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Ons Gazetje     
    

     Uitgever: Senioren KBC kring Leuven     Jaargang: 07   Nummer: 06   Datum:  06/2017 

          

                          

 

 
Vrienden, 
 
Voor onze kleinkinderen is de laatste rechte lijn naar de grote vakantie ingezet. Twee heerlijke maanden 
lonken! Als de nieuwe patatjes op tafel verschijnen en de boer het gedroogde gras als hooi binnenhaalt, dan is 
het zover, dan begint de langverwachte zomer met heel veel tijd om te ravotten en te genieten. Geen meester, 
juf of leraar meer die eist en verbiedt of gordijnen toeschuift om de lokkende zon uit het klaslokaal te houden; 
geen opdrachten en huistaken meer. Naar buiten dan! Ze trachten ernaar, hun hoofd boordevol plannen, maar 
vlugger dan gedacht en gewenst, zal die zalige tijd voorbijvliegen. Maar juni heeft, vooral voor studenten, ook 
een donkere kant. Niet de regelmatig opduikende onweerswolken zijn belastend, wel de zware examens waar 
ze door moeten. “Examens afleggen, dat is tonen wat je in je mars hebt,” zei een professor ons ooit. Dat is 
waar, maar zo voelt het niet. Wie het meemaakte, kent de stress en perikelen van de examenperiode. Studeren 
vraagt wilskracht, zeker als de wereld baadt in een vooruitgeschoven vakantiesfeer, als flarden muziek en 
ijskardeuntjes je naar buiten lokken, als vrolijk kwebbelede stemmen via het open raam je uit je concentratie 
halen. Als drukkende namiddagwarmte je loom maakt… 
 
2016 kende een uiterst natte junimaand, met veel wateroverlast en waterschade. Een hittegolf kan echter 
evengoed. Mijn moeder heeft meermaals verteld hoe uitzonderlijk warm het was toen mijn jongste zus, die 
deze maand 70 wordt, geboren werd. Wat moeder zei, bevestigen de statistieken van het KMI: in juni 1947 
werden in Ukkel temperaturen tot 39° C opgetekend. 
Zelf herinner ik me levendig juni 1976, het jaar dat Jan en Lieve trouwden en iedereen met plezier de kerk 
invluchtte om aan de hitte te ontsnappen. De heuvels kleurden ros van het verdorde gras. We smachtten naar 
regen en toen op 11 juli ’s avonds laat de eerste druppels vielen, stonden we -echt waar!-voor het open raam 
gelukzalig het wonder te aanschouwen. Juni 1976 was dan ook de warmste en zonnigste maand van de vorige 
eeuw.  
Maar soms loopt het mis. Ons tuinfeest op die zonnige laatste zondag van juni 1967 werd overhoop geblazen 
door een plots opkomende uiterst krachtige wind: het zand stoof hoog op, het tentzeil trok zich los en de glazen 
rolden van de tafels. Onthutst grepen we om ons heen, wisten niet waar eerst te grabbelen, niets hadden we nog 
onder controle. Chaos en ravage alom! Een kleine ravage in vergelijking met wat een tornado vijftig kilometers 
noordwaarts, in het centrum van Oostmalle had aangericht, bleek nadien. De natuur is onvoorspelbaar! 
 
Als op 21 juni de zon de Kreeftskeerkring bereikt, gaat ze in het Hoge Noorden niet onder. Midzomernacht 
betekent daar vreugdevuren, romantiek en uitbundig feesten, Maar op die dag vat de zon tevens haar 
terugweg naar de evenaar aan. Op dat moment, dat kantelmoment, begint voor ons de zomer met de langste 
dag en de kortste nacht van het jaar. Vroeger, vóór de tijd van meteorologische en astronomische seizoenen, 
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toen het leven georganiseerd werd door de heiligenkalender, was het feest van Sint Jan, 24 juni, dit 
kantelmoment. ‘Als Johannes is geboren, is het lengen der dagen verloren.’ Dan stopte/stopt de 
aspergeteelt. ‘Bonen mogen de meimaand niet zien en kool en witlof moeten met de langste dag vaststaan.’ 
De handleiding voor de boeren werd waarschijnlijk niet op school onderwezen, maar van generatie op 
generatie overgeleverd.! Natuur als eenvoudige volkservaring! Natuurstudie is wetenschap! 
 
Zoals het najaar soms een Sint-Michielszomer in petto heeft, zo brengen de laatste lentedagen weleens een 
schaapscheerderskou. Deze periode met vrij kil en bewolkt weer is het ideale moment om de schapen van 
hun dikke wintervacht te ontdoen. Boerenverstand weet al lang wat de vrouwen maar niet willen leren: 
hevige zon op een bloot vel zorgt voor problemen en ongemak. Dus dames, luister naar wijze raad en als je 
doof blijft voor die van de dokter, open dan je oren en ogen voor die van de landman.  
Voor hun dieren waren onze voorouders enorm in de weer, het was –hoe miniem ook- hun bezit en rijkdom 
en daarvoor werd zorg gedragen. Anno 2017 is dat wel eens anders, maar Big Brother Gaia waakt en de 
overheid vaardigt reglementen uit. 
Pesticiden zijn slecht, dus weg ermee! De logica zelve, zou je denken, want niemand is gebaat bij gif. Maar 
tussen woord en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. En het krioelt van die praktische 
bezwaren: winst, tijd, efficiëntie, … Anderzijds zaaien wetten waarvan de opportuniteit in vraag wordt 
gesteld twijfel of boosheid en worden daardoor laconiek genegeerd of agressief tegengewerkt. “Waarom 
mag ik mijn tuinpad niet met Roundup onkruidvrij maken, als een boer er hectaren veld mee mag 
besproeien?” vraagt mijn schoonbroer. Hij weet nochtans wat herbiciden en insecticiden aanrichten. Het 
preiveld van zijn buurman lag er steeds verzorgd bij en de oogst was rijk aan vruchten, een arm dik en egaal 
van lengte. Oogstrelend, maar mijn schoonbroer wilde er niet van eten, ook al kreeg hij ze gratis 
aangeboden. Met de fruitboompjes en bessenstruiken die we hem op zijn vijftigste verjaardag cadeau deden, 
creëerde hij een mooi fruittuintje grenzend aan buurmans preiveld Van de eerste rij bessenstruiken at hij niet 
één besje, hij was er vies van, want van de sproeistof voor de preigrond ‘profiteerden’ ook de eerste meters 
van zijn tuin. Na enkele jaren was er geen mini-onkruidje meer te bespeuren, een hardnekkig mos bewees 
hoe ziek de bodem was. Sinds de preiteelt werd stopgezet, heeft schoonbroer de bessen voor consumptie 
vrijgegeven. 
Hetzelfde overkwam een jong gezin dat voor eigen gebruik een perceel fruitbomen had aangeplant. In onze 
regio vind je heel wat appel- en perenaanplantingen en de telers streven naar perfect gevormde vruchten. 
Een consument eet immers met de ogen en een appel met een ruw plekje of een wat misvormde peer 
verkoopt niet goed. Het doel heiligt hier de middelen, de sproeimachine doet regelmatig de ronde en blaast 
met grote kracht het gif dat alle schoonheidsvlekken moet voorkomen kwistig in het rond. Aangrenzende 
tuinen genieten mee. Maar dat zinde het jonge gezin niet, dus werd de eerste rij bomen gerooid. 
Overdreven? Daarover kan ik niet oordelen. Mijn vrouw echter wel, zij vindt dat er te kwistig met die 
vuiligheid -zo noemt zij al wat chemiereuzen als ideaal verdelgingsmiddel aanprijzen- wordt omgesprongen. 
Zij zweert bij azijn, een milde oplossing van Marseille zeep en een aftreksel van tabak of brandnetels. 
Probate middelen? Eerder amateuristische bezigheidstherapie van pseudowetenschappelijke 
natuurliefhebbers. Volgelingen die in hun naïviteit onkruid en mieren in het gazon met de azijnfles te lijf 
gaan, kijken een week later verbouwereerd tegen een groen tapijt vol bruine gaten aan. Met de blik op 
oneindig en het verstand op nul kom je voor verrassingen te staan. De natuur vraagt aandacht. 
 
