil ze op 16 mei de sfeer van onze 
jeugdjaren opsnuiven. Ze danste geen rock-‘n-roll, maar de zwierige gebloemde jurkjes met kanten 
petticoat eronder en de gelakte schoentjes op dunne hakjes waren voor haar de max. En de witte 
laarsjes onder de superkorte minirokjes! En de wit-zwarte op-art kleedjes. Nooit kon de mode nadien -
dat zegt zij- de schoonheid van die tijd evenaren. Inderdaad, toen ik haar leerde kennen in haar 
lichtblauw minijurkje leek ze een plaatje uit een sprookjesboek. Ze was toen jong en nog zo heerlijk 
‘naïef’.              2 
 



 
 
De meubels uit die jaren heeft ze nooit mooi gevonden, zo min als de Tomado-rekjes met gekleurde 
leggers. Daar heb ik waarschijnlijk geen oog voor gehad. Mijn transistor radio was toen voor mij wat 
de smartphone nu voor mijn kleinzonen is; onmisbaar! In de cafés stond een jukebox, voor wat 
kleingeld vulde de stem van Paul Anka, Doris Day of Elvis Presley de hele ruimte. Mijn zakgeld ging 
op aan singeltjes van Bob Dylan, The Beatles, Cliff Richard, Jim Reeves en al die andere geweldige 
zangers. In het weekend trokken we rond 19 uur naar een dancing of een thé dansant, even na 
middernacht waren we weer thuis. Vooral de muziek van de jaren 60 is mij bijgebleven. 
 
Het was een geweldige tijd ! 
 
G. Pepermans    
 
 

 

Overlijden  

 

Dhr. Karel TOURNÉ (ex-ABB/KBC), echtgenoot van  mevr. Emmy LAMBERTS.  

Karel werd geboren op 14 juli 1931 en overleed op 10 april 2017 in het 

A.Z. Sint-Maarten te Mechelen.  

 

Rouwadres: Bormstraat 105   

                      1880 Kapelle-op-den-Bos  

 

Onze blijken van medeleven worden overgemaakt aan de familie.  

 

 

 

 

Speciale verjaardagen  
 

60 jaar gehuwd  
02/05 : BREMS JOSEPH- VAN BELLE GODELIVA, Blandenstraat 216 -3053 Haasrode  

17/05 : WILLEMS ROMAIN - VEULEMANS MARIA, FR.Crabbestraat 9 - 3050 Oud-Heverlee  

 

50 jaar gehuwd  
06/05 : VANDEVELDE JENNY - VANGROOTLOON FREDDY, Hulsberg 1 -3010 Kessel - Lo  

 

90 jaar  
07/05 : GOODMAN ALEXANDER, Vriendschapstraat 7 - 1560 Hoeilaart  

24/05 : D’HOOGH STEPHANIE, (wed.CLAES ALOIS) Redingenhof 11 - 3000 Leuven  

 

80 jaar  
  15/05 : JANS ROBERTA, Bareelplein 4 Bus 0102 - 3070 Kortenberg 
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70 jaar  
05/05 : VAN RILLAER AGNES, Don Boscolaan 15 -3010 Kessel - Lo  

10/05 : VERSONNEN FRANCINE, Keernestraat 52 -3540 Herk -de - Stad  

12/05 : DAVID MONIQUE, Karrestraat 260 - 3020 Herent  

12/05 : VAN ELSEN GUIDO, Mechelsevest 22/301 - 3000 Leuven  

18/05 : BOTTELBERGS MARIE-THERESE, Platte - Lostraat 199 - 3010 Kessel - Lo  

24/05 : UYTTERHOEVEN VERA, Bosveld 7 - 3150 Haacht  

 

      Aan iedereen van harte proficiat 

 
 
 
 
DONDERDAG 1 JUNI: ONTBIJTWANDELING IN HEVERLEE  

 

1 Juni is de dag waarop de rijexamens strenger worden en is ook Wereld Melk Dag. 1 juni 2017 is tevens de 

dag dat SKL haar jaarlijkse ontbijtwandeling maakt, gevolgd door een uitgebreid ontbijtbuffet. 

  

We verzamelen aan de Brasserie 500 langs de Naamsesteenweg 500, Heverlee, Leuven. Parkeren kan op 

de parking van deze brasserie. We vertrekken daar om stipt 8 uur en belanden meteen in Heverleebos, 

waar Felix ons op sleeptouw neemt voor een wandeling van een kleine 8 kilometers. 