Buurvrouw Simonne houdt zich met zulke flauwekul niet bezig. 
“Wie niet sproeit, niet oogst,” zegt ze. Mijn vrouw wordt dan wat wrevelig, omdat Simonne zo complexloos 
‘rechtlijnig’ denkt en handelt. Nu ja, als ervaringsdeskundige heeft ze recht van spreken. Ze volgt de 
toestand van de tuin nauwgezet op en merkt als eerste de rupsen op de broccoli, de bladluis op de sla, de 
slakken aan de aardbeien. Dan valt manlief de belagers aan, zelfs dagelijks als het moet. Bij de buren is de 
oogst groot en mooi. 
“En vroeger dan?” reageert mijn vrouw. “De tomatenplanten kregen bordeauxse pap, de rest had niks 
nodig.” Dat is waar, ze heeft gelijk, maar dat is geen argument natuurlijk. 
“Toen was toen, nu is nu!” concludeert de buurvrouw. Een dooddoener, maar wat ze zegt, is juist. 
En dan komt het hoge woord eruit: “Toen was de natuur in evenwicht, gif heeft de ecologie verstoord en zal 
ze nog meer verstoren. En onze gezondheid schaden!” Haar frustratie is voelbaar, maar dat deert de 
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buurvrouw niet, ze blijft even stoïcijns haar zelfverzekerde zelf. Vrouw, denk ik, zwijg toch, dit gesprek is 
zinloos, verloren energie. Trouwens ze moet niet heiliger willen zijn dan de paus, want ze zondigt tegen haar 
eigen principes en meet met twee maten en twee gewichten: insecten die bloemen aanvallen, zijn wel 
veroordeeld tot de dood met gif! Waar is haar bekommernis om de bijtjes en de gezonde lucht dan? 
 
Vrienden, mei gaf ons enkele warme zomerdagen. Ik hoop dat de zon het daarmee niet voor bekeken houdt 
dit jaar, want zomertijd dat is een wandeling en een terrasje nadien, dat is met vrienden rond de barbecue de 
tijd vergeten, dat is bij een goeie pint in de tuin niet merken dat de avond is gevallen. Geniet van de 
zomertijd! 
 

G. Pepermans      

 

Overlijden 
 

1. Een collega meldde ons dat dhr. Alexander GOODMAN, (ex-KB Brussel) 

geboren op 7/05/1927, reeds overleed in 2015. 

Bij navraag blijkt dat zijn echtgenote, mevr. Vandenput Maria, geboren op 

11/04/1928, ondertussen ook overleden is. 

Zij woonden in de Vriendschapstraat 7 te Hoeilaaart. 

  

2. We vernamen het overlijden van mevr. Paula MERTENS, (ex-ABB 

Verzekeringen), geboren op 26/06/1928. 

Paula woonde vroeger op de Diestsesteenweg in Kessel-Lo, verbleef in het 

WZC Wijgmaalbroek en werd een tijdje geleden opgenomen in het ziekenhuis 

te Leuven waar ze op 3 mei 2017 overleed. Haar uitvaart gebeurde in intieme 

sfeer door begrafenissen Pues.  

 

Dhr. Maurits STROEYKENS (ex-KB/KBC directielid), echtgenoot van mevr. Paula GORIS, is op 30 april 2017 

thuis overleden. 

Hij werd geboren op 15 april 1936. 

Rouwadres: Middelweg 96 - 3001  Heverlee 

  

Dhr. Paul ANRYS (ex-Cera bank), weduwnaar van mevr. Margriet SOENEN, is op 29 april 2017 overleden in 

het WZC De Wingerd te Leuven. 

Paul werd geboren op 23 januari 1923 en woonde vroeger in de Sterrenlaan 5 - 3360 Korbeek-Lo  

   

Onze blijken van medeleven worden overgemaakt aan de familie. 

 

Speciale verjaardagen 
 

65 jaar gehuwd 
12/07 : RODEYNS PAUL – JANSSENS SIMONNE, d’Eycken Brug, Bergenlaan 5, 3360 Bierbeek 

16/07 : VAN HOEF GODFRIED -LEURS SYBILLA, Wingerdstraat 10 - Zorgflat 2 - 3000 Leuven   

 

 

60 jaar gehuwd 
07/06 : DE BRUYN HUGO - VANDENDIJK GABY, Oostendestraat 43/301, 9000 Gent 

05/07: HENKAERS OSCAR - HANSEN MARIA, Fonteinstraat 12, 3721 Vliermaalroot 

20/07: DENHAEN GASTON  -  BOONS ANNA - MARIA, Lovensveldstraat 1, 3010 Kessel – Lo 
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50 jaar gehuwd  
01/07 : POELMANS POLY - FRANSEN JOSE, Tegelrijstraat 41, 3850 Nieuwerkerken 

01/07 : VAN ERMEN ANNIE - MORREN PROSPER, Wilselsesteenweg 73, 3010 Kessel - Lo 

03/07 : GEULLAUME EMIEL - VAN PASSEL ELISA, Rigessel 94, 3111 Wezemaal 

10/07 : BRUYNINCKX FRANS - DUSART ROSETTE, Mehringstraat 28, 3350 Linter 

13/07 : DE CUYPER JULES - VAN DER VEKEN SIMONNE, St.Geertruibos 24, 3220 Holsbeek 

15/07 : HOETERICKX AGNES - DE MAERSSCHALCK H.P., Av. Des Cerisiers 26, 1320 Hamme - Mille 

22/07 : VAN OPSTAL WILLY - CELIS LYDIA, Patroonschapstraat 38, 3010 Kessel - Lo 

 

95 jaar 

13/06 : SAENEN ALFRED (JEF), Lindestraat 60, 3210 Linden 

 

90 jaar 
24/06 : ARNAUTS MARIEKE, Wed.VAN KERKHOVEN JUUL, Oud Heverleestraat 47, 3001 Heverlee 

28/06 : BERGHMANS JOS, Pastorijstraat 5, 2440 Geel 

19/07 : TIMMERMANS MARIA, Heikantstraat 48, 3390 Houwaart 

20/06: VANBUGGENHOUT MARIA, Langeveld 224 - 3220 Holsbeek    

 

85 jaar  
03/07 : BEUKELAERS FRANS, Oxdonkstraat 7, 1880 Kapelle O/D Bos 

12/07 : VANNEREM RENE, Beekstraat 30, 3070 Kortenberg 

13/07 : PINNOY JOZEF, Winkselsesteenweg 66, 3020 Herent  

28/07 : CREMERS FRANCINE, Wed.DE HAECK JAN, Persilstraat 50/115, 3020 Herent  

30/07 : BAISIER HILDA, Wed.BOELS, Eén Meilaan 227 bus 11, 3010 Kessel - Lo 

 

80 jaar 
09/06 : CLAES EDGARD, A.Cuppenslaan 20, 3550 Heusden - Zolder 

27/06 : DEKEYSER IMELDA, H.Tobbackstraat 19, 1910 Kampenhout 

08/07 : DE WIJNGAERT FRANS, Pastoor Pitetlaan 47, 3130 Erps - Kwerps 

20/07 : COEKAERTS CONSTANT, Egenhovenstraat 24/0014 - 3060 Bertem 

23/07 : BOON JULIEN, Trolieberg 47, 3010 Kessel - Lo 

 

75 jaar 
01/06 : CHRISTENS SIMONNE, Wed.STOCKX JOHNY, Attenrodestraat 15, 3380 Glabbeek   

22/06 : HUTS MARIA, Druivenstraat 34, 3110 Rotselaar 

25/07 : CORTOOS ARLETTE, Wed.ROSIER PAUL, Elst 21, 3320 Hoegaarden  

 

70 JAAR 
01/06 : CUYVERS MAGDA, Groenstraat 89, 3020 Veltem - Beisem  

04/06 : GOESSENS PAUL, Koutemstraat 61, 3370 Boutersem 

09/06 : GOOSSENS LUDO, Rillaarsebaan 31, 3200 Aarschot 

09/06 : CEULEMANS RAYMOND, Oude Mechelsebaan 124, 3200 Aarschot 

22/06 : VAN ACKER RAPHAEL, Guldensporenlaan 46, 3010 Kessel - Lo 

24/06 : CRESENS JEANNE, Diestsesteenweg 59, 3390 Tielt - Winge 

29/06 : CHRISTENS RACHEL, Terhagenstraat 18 C, 3440 Zoutleeuw 

09/07 : MORRET FRANCOIS, Hazelnotenlaan 17, 1820 Steenokkerzeel 

13/07 : VAN STEYVOORT MARIE - THERESE, Groenstraat 4, 3270 Scherpenheuvel 

29/07 : DE HAESE MARIE – JOSE, Moerasstraat 2 , 3320 Hoegaarden  

                

Aan iedereen van harte proficiat   
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Weekend - 3-daagse Rüdesheim a/ Rhein 

 

 

                  Donderdag/ vrijdag/ zaterdag 5-6-7 oktober    

 Vrijdag/ zaterdag/ zondag 20-21-22 oktober 

 
Hotel ALTDEUTSCHE WEINSTUBE  - RÜDESHEIM 

 
Het hotel ligt in centrum van Rüdesheim. Het is een mooi en traditioneel ingericht  hotel naar Altdeutsche 

stijl met moderne comfortabele kamers. Het hotel is gekend voor zijn goede keuken met specialiteiten uit 

het Rijngebied en Franse gerechten. 

PROGRAMMA  

Dag 1: Na de verschillende opstapplaatsen rijden wij richting St. Goarshausen en van daar met de boot 

naar Rüdesheim met lichte lunch aan boord, daarna geleide wandeling in Rüdesheim. 
Dag 2:  Na ontbijt met  ”Kabinenseilbahn” naar het “Niederwald”, wandeling naar het Jachtslot en dan met 

“Sessellift” naar Asmansshausen vandaar met de boot terug naar Rüdesheim, de mensen die de kabellift of 

zetellift niet wensen te nemen, kunnen met de bus naar boven rijden.  Lunch.  In de namiddag bezoek aan 

het Mechanisch Instrumentenmuseum en bezoek en proeverij aan Asbach Uralt. 

Na het avondmaal in het hotel (ditmaal geen gastronomisch menu) een gezellige afscheidsavond  in de 

Drösselgasse (het verbruik is voor eigen rekening). 

Dag 3 : Rondrit door het Rhein-Taurus Natuurpark. Lunch. Terugreis. 

Kostprijs : 

Voor alle leden en partner   270 euro p.p. 

Voor éénpersoonskamer     320 euro p.p. 

Inbegrepen 
Volpension:  Vanaf middagmaal dag 1 tot en met middagmaal dag 3. 

Ontbijt en avondeten (3-gangen menu) in het hotel . 

Kamers met bad of douche, toilet, tv, Wifi. 

Inkomgelden/kosten : 2 boottochten, Ringticket Niederwaldkabine- en sesselliftbahn, proeverij URALT 

ASBACH, Mechanisch instumentenmuseum. 

Inkom avond in de Drösselgasse  - Gans het weekend begeleiding van Nederlandstalige gids van Verhoeven  

-  Drinkgelden van gids en chauffeur. 

Niet inbegrepen : 

Dranken bij de maaltijden  -  ontbijt op dag 1 en avondmaal dag 3. 

Annulering-bijstandverzekering (11 euro per persoon) indien gewenst te storten samen met het voorschot. 

Voor lichamelijke ongevallen en aansprakelijkheid ter gelegenheid van deze uitstap zijn wij verzekerd via 

polis Sociaal Fonds. 
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Bij vertrek geldige identiteitskaart meenemen + Europese verzekeringskaart 2017. 
 

Inschrijven vóór 25 juni 2017 
Code 814  is voor weekend  vanaf donderdag  5/6/7-10-2017  

Begeleiding  Ronsmans Julien & Vera 

Code 815  is voor weekend  vanaf  vrijdag  20/21/22-10-2017  

Begeleiding  Everaerts Magda & Jan 

 

Opstapplaatsen 
Code 814V  of Code 815V   -   5 u.00 Reizen Verhoeven Oostmalsesteenweg 176  - 2310 RIJKEVORSEL (auto 

kan op afgesloten parking). 

Code 814A  of Code 815A   -   6u.15 AARSCHOT Station (indien voldoende deelnemers). 

Code 814R  of Code 815R   -   6u.30 ROTSELAAR  rond punt carpooling. 

Code 814L  of Code 815L    -   7u.00 LEUVEN  Vuurkruisenlaan (tegenover INBEV) oude stelplaats van de lijn 

(inrit naast parking Novotel). 