  

Rond 10 uur laat het personeel van Jacht 500 ons in 2 zalen aanschuiven voor een rijkelijk ontbijtbuffet. Bij 

binnenkomst ontvangen we een glaasje Cava of fruitsap. Eens gezeten kunnen we ons tegoed doen aan het 

buffet met verschillende broodsoorten, ontbijtkoeken en croissants. Je kan kiezen tussen verschillende zacht 

geaarde vleessoorten, rauwe of gekookte ham, gebraad, rosbief etc. Verschillende rauwe groentjes liggen er 

naast zacht gekookte zalm met zijn gerookte variant, gerookte heilbot en andere gerookte vissoorten. Je kan 

je keuze maken uit pastasla, aardappelsla, taboulé en je tegoed doen aan huisgemaakte slaatjes (krabsla, kip 

curry ...). Een eitje na de wandeling? Kan want er zijn verschillende eibereidingen te bekomen. We sluiten af 

met een uitgebreide kaasschotel.  
 

Om dit alles door te spoelen zijn de dranken à volonté te verkrijgen: witte of rode huiswijn, duo van 

chaudefontaine, fruitsap, frisdranken, koffie of thee met huisgemaakte zoetigheden. Werkelijke kostprijs van 

dit alles is 35 Euro maar dank zij een inspanning van onze goed geluimde kassier kunnen zowel wandelaars 

als niet wandelaars - die tegen 10 uur worden verwacht - intekenen voor 20 Euro. Deelnemen kan dus door 

storting van 20 Euro per persoon op de SKL rekening BE78 4310 0665 6186 met vermelding van Code 746 

en dit uiterlijk op 26 mei. 

  

We hopen op een zonnige voormiddag met veel wandelaars en op een sfeervolle ambiance bij het lekkere 

eten en drinken.  
 

Achilles (0475/253933) en Felix    
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Donderdag 15 juni  in zaal Pakenhof, Pakenstraat - Heverlee om 14.30 uur 
 
Voordracht : HET ASSISENHOF - HET THEATER VAN DE GE RECHTIGHEID  
 

JACQUES LESAGE, wie we al verschillende keren uitgenodigd hebben, komt ons een boeiende 
voordracht geven over het Assisenhof. De spreker is geen jurist, maar een waarnemer. 
 

We stappen binnen tijdens een assisenzaak en observeren. 
We kijken, luisteren en proberen te voelen wat daar binnen de vier muren gebeurt. 
Tijdens deze voordracht hebben we vooral oog voor de menselijke kantjes van zo'n proces. 
Is een assisenzaak een soort theater? Daar gaan we naar op zoek. 
Een interessante en verrijkende voordracht met hier en daar een ontspannend knipoogje naar de realiteit. 
 

Tijdens de pauze drinken we koffie of thee en eten we taart. 
 

Wilt u deelnemen aan deze namiddag, stort dan 3 euro per persoon op rek. BE78 4310 0665 6186 
van SKL met code 721 en vóór 31 mei. 
 
 

OPERETTA DANSA REVUE - “Tanzen möcht’ ich, singen möcht’ ich!”  
 

Operette en dans zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Wals, polka, tango, csárdás, charleston zijn de 

basis voor de vaart en het ritme in de meeste operettes. En met haar onvergetelijke melodieën blijft de 

operette fascineren.  

In een zinderend totaalspektakel met beroemde duetten, aria’s, koorpartijen afgewisseld met swingende 

dansnummers, zal je onweerstaanbaar door koor, solisten, dansers en orkest worden meegesleept. 

Ademloos op het puntje van je stoel.  

We putten uit het rijke, beroemde operetterepertoire, maar je zal ook muzikale pareltjes ontdekken uit 

minder bekende operettes van het begin van de twintigste eeuw. Gedacht wordt aan (onder voorbehoud): 

PAUL LINCKE (Gluhwurmchen-idyl) 

MILLOCKER (uit Gasparone: Dunkelrote Rosen) 

BERNSTEIN (Ball in Savoy) 

 OSKAR STRAUSS 

J. STRAUSS (Fledermaus) 

KALMAN (Die Csardasfürstin) 

 …  

Het wordt een feestelijke zang- en dansrevue vol verrassingen met melodieën die je kan meezingen en 

stukken die je voor het eerst hoort en te zien krijgt. Een hommage aan de operette, een ode aan de 

levensvreugde en het dansplezier.  