Code 814B of Code 815B    -   7u.30 BOUTERSEM Carpoolparking naast afrit E40. 

Indien niet voldoende deelnemers is het mogelijk dat opstapplaatsen Aarschot en/of Boutersem 

geannuleerd worden, wij houden u op de hoogte. 

 

Inschrijven kan door betaling van een voorschot van 170 euro per persoon en voor de 

eenpersoonskamer 220 euro op onze rekening SKL BE 78 4310 0665 6186 met vermelding van de juiste 

code. Indien je de kamer met iemand deelt gelieve bij betaling de naam te vermelden van de kamergenote. 

De deelnemers krijgen in september een brief of e-mail met de laatste nuttige en bijkomende informatie 

en uiteraard met de uitnodiging om het saldo te betalen. 

Wil u graag mee, stort dan zo vlug mogelijk uw voorschot. 

Indien nog vragen neem contact met Julien 016 734030 of GSM 0494 187404 

 of via e-mail - julien.ronsmans1@telenet.be 

 

Groetjes 

 

Julien Ronsmans    &    Magda Everaerts 
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Uitnodiging wandeling ”De verraderlijke Wandeling” te Leuven, donderdag 13 juli 2017 

om 14 uur stipt. 
     

                                        
 

Beste leden, 

 

Journaliste – fotografe Louise Haelterman overlijdt en schenkt haar fotoalbums aan haar neef Dries. 

In één van de albums vindt Dries bij toeval enkele merkwaardige foto’s en een cryptisch beeldje.Goed 

verstopt of toch de bedoeling dat hij ze zou vinden? 

Het vermoeden rijst dat de foto’s iets te maken hebben met de moord op enkele verzetsstrijders in de 

tweede wereldoorlog. Wie heeft hen verraden? De onopgeloste zaak wordt heropend… 

Doorheen de wandeling maak je kennis met mogelijke verdachten en met locaties die iets met de feiten te 

maken zouden hebben. Gaandeweg krijg je stukjes van de puzzel aangereikt. Kan jij ontrafelen hoe de vork 

aan de steel zit? Het mysterie wordt met een drankje op café definitief ontcijferd. 

 

Samenkomst aan de Pui van het stadhuis Leuven om 13u45, vertrek wandeling met gids om 14u stipt. 

Duurtijd wandeling: +/- 2u30  

 

U + uw partner kunnen aan deze wandeling deelnemen voor 15 euro per persoon (tussenkomst van onze 

kringkas) – code 711 W 

 

Om 17u30 etentje -  glaasje bubbels - soep van verse marktgroentjes - keuze van de maand - koffie of thee 

(exclusief dranken) in Mykene, Muntstraat 44, 3000 Leuven 

Deelnemen aan wandeling + etentje (exclusief dranken) 30 euro per persoon - code 711 WE    

Inschrijven kan door storting op onze SKL rekening BE78 4310 0655 6186 met vermelding wandelen code 

711W - wandelen en etentje code 711WE. Gelieve te betalen voor 15 juni 2017 

Bij wijziging of annulatie steeds verwittigen aub. 

Lutje Lelièvre gsm : 0486 38 33 48/ e-mail: lutgarde.lelievre@gmail.com of 

Julien Ronsmans (kassier) 0494 18 74 04/ e-mail: Julien.ronsmans1@telenet.be  

 

Hopelijk zijn we zo talrijk als verleden jaar en kunnen we er een spannende uitstap van maken  

Tot dan ! 

 

Lutje Lelièvre (bestuurslid)  
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DONDERDAG 6 JULI: WANDELEN ROND DE BLAUWMOLEN (in Holsbeek) 
 

                                          
 

Louis en Andre, twee mannen van de streek en trouwe wandelaars, stippelden voor vandaag een mooi 

parcours uit rond "De Blauwmolen" en zijn drie visvijvers. Ze begeleiden ons met een ommetje langs de 

vijvers via de Hertstraat in de richting van de 'Geestmolen' en van Sint Pieters Rode. Hier doorkruisen we 

met hen de Gulden Delle, die voor ons - bij mooi weer - een schitterend vergezicht in petto heeft en 

eertijds als graanschuur van de heren van Horst fungeerde.  

 

Verder door gaat het dan naar het voorlopig voor het publiek niet toegankelijk kasteel van Horst (wegens 

werken aan de ingestorte WC), verblijf van de Rode Ridder. Langs de visvijver wandelen we verder naar 

Luttelkolen met uitzicht op de Houwaartse Berg, bakermat van de Hagelandse wijn. En om nog wat te 

genieten van het groen doorkruisen we de aangrenzende bossen, waar volgens de legende gravin Maria-

Anna Vanden Tympel tijdens een vossenjacht van haar paard is gevallen, en eindigen we in de Brasserie 

van de Blauwmolen, waar dranken en hapjes te verkrijgen zijn. We hebben dan om en bij de 8 kilometers 

achter de kiezen.  

 

Afspraak 6 juli om 14 uur aan de Blauwmolenstraat 16, 3221 Nieuwrode. Als je vanuit Leuven via de E314 

komt, neem je de afrit 21 Haacht/Holsbeek en sla je rechtsaf richting Holsbeek. Gewoon deze (Rotselaarse) 

baan altijd volgen om via de Kortrijkse Baan en de Dutselstraat in Kortijk Dutsel aan de Kerk te belanden, 

waar je links af slaat naar de Bruul om zo in de Blauwmolenstraat te eindigen en aan uw rechterkant de 

visvijvers en de taverne te ontwaren.   

 

Louis, Andre en Achilles 

 

 

DONDERDAG 3 AUGUSTUS: WANDELEN IN MEENSEL-KIEZEGEM 

 

Op de eerste donderdag van augustus leiden Hans en Luc ons rond in Meensel - Kiezegem, een dorpje in 

hartje Hageland dat eeuwig herinneringen aan W.O. II zal oproepen en ook verbonden is met onze 

grootste wielerheld Eddy Merckx, die in Kiezegem is geboren en voor wie aldaar recent ook een standbeeld 

werd opgericht.  

 

Tijdens de wandeling  van ongeveer 7,5 km kunnen we het beeld van de kannibaal, recht tegenover zijn 

geboortehuis, aanschouwen en passeren we even verder op o.m. de neogotische Sint Pieterskerk van 

Kiezegem. We wandelen over een golvend parcours waarvan 1,5 km. op onverharde weg.  
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We komen samen om 14 uur op de parking aan de Frituur Tramstatie, Statiestraat 83, 3391 Tielt-Winge 

(Meensel). Van de pint of frisdrank achteraf genieten we in het gezellige café "Boerenhof", Binkomstraat 

12, 3391 Tielt-Winge (Meensel) op een 300 meter van de parking.  

 

Meensel-Kiezegem kan je bereiken via de N2 Leuven-Bekkevoort-Diest. In Tielt-Winge, voorbij de rotonde 

van het Gouden Kruispunt en voorbij de Winge Golf & Country Club draai je rechts af naar de Glabbeekse 

Steenweg. Je volgt deze weg en vervolgens de Kapellekensweg naar de Binkomstraat. Draai links af en een 

300 meter voorbij café Boerenhof (aan je linkerkant) draai je opnieuw de Statiestraat in, waar je de frituur 

met parking vindt. 

 

 
 

Voetnoot: waar aanvankelijk een wandeling in Begijnendijk was gepland, hebben we deze uitgesteld 

wegens wegenwerken in Betekom. Merci Luc en Hans om meteen in vervanging te voorzien.  

 

 

45
ste

 TOERISTISCHE WANDELZOEKTOCHT. 
 

De jaarlijkse wandelzoektocht van de KBC Personeelskring Zoektochten vindt ditmaal plaats in 

Scherpenheuvel. Zoals gebruikelijk hebben de inrichters een wandeling uitgestippeld langs de voornaamste 

bezienswaardigheden zoals de Basiliek en haar omgeving met de stadsgrachten, maar ook winkels en 

gezellige terrasjes liggen langs onze route. 
 

Alle personeelsleden en gepensioneerden van KBC Bank en Verzekering (en van de 

dochterondernemingen) kunnen, samen met hun gezinsleden, deelnemen op één of meer dagen naar 

keuze van 1 mei tot 3 september 2017. 

  

Inschrijven kan om praktische redenen enkel per e-mail, met vermelding van het gewenste aantal 

deelnemingsformulieren, aan wyns.jos@skynet.be .  

Per formulier wordt een bijdrage gevraagd van 8 EUR, over te schrijven op rekening 

IBAN BE95 4099 5284 2158 - BIC KREDBEBB van KBC Personeelskring Zoektochten. 

  

Na ontvangst van je mail en bijdrage worden de deelnemingsformulieren bezorgd vanaf einde april, 

eveneens per e-mail. 
 

We voorzien voor elke deelnemer een waardevolle prijs, af te halen op de  prijsuitreiking op zaterdag 23 

september 2017 in zaal Extra-Time in Hoboken. 

Voor bijkomende info mag je steeds contact opnemen met Jos Wyns, tel. 015 24 93 04 of Karel Van de 

Gender, tel. 014 72 51 90. 
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TENNIS en PETANQUE  

            

Zondag 2 juli van 10.00  tot 17.30 uur voor leden en partners van alle Kringen KBC Senioren 

 
Praktische gegevens 

* Locatie:  KBC Terlinden, Gentsesteenweg  336, 9300 Aalst met ruime parking, inrit uitsluitend via      

Gentsesteenweg (wegens werken).  

Tennis 

Er wordt altijd dubbel gespeeld: dubbel heren, dubbel dames of dubbel gemengd. Iedere wedstrijd duurt 

max. 1 uur, inbegrepen opwarmen en vegen van het terrein. Van elke ingeschrevene wordt verwacht dat hij 

minstens twee wedstrijden speelt. 

* Alle deelnemers worden verdeeld in twee ploegen: evenwicht tussen aantal mannen en vrouwen en 

spelniveau (voor zover gekend).  

 

Het programmaschema wordt tegen 26 juni aan alle ingeschrevenen bezorgd. 

* Bij slecht weer vindt dit tornooi indoor plaats in een nabijgelegen tennisclub. 

 

Petanque 

Aan supporters en liefhebbers van petanque wordt de gelegenheid geboden om enkele wedstrijden te spelen. 

Wie geen eigen petanqueballen heeft, geen nood, wij zorgen hiervoor. 

Voor wie geen of weinig ervaring heeft, geen probleem, wij zorgen vooraf  voor een korte initiatie.  Ook bij 

slecht weer spelen wij! De banen zijn overdekt. 

 

Scenario 

* 9.30 uur    : samenkomst, welkomstkoffie en briefing 

* 10.00 uur   : organisatie en begin van de wedstrijden 

* Tijdens de middag  : belegde broodjes 

* In de namiddag   : een gebakje 

* 18.00 uur   : aperitief, koude schotel, 1 drankje en gezellig napraten. 

 

Dranken in de loop van de dag zijn beschikbaar aan zeer democratische prijzen. 

Kostprijs: 18,00 euro per deelnemer, te storten op rekening BE 49 7340 2675 8871 van Seniorenclub KBC 

Brussel met als melding ‘2 juli + aantal deelnemers’. 

Betaalperiode van 29 mei tot 15 juni. Bij overboeking: in volgorde van betaling. 

Wij hopen jullie talrijk te mogen begroeten. 

Het organisatiecomité : Seniorenclub KBC Brussel  

 

  

Inschrijvingsformulier terug te zenden vanaf heden tot uiterlijk 15 juni aan 

   Seniorenclub KBC Brussel 

   e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

   post: Jonas De Jonge, Laarbeeklaan 77b5, 1731 Asse-Zellik   - GSM 0475 53 82 17 
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   INSCHRIJVINGSFORMULIER 

     TENNIS – PETANQUE AALST 2 juli 2017 

 

Naam lid:           ………………………………………………………………………. 

 

Adres:  ………………………………………………………………………… 

 

Hoofdlid bij Kring:     ……………………………………………………….. 

 

E-mailadres: ……………………………………………………………………………………. 

 

Gsm/telefoonnummer:   ………………………………………………………. 

 

 

Deelname als:   

 

O Tennis (naam vermelden)  : …………………………………………….. 

  

     Ik wil graag  O  2   of  O 3 wedstrijden spelen (keuze aankruisen) 

 

O Petanque  (naam vermelden) : ……………………………………………. 

 

O Supporter (naam vermelden) : ……………………………………………. 

 

 

 

Aanvullende gegevens/vragen: …………………………………………………………………….. 
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Donderdag  10 augustus om 15u30  BBQ in NEERIJSE, Wolfshaegen 148 

(bij ‘t Vissershof) 

 

Het aperitief wordt geschonken om 15u30 

 

Daarna BBQ met verschillende soorten vlees:  

Gemarineerde varkenskotelet - gemarineerde kipfilet - rundersteak - merguez -chipolata. Daarbij hoort ook 

een uitgebreid garnituur, sauzen, en niet te vergeten, dessert en drank (wijn - fruitsap - water - koffie)  

Dankzij een forse tussenkomst van onze kringkas vragen we aan SKL-leden + ook aan hun partner een 

bedrag van 30 Euro per persoon (normale prijs :  45 Euro). 

Na betaling bent u ingeschreven en kunt u deelnemen aan deze BBQ. 

 

Gelieve het juiste bedrag over te schrijven op de rekening BE78 4310 0665 6186 van SKL met vermelding 

van code 733. Uiterste datum van betaling: 20/07. 

 

NB:  Ons melden bij wie u graag aan tafel zou willen zitten, dat kan via uw betaling of met de  

reserveringsstrook hieronder. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw opgegeven 

voorkeur. Dit is geen verplichting!  

Er is parking voor 60 wagens (misschien carpoolen met vrienden?)  

Graag tot dan! 