SPEELDATUM: zaterdag 25 november om 14.30 in 30 CC/Schouwburg, Bondgenotenlaan 21 te Leuven 
Dankzij onze kas betalen SKL-leden + partner 15 Euro per persoon. (Normale toegangsprijs, rang 1: 21€)  
 

Je kunt kaarten bestellen door storting van het juiste bedrag op onze SKL rekening BE 78 4310 0665 6186 

met vermelding van code 712. Te betalen vóór 25 mei.  

De kaarten worden je bezorgd via ons bestuur. 
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Verslag Wandeling Waanrode 6 april 2017, getekend Jos Tuerlinckx. 

  

Ongeveer 75 wandelaars gaven op donderdag 6 april present op de parking van sporthal ‘De Vruen’ te Waanrode. 

Ondanks de paasvakantie, waardoor er altijd wat mensen op reis zijn of voor de opvang van de kleinkinderen 

moeten zorgen, een mooie opkomst. 

  

Het weer was in eerste instantie maar frisjes. Maar om exact 14.00u verscheen schoorvoetend het eerste blauw 

in de lucht. De zon brak door de wolken en na enkele honderden meters ter hoogte van het ‘Ingeveld’ werden de 

jassen reeds opengeritst en brak ons peloton al in twee. Even het tempo drukken zodat iedereen terug kon 

aansluiten. 

  

Omdat maart een zeer warme en zonnige maand is geweest staan de perenboomgaarden al volop in bloei. Het 

werd als het ware een semi-bloesemwandeling. Samen met de geur van gemaaid gras en het geluid van de eerste 

teruggekeerde Zwartkoppen en Tjiftjaffen gaf dit een waar lente-gevoel. 

  

Via ‘De Hoek’ trokken we door het ‘Groot Begijnenbos’ langs de flanken van ‘de Graaf ze Goed’, zoals wij dan in 

Waanrode zeggen. De weg was omzoomd door heelder tapijten Bosanemonen en afgebiesd met fijne randen van 

Speenkruid. Wit en geel zijn echt de kleuren van de vroege lente. 

  

We gaan richting ‘Kattebeek’. We zien ook het kasteel ‘Hogemeyer’ dat, na 40 jaar van leegstand en verval (zie 

filmpjes op internet), eindelijk in de stijgers staat. Even verder komen we voorbij de ‘Kapel van de Roos’ 

(Madonna de la Rosa) en maken we, onder ruime belangstelling van de trots (de dikbillen) van de hoeve 

‘Terbeck’, een scherpe bocht naar links naar de ‘Wittebos’. 

  

Zij die tot nu toe dachten dat dit een vlakke wandeling zou worden komen nu bedrogen uit. De klim naar de kop 

van de ‘Meyenberg’ was pittig en vooral lang. We wachten dan ook even om alleman te laten terugkeren, om dan 

in groep, via de ‘Leedse Vroente’, de afdaling naar de ‘Plas’ aan te vatten. Rechts passeren de ‘De Brabander’ een 

sociale tewerkstellingsplaats waar er bakkerijproducten en biogroenten 'van het huis' te koop zijn.  

Nog een laatste korte klim om uit de ‘Plas’ te geraken en via het ‘ Borgelke’, door de perenplantages door, terug 

uit te komen op de ‘Grote Vreunte’. De sporthal kwam terug in zicht. Zonder één spatje modder op onze 

schoenen vallen we het café binnen voor een smakelijke en welverdiende pint.  
 

Wisten jullie dat Tom Boonen zijn eerste officiële koers gewonnen heeft in Waanrode? Kijk maar: 

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20140401_024. 

  

Jos                                                                           
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VERSLAG OVER VOETBAL (door een vrouw). 
Bezoek aan de Ghelamco Arena (23 maart) 
 
'Alle wegen leiden naar Rome ' is een uitdrukking die reeds vanaf onze lagere schoolbanken in zwang is. 
Inmiddels zijn we dringend aan een vernieuwde versie toe: 'alle wegen naar waar dan ook zitten potvast'. 
Het was dus op die veelbelovende donderdagmorgen niet anders dan anders . Eén banaal accidentje 
resulteerde genadeloos in een chaotisch slagveld  op ons hoogzwanger overladen wegdek. Zodoende  
schuifelden we dan maar behoedzaam als stokoude slakken gezapig naar het verre...Gent. Lieten we de 
spreekwoordelijke moed zakken? Kwam het morrende volk in opstand? Neen, helemaal niet , wij zijn 
geciviliseerde burgers! Met toenemende bewondering prijsden we onze chauffeur van dienst de hemel in 
en keken met  eerbied (al was het dan letterlijk uit de hoogte)  naar al die zielenpoten in hun al dan niet 
blinkend doosje die dapper maar broodnodig laveerden tussen hun lotgenoten.  
 