 

Adres voor GPS: Wolfshaegen 148, 3040 Neerijse (Huldenberg) 

 

      Met de auto: 

      Vanuit Leuven neem je richting Tervuren, aansluitend Sint-Jansbergsesteenweg (linksaf aan Café Tabor).    

De N 253 volgen tot voorbij Baron’s Brasserie de tweede straat  linksaf (Beekstraat). Deze straat gaat over 

in Wolfshaegen en op je linkerkant vind je ‘t Vissershof/ZoetWaterBBQ. Totale afstand ca 10 km. 

 

Met De Lijn: Twee buslijnen vanuit Leuven: 344 & 337 

Met de 344 stap je af aan halte Neerijse Groeve. De straat naar beneden volgen, en op 300 m is 

ZoetWaterBBQ/’t Vissershof. 

Met de 337 stap je af aan halte Neerijse Wolfshaegen (je neemt straat rechtsaf en dan op 500 m aan je 

rechterkant vind je ZoetWaterBBQ /’t Vissershof). 

 

        

         RESERVERINGSSTROOK  -  BBQ  op donderdag 10 augustus 2017 in NEERIJSE    

          (Te sturen naar Jeannine Verheyden, Tempelzicht, 3 - 3210 Linden of  

                    e-mail: verheyden.jeannine@skynet.be ) 

 

   

         Ondergetekende (+ partner):   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

         wil graag aan tafel met :  

         .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

 

         .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

      

 

    Totaal aantal personen:   .   .   .   .                                        Datum:  .   .   .   .   .   .    
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SPELNAMIDDAG MET SMOUTEBOLLEN (20 april): VERSLAG                                              
 

                   
 

Zet smoutebollen op het menu en het is altijd een beetje kermis.... ze brengen je zonder twijfel weer terug 

naar je kindertijd waar je in het nostalgische puntzakje zonder blikken en blozen heerlijk kon knoeien met 

de geurige bollen in een overvloed aan bloemsuiker. 

 

Bij SKL hebben wij de luxe om 'de grootste smoutebollenbakkers aller tijden' tot onze kring te mogen 

rekenen. Het was dan ook een meer dan sympathiek voorstel van Malvine en Constant om hun clubleden 

te verrassen met deze culinaire heerlijkheid. 

 

De bestuursleden hadden het grote genoegen om in de keuken de werkzaamheden van dichtbij te mogen 

volgen. Het is een openbaring om mee te maken hoe Malvine in één, twee, drie... emmers vol rijzend deeg 

te voorschijn tovert. Schijnbaar moeiteloos, gestructureerd, gedecideerd en zonder ook maar één spoortje 

van kleverige knoeierijen na te laten . 

 

Samen met Vera (die we allemaal al kennen als de dame met twee rechterhanden) heeft Constant dan 

bewezen dat ze terecht kunnen meedingen naar de titel van smoutebollenbakkers van het jaar. Alles draait 

om ervaring, bekwaamheid en uiteraard kwaliteit. 

 

In onze vertrouwde zaal zaten negentig uitverkorenen met spanning te wachten. Denk nu niet dat ze daar 

braafjes met gevouwen handen de minuten aftelden. Helemaal niet!  Er werd diepzinnig gedebatteerd, op 

hoog niveau gescrabbeld en vooral met kaarten gegoocheld.  

 

Kortom een fijne ontspannende namiddag die in schoonheid werd afgesloten met het culinaire genoegen 

van overheerlijke bloemsuikerrijke smoutebollen. Dat er buiten de 'gewone koffie' nog frissere drankjes 

geconsumeerd werden heeft alles te maken met het compenseren van de geestelijke inspanning! 

 

Een ware voltreffer deze namiddag, een schot in de roos, en zeker voor herhaling vatbaar! 

 

Groetjes 

 

Monique Leempoels 

 

P.S. Ik moest absoluut vermelden dat Robert bij het kaarten open miserie behaalde en dit zonder een twee 

in zijn bezit te hebben! (Ik snap er eigenlijk niks van, maar voor kaarters zal dit zo wel duidelijk zijn zeker, of 

toch niet). 
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PETANQUE: WE ZIJN VERTROKKEN   

                                                                   
 

's Morgens om 6 uur wakker geschrokken met het schrikbeeld dat er geen petanquers zouden opdagen en 

dat het allemaal in de soep zou draaien. Viel dat even mee: dertig enthousiastelingen stonden ruim vóór 

14 uur te trappelen van ongeduld om de banen te betreden en een balletje te gooien. In een mum van tijd 

werden groepjes gevormd en was tot ver daarbuiten het gekets van de ballen en de 'oehs' en 'aahs' bij 

missers te horen. Wat miezerige regen kon de pret niet bederven: kap en pet werd opgezet en er werd met 

even veel flair en stijl verder gespeeld.  

 

Spelregels en terminologie (het but of cochonette, doublette, triplette ...) werden aan mekaar uitgelegd. 

En ik wil zelf ook wel een tip geven over een zin die je bij het jeu-de-boules best niet uitspreekt om 

misverstanden te vermijden. "Jaak (Jef, Luc...), mag ik eens met uw ballen spelen?" Vandaar dat SKL ook 

ballen ter beschikking stelt voor hen die zelf geen eigen ballen hebben. 

 

Teneinde ietwat structuur in onze spelnamiddag te steken zullen we voortaan een eerste manche spelen 

van 14 tot 15 uur om dan bij een drankje even te verpozen om daarna nog een uurtje proberen mekaar 

de loef af te steken. Bij je aankomst zal je drankbestelling voor 15 uur genoteerd worden en deze zal 

klaar staan tegen de rustpauze. De betaling van deze ene drank zal de kas ten laste nemen. Alle andere 

dranken daarbuiten zijn voor eigen rekening. Van half vijf of vroeger bij het einde van het spel kunnen zij 

die willen nog wat rustig napraten bij pot en pint tot 17 uur. 

 

De datums voor juni zijn de maandagen 12 en 26 juni, zelfde uur (14h) en locatie: Spikstraat Wezemaal 

(voor een routebeschrijving en andere data: zie vorig Gazetje). Let op: de in vorig Gazetje aangekondigde 

speeldatum van 5 juni is tweede Pinksterdag en wordt dus verschoven naar de daarop volgende 

maandag 12 juni. (Tip: Pinkstermaandag is de laatste dag van de Kesselse feesten in park Heuvelhof te 

Kessel-Lo, waar je bij onze leden Constant en Malvine en de Vrienden van de Leming lekkere smoutebollen 

kan gaan eten.) 

 

Laat je niet afschrikken: leeftijd en geslacht spelen geen rol bij dit Franse balspelletje. Ook als je de 

maandelijkse wandelingen links laat liggen wegens te moeilijk of te snel kan je nog altijd komen jeu-de-

boulen of gewoon van op het terras alles rustig komen bekijken en een babbeltje slaan met andere leden. 

Want vergeet het niet: sociaal contact maakt ons fysiek gezonder en vrienden doen U langer leven.      

 

N.B. Overige datums om in jullie agenda aan te strepen: 3 en 24 juli en 14 en 28 augustus, telkens om 14 uur. 

 

Achilles 0475/253933 
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VERSLAG van de WANDELING in ATTENRODE-WEVER op 27.04.17  

 

 

                              
 

In totaal 69 wandelaars kwamen opdagen voor de extra wandeling, als bloesemwandeling aangekondigd, 

in Attenrode-Wever. De locatie van de Visvijvers “Het Windmoleke” met de gezellige taverne als 

vertrekpunt was goed gekozen.  

Vooraf wisten we niet dat we dit jaar rond 27.04 nog zo weinig bloesems zouden kunnen vinden.  De zeer 

strenge vorst van de week voordien had er heel wat vernield en de peren-en kersenbloesems waren al 

meestal afgevallen door het - voor het 2°jaar op een rij – zeer warme voorjaar.  Bovendien, en dit 

fenomeen is nieuw, veel appelboomaanplantingen worden in het Hageland op grote schaal gerooid en 

vervangen door perenbomen.  Men is hier blijkbaar het vertrouwen in onze Jonagold verloren.  In bepaalde 

andere fruitdorpen in de buurt werden nieuwe rassen aangeplant en kon er nog appelbloesem worden 

bewonderd. 

We trokken dan zeer moedig op stap om van de mooie natuur en vergezichten te genieten. Dadelijk na ons 

vertrek schoof een lange helling langs de Hulsbos en de Heerbaan onze voeten. Eens boven zagen we in de 

verte dreigende wolken op ons afkomen.  En of we“er van gehad hebben”! De regen bleef maar komen en 

duidelijk ook hangen boven Attenrode en onze hoofden. We waren die namiddag blijkbaar op een slecht 

moment op een slechte plaats !  Even verder op in Kapellen en Waanrode viel nauwelijks iets.  

Na de Heerbaan passeerden we het kleine natuurreservaat, de Zeyp, de Kwadeplashoeve met zijn B&B en 

bivakplaatsen en klommen we doorheen een boomgaard naar de Heikes, het hoogste punt van Attenrode, 

87m boven de zeespiegel, met een mooi vergezicht richting Tienen en de Ransberg. Via de rustige 

Doelaagstraat maar met onze hoofden onder een paraplu of regenkap wandelden we dan voorbij het 

fraaie St. Andreaskerkje en het dorpsplein van Attenrode. Even verder op kon je de recent gerestaureerde  

16-eeuwse kasteelkapel bewonderen en daarna was het mooie kasteel van Attenrode, of het verbouwde 

13°eeuwse Hof van Boeslinter, een echte blikvanger. Daar werd dan besloten om de wandeling in te korten 

en niet langs de boomgaarden, ook appelboomgaarden, in de grote open vlakte van de Varent naar de 

Kapel van O.L.Vr. van de Heinkesberg te stappen. We gingen dan voorbij het oude Gemeentehuis van 

Attenrode-Wever met een gedenkplaat voor de slachtoffers hier van de gruwel tijdens de 1° wereldoorlog 

en wandelden dan voorbij het Hulsbos en zo drie kwartier vroeger dan voorzien aan de Visvijvers terug aan 

te komen, maar toch met 6,5 km op de teller !  Hier konden we in een warme gezellige ruimte genieten 

van een lekker drankje uit het ruime assortiment. 

Wat we niet zagen door de regen en de inkorting, o.a. de gerestaureerde kasteelkapel, van de steeds 

geopende kapel van de Heinkesberg met de TV-relaistoren op de achtergrond en van de oude binnenkapel 

met het 16°eeuwse Mariabeeldje.  Wat we ook misten en vooral de zondaars onder U: dat we bij ieder 

bezoek aan de Kapel een volle aflaat konden verdienen, zoals er aangekondigd staat ! 
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Tot slot, een gemeende dank U aan de Glabbeekse BFV-Veiling voor de lekkere frisse appels, die we van 

hen gratis aangeboden kregen,   

Ook een complimentje aan de moedigen om met zulk weer naar Attenrode-Wever af te zakken.  Bij een 

volgende gelegenheid hopen we zeker op mooier weer.  Met wandelingen in het vooruitzicht in Meensel-

Kiezegem, Molenbeek-Wersbeek, Kapellen enz. zullen we verder dit fraai stukje Midden-Hageland blijven 

verkennen. 

 

Frans Taes 

 

 

Wandeling Pellenberg (4 mei): Verslag 
  
Bergje op, bergje af: de Alpenzusjes hebben er een liedje over gemaakt, maar ik betwijfel of ze ooit in 

Pellenberg gaan wandelen zijn. 
Jul en Eric hebben ons alvast daar rondgeleid op onze wandeling van mei.  

 

Donderdag 4 mei. Slechts 53 wandelaars aan de start voor de wandeling in Pellenberg.  

Misschien hadden de afwezigen zich laten afschrikken door de aangekondigde moeilijkheidsgraad in ‘ons 

gazetje’. Of misschien hadden ze geen vertrouwen in de weersomstandigheden. Of misschien waren hun 

schoenen nog niet droog van de wandeling de week voordien in Attenrode-Wever. Wie zal het zeggen. In 

elk geval : ze hadden ongelijk.  
 
Van bij het begin hebben we kunnen genieten van een aangename lentezon.  Het traject van nagenoeg 7 

km hebben we afgelegd in +/- 1u40, m.a.w. een gewoon wandeltempo. Op de momenten dat het niet 

mogelijk was om met 2 of 3 naast elkaar te lopen, werd de groep wel op een lange sliert getrokken, maar 

aan het eind van die stroken hebben we telkens een pauzeke ingelast zodat we daarna opnieuw als 1 

peloton konden verder gaan.  

In de tweede helft van het parcours zijn we door het Gasthuisbos gewandeld. Sommigen hadden graag 

geweten hoe het bos noemt en wie de eigenaar is. Ik heb dat intussen opgezocht. Ere - notaris 

Jacques Halflants beschrijft in één van zijn ‘opstellen’ over Lubbeek dat het Gasthuisbos (en de omliggende 

weilanden) reeds in de Middeleeuwen eigendom was van het ‘Groot Gasthuis’ van Leuven (met als restant 

de 'Romaanse Poort' in de Brusselsestraat) . Het Groot Gasthuis werd later de St. Pieterskliniek. Tijdens de 

Franse revolutie werden de gronden onteigend ten voordele van het Armenbestuur van Leuven. En die 

instantie is in de loop der jaren qua naam geëvolueerd naar OCMW Leuven.   
 

Ik ben blij dat men mij die vraag gesteld heeft en dat ik hier toelichting heb kunnen geven. Niet omdat ik 

geschiedkundige ben, maar omdat ik anders niet zou geweten hebben hoe ik een verslag van een halve A4 

had moeten volschrijven. 

Tot slot toch nog een compliment voor de 4 mannen en 1 vrouw die ons in de voetbalkantine op onze 

wenken bediend hebben. Dergelijke service is ons nog niet vaak te beurt gevallen. Proficiat FC Pellenberg.  
Tot de volgende. 
 