Niet getreurd, we bereikten ons doelwit, en meer nog, stipt op tijd! Daar doemde dan met de nodige wauw 
factor de 21ste eeuw versie van het Colosseum op. Een glazen mastodont die het 'glazen paleisje' van de 
KBC moeiteloos doet verbleken. Als ijverige huisvrouw associeerde ik meteen al dat glaswerk met 
zwetende, zwevende  poetsende werklui. Een pientere dame merkte terecht op dat dit ultranieuwe 
glaswerk ook 21ste eeuw zijnde zelfreinigend is. Oef, wat een opluchting! 
 

De inkomhal maakte een verpletterende imposante indruk en straalde met zijn trendy inrichting een 
oogstrelende klasse uit. Een lieve, ex- kleuterjuf (maar allerminst betuttelend!) was onze bekwame 
enthousiaste gastvrouw van dienst. Ze hielp ons op een charmante wijze wegwijs in deze indrukwekkende 
moderne, bijna futuristische sporttempel. Onze gastvrouw,die tevens steward is tijdens de wedstrijden, 
vertelt ons met  een sappig Gents accentje over de drie verschillende pijlers waarop deze 'sportfabriek' 
steunt. 
 

Er is uiteraard de sportieve kant met spelers, trainers, medisch personeel  enz. die de basis uitmaken van 
het bedrijf. De commerciële kant is de motor die het bedrijfje lopende houdt. De sponsors worden belicht; 
de grote bedragen die ermee gepaard gaan ben ik echter vergeten .De verhuur van de verschillende 
kantoren, zalen, opbrengsten van de horecazaken, de inkomsten van de abonnementen, de verkoop van 
sterspelers zijn allemaal financiële troeven die dit verhaal kunnen blijvend maken. 
Vermits ook de stad Gent ruim zijn bijdrage geleverd heeft tot welslagen van dit project heeft de club ook 
haar maatschappelijke  verantwoordelijkheid met ernst aanvaard. Er worden regelmatig niet- commerciële 
rondleidingen en projecten afgewerkt die kansarmen ten goede komen. Ook het basis- en secundaire 
scholennet van Gent kan vrijelijk mee genieten van deze projecten. Terwijl we bewonderend rondlopen in 
de ruime promenade en een glimp mogen opvangen van de VIP- ruimte, worden we niet alleen prettig 
afgeleid door de originele wijze waarop alle storende technische elementen elegant zijn verborgen maar 
worden we vooral overdonderd door de meer dan originele verlichting die telkens een eenvoudige maar 
toch functionele elegantie uitstraalt. 
 

Ruime liften brengen je geruisloos en veilig naar andere etages en doen vermoeden dat hier vooral 
gekeken is naar de veiligheid van supporters en heel speciaal met een groot hart voor de mensen met een 
handicap. Dat deze mensen niet vergeten zijn, zullen we bij onze verdere rondleiding merken aan het 
geplande comfort voor personen met een beperking zoals extra zitplaatsen voor rolstoelen, een 
blindentribune, opstelling van beeldschermen, aangepaste toiletten en verlaagde togen. Veiligheid wordt 
tevens door KA Gent hoog in het vaandel gedragen. Bij elke wedstrijd zijn er 500 personen die discreet 
en minder discreet voor de nodige ondersteuning zorgen. 
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Het hypermodern stadion heeft resoluut voor digitale financiële afrekening gekozen. Cashless systemen 
zijn de toekomst. Overal vind je oplaadterminals voor consumptiekaarten of eventueel 
abonnementkaarten waarmee je in één van de twintig drank- en eetstandjes of bistro en restaurant 
moeiteloos kan afrekenen. 
 