Jul  
 
NB. Bedankt Jul en Eric voor deze mooie wandeling 
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VERSLAG DAGUITSTAP BOKRIJK 16 & 18 MEI 2017  

 

                                           
 
Goed op tijd en zonder stress komen we in Bokrijk aan waar de gidsen ons ophalen voor een rondleiding 

door een stukje van het Openluchtmuseum. We beginnen bij de molen: deze kan om zijn eigen as draaien 

zodat de wieken altijd in de juiste windrichting staan.  Amaai, ik wist niet dat ze in die tijd al aan zoiets 

zouden denken. 

We passeren de kruidentuin.  Hier vinden we alledaagse en minder alledaagse kruiden die vroeger gebruikt 

werden als medicijn. Vrouwen die zich hierin specialiseerden werden vaak beschouwd als heks, maar ook 

de gewone mensen maakten kruidenthee die kleine kwaaltjes kon verhelpen. Eigenlijk is het spijtig dat wij 

van die hele volkswijsheid nog zo weinig weten.  Nu moeten we voor ieder kuchje naar de apotheker om 

een medicijn en vroeger groeide het gewoon in de tuin. (Nu misschien nog, maar we weten het niet) 

 

De meimaand is voor de gelovigen ook de Mariamaand.  Het is ook jaren de gewoonte geweest om aan elk 

huis een Mariakapelletje te hangen en te versieren in de meimaand. Bokrijk heeft die traditie in ere 

gehouden.  Ieder kapelletje, groot of klein, is versierd met een slinger van witte en blauwe papieren 

bloemen.  Automatisch denk ik terug aan het bekende Marialied waarin we zongen van:                                                                                                           

Waar men gaat langs Vlaamse wegen, oude hoeve, huis of tronk, komt men U, Maria, tegen, staat uw 

beeltenis te pronk. 

 

Onderweg zien we de schapen met hun lammetjes vrolijk ronddartelen.  Ze hebben nog hun dikke 

wintervacht en krijgen het bij dit mooie weer van vandaag toch ook wel warm. Maar binnenkort komt hun 

kapper langs.  Dan worden ze geschoren en kan hun wol hier ter plaatse gesponnen worden. Ja, in die tijd 

moest er hard gewerkt worden.  Maar iedereen, mens en dier had zijn taak in het alledaagse leven. 

Hadden de dieren dan ook een taak ? Natuurlijk. De koe  zorgde voor de melk. Na het slachten had men 

vlees en de huid werd gebruikt voor leder. (wat nog altijd zo is)                                                                                                                  

Het paard was het vervoermiddel bij uitstek. Het trok de kar en was ook de tractor van het veld.                                                                                                                                                      

Het varken nam een deel van de verwerking van de huidige GFT-bak voor haar rekening en zorgde zoals nu 

voor heerlijk gebraad, koteletjes en spek.  De blaas werd gebruikt als voorraadpot voor kruiden of tabak en 

kinderen gebruikten het als voetbal. De kippen zorgden voor eieren en ook hun vlees was regelmatige kost 

net zoals nu. De kat moest de muizen bestrijden.  (tegenwoordig durven de katten wel eens weglopen als 

ze een muis zien). De hond zorgde voor de veiligheid en het trekken van de melkkarren.  Maar hij had ook 

zijn taak bij het karnen van de boter. Hoe dan wel ? Aan sommige gevels hangt een soort waterrad. 

Ik vroeg mij al af waartoe dat diende, want er was wel geen water bij. Wel, die molen was een tredmolen 

waarin de hond liep. Dat bracht een kleiner wiel aan ’t draaien dat door de gevelmuur verbonden was met 

een stok in de boterton die dan lustig op en neer ging. Slim bedacht toch …. 

Aan fitness hoefden de dames ook geen geld uit te geven.  Alleen al maar  om de was te doen was er  flink 

wat spierkracht nodig.   Emmers water aanzeulen, schrobben op de wasplank, natte was overhevelen van 
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het sop naar het spoelwater … Die hoefden geen sport te doen om in vorm te blijven. ’t Was allemaal hard 

labeur, maar tijd om zich te vervelen hadden ze niet. 

 

Om 11.30 werden we in de kerk verwacht voor het sermoen.  Het kerkje zal al compleet vol door onze 

groep en dan kwam er nog een hele groep kinderen bij. Maar de champetter kon toch de orde en de stilte 

handhaven . De kapelaan kwam binnen en zong  “Magnificat” en onze groep zong verder “anima mea 

Dominum”. De kinderen keken met open mond.  Op de preekstoel richtte de kapelaan zich grotendeels tot 

de kinderen zodat wij van een echte donderpreek gespaard bleven.  Maar de dames kregen toch de raad 

om wat hoger gesloten kleding aan te trekken, want vanop de preekstoel had hij nogal eens een “diep 

inzicht”.  Achteraf gingen we  nog even mee naar boerin Bertha.  Er was een brief uit te missies toe 

gekomen  en die moest natuurlijk voorgelezen worden met de nodige ambiance.  De Bokrijkacteurs 

speelden hun rol meesterlijk en ’t was voor ons heel tof. 

 

Op naar de herberg Sint Gummarus voor het middagmaal: tomatensoep – stoofvlees met frietjes en 

appelmoes en een ijstaartje als dessert.  Het smaakte ons allemaal heel goed.                                                                             

 

Nadien was iedereen vrij om nog verder het openluchtmuseum te verkennen, een wandelingetje of 

terrasje te doen of om de tentoonstelling van de “Sixties” te gaan bekijken. De Sixties is de 25-jarige 

periode tussen 1-1-1958 en 31-12-1973.  

Er is een electrowinkel, een kapsalon, een architectenbureau , een bruin café … allemaal zoals het er toen 

uitzag.  In de cinemazaal kunnen we even rusten in de velouren zetels en fragmenten bekijken uit 

televisiereportages van toen. De keuken, living en jeugdslaapkamer roepen het beeld op van het huis uit 

onze jeugdperiode. Ook het speelgoed brengt ons in een nostalgische bui. Eigenlijk waren die dingen toen 

ook heel leuk om mee te spelen en toch moest men zich niet blauw betalen aan batterijen . Waarom 

maken ze tegenwoordig geen mechanisch speelgoed meer ? Dat zou toch veel ecologischer zijn.   

                                                                                                                                                                                                  

We besluiten onze dag met een goeie kop koffie en een heerlijk stuk “Limburgse Vlaai”. Dit was Bokrijk:  

een domein dat door de jaren heen nog altijd zijn charme en aantrekkingskracht heeft en ook een ideale 

startplaats is voor een fietstochtje.  

     

                                              
 

 

Magda Everaerts 
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WEGENS  VAKANTIE  ZIJN  ER  GEEN 
LEDENVERGADERINGEN  IN  JULI  +  AUGUSTUS.  
 
ONS GAZETJE VERSCHIJNT NIET IN JULI. 

 
 
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 en optredens.         
 

           