En dan komt het moment suprême: we mogen plaats nemen in de gesofisticeerde zetels van de tribunes. 
Het was eventjes slikken bij zo'n overweldigend panorama, dat alleen werd verstoord door een venijnig 
jaloers windje. Aan de overkant  kant liggen de skyboxen en persruimtes. In de twee kantoortorens 'de 
Blue Towers' bevinden zich nog dertigduizend vierkante meters kantoorruimtes .Onder de tribunes is er 
een prachtige promenade met een privé- fitnesszaak en een vestiging van Albert Heyn. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat hier regelmatig personeelsleden van buurtbedrijven van de horeca-activiteiten komen 
genieten. 
De Ghelamco Arena of Arteveldestadion heeft dertienduizend vierkante meter zonnepanelen, en het 
opgevangen hemelwater wordt hergebruikt voor het sanitair en de bevochtiging van het speelveld. De 
verlichting is onder een luifel ondergebracht om elke verspilling van licht en lichtvervuiling te vermijden. 
Dit ultramodern stadion gaat dan ook terecht met de eretitel lopen van eerste Eco Stadion van de Benelux. 
We dalen ( of moet ik schrijden zeggen) af ter hoogte van het groene grastapijt, dat een mix is van kunst- 
en natuurgras en ik zie menige jongensogen verdacht blinken. Het stadion beschikt over een capaciteit 
van 19999 zitplaatsen en heeft nog mogelijkheden over om in de toekomst eventueel uit te breiden. Het 
prijskaartje bedroeg een slordige tachtig miljoen euro (wat ik al bij al nog vond meevallen!). 
 

Via de luxe- liften komen we dan weer in de spelerswereld terecht. We mogen zowaar even ronddraaien 
in hun kleedkamer. Eerlijk, ik was wel een beetje ontgoocheld. Ik had nu niet direct een vergeten slip 
verwacht .Een nonchalant verloren gelopen busje deodorant van Chanel of een luxueus badhanddoekje 
had de verbeelding toch meer geprikkeld dan een cleane, steriele ruimte. Idem voor de douches,en 
zitbaden, nergens een menselijk , onschuldig spoortje van een sportidool te bespeuren.Tussendoor vond 
de ontwapenend charmante dame nog tijd om ons haar ervaringen als steward te vertellen, en geloof me, 
ze kon met de nodige flair en vuur 'haar club' in eerste klasse waardig verdedigen.  
 

Wel een klein minpuntje, waar onze arme Magda rode kaakjes van kreeg. Net zoals in het voetbal werden 
we gestraft voor een dikke vijf minuten laattijdig in de bistro op te dagen .We werden gepasseerd door 
een andere groep en moesten geduldig onze straftijd uitzitten. We kennen onze Magda, als een lief 
duiveltje in een doosje heeft ze haar zaak vurig verdedigd, het mocht echter niet zijn. Gelukkig was onze 
kapitein van de geplande boottocht een milde mens, en heeft ze nog eventjes het programma kunnen 
omwisselen. Geen nood Magda, de frietjes, de vol-au-vent en vooral de chocomousse smaakten daarna 
eens zo lekker!    
Een prachtig zonnetje was onze dank voor zoveel wachtleed en we hebben dan ook, met uitzicht op het 
Gravensteen, uitbundig genoten van een zalig terrasje achteraf.Over het boottochtje durf ik niet te veel 
uitweiden. Als jonge veulens hebben we achteraan in het bootje zoveel gegiecheld, waarschijnlijk een 
beetje beneveld door de eerste zonnestralen en bovendien ook afgeleid door de ontspannen studenten 
langs de oevers zodanig dat de meeste (waarschijnlijk deskundige) uitleg van de knappe kapitein mij voor 
een groot stuk ontgaan is. Dat doen we dan nog wel eens over. 
 

Teneinde de avondspits te vermijden werd nog een korte tussenstop ingelast in taverne Bloemenlust te 
Wetteren, waar ons nog een paar deugddoende sandwiches en een tas koffie werden geserveerd. En dan 
iedereen de bus in voor een ditmaal probleemloze terugrit.  
 

Een dagje, een verslag meer dan waardig en 'vree wijs' (voor de niet Gentenaren: 'erg tof'). 
Tot binnenkort! 
 

Monique Leempoels            8 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 Brussel) kan u meer informatie vinden over de 7 
seniorenkringen van KBC. Ook via onze website geraak je op die site. 
Op onze SKL website www.seniorenkbcleuven.be vindt u o.a. de bestuursledenlijst, de 
activiteitenkalender, de komende wandelingen, foto’s van voorbije wandelingen en optredens. 


