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Ons Gazetje     
    

     Uitgever: Senioren KBC kring Leuven     Jaargang: 07   Nummer: 07   Datum:  08/2017 

 

                 

Vakantietijd: kamperen omdat je huis verhuurd is 

Vrienden, 

Het ‘bouwverlof’ is voorbij, de schoolvakantie is halfweg. Een groot deel van de actieve bevolking is 
opnieuw aan het werk en het vrachtverkeer is weer heer en meester op de weg. De rust ebt weg, de drukte 
sluipt stilaan maar zeker terug het dagelijks leven binnen. 
Het is nochtans zalig na maanden hard werken, een poos op non-actief te gaan  en te ontsnappen aan de 
dictatuur van de klok. Het doet goed het jachten en jagen even los te laten en zelf te bepalen hoe je de dagen 
vult en waar. Wordt het een ver land, de kust of je tuin; een hotel all-in, de tent of je eigen bed? Vakantie is 
vooral tijd vinden om tot rust te komen, om bezig te zijn met wat je belangrijk vindt: je relatie, je kinderen, 
je familie, je vrienden; wandelen, sporten, lezen, klussen, opgaan in je bezigheden en vergeten dat er 
geluncht wordt tussen twaalf en één, ook dát is vakantie. Zo laad je je batterijen op en verlang je uiteindelijk 
weer naar het gewone, gestructureerde leven van werken en zorgen. 

In Nederland -het stond in de krant- heerst een nieuwe vakantietrend die naar mijn aanvoelen voortspruit uit 
de spreekwoordelijke zuinigheid -gierigheid, zo je wil- van onze noorderburen. Hoe creatief, maar ook hoe 
dwaas, kan een mens worden in de hang naar geld! De Amsterdammers vonden het gat in de markt: ze 
verhuren hun huis aan Airbnb en gaan zelf in een tent op een camping wonen. Mij kan het niet bekoren, 
maar wie money in the pocket wil, ziet vooral de baten, de lasten neemt hij er wel bij. Maar sommige 
campinguitbaters zijn niet opgezet met die nieuwe trend en treffen maatregelen, kampeerders die geen 
vakantiegangers zijn, zorgen immers voor een nefast effect op de vakantiesfeer. 

Vakantie zorgt ook ieder jaar voor onverwachte gebeurtenissen en verhalen, droevige zowel als grappige. 
Een van onze dochters trok naar Engeland om haar vriendin nabij te zijn na het overlijden van haar zoontje. 
Het jongetje verdronk in het zwembad van het hotel op Gran Canaria waar het met zijn broers, oma en tante 
op vakantie was. Kinderen zijn ondernemend en sommigen zien nergens een gevaar. Ook wij hebben zulke 
kleinzoon. Acht is hij nu en kan zwemmen als een vis. Maar als peuter wipte hij ooit het water in terwijl 
papa erbij stond. Die dook onmiddellijk achterna en haalde hem gelukkig snel boven. Papa rilde van de 
doorstane emotie, Tijs genoot. Nu is hij een echte waterrat, maar toch is mijn vrouw niet helemaal gerust als 
de jongens komen logeren en Tijs in bad gaat. Zich wassen is bijzaak, op zijn buik liggend, kop onder water 
houden zolang het kan, daar draait het om.  
Schoonbroer genoot dit jaar van een deugddoende vakantie in Tenerife: zwemmen, wandelen en lezen 
bracht het hoofd tot rust en zorgde voor een energieboost in lijf en leden. Het contrast met de reis naar 
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Cyprus kon niet groter zijn. Toen wachtten we in spanning op zijn thuiskomst, dagen duurde het voor hij 
mocht gerepatrieerd worden. Nooit zo goed beseft hoe degelijk de gezondheidszorg in ons land is als na de 
horrorverhalen over de behandeling in een Turks-Cypriotisch ziekenhuis. 
Na de geslaagde vakantie dit jaar was er -schoonbroer is weduwnaar- veel werk aan de winkel. Door de hitte 
en droogte verdord, snakte de tuin naar water, de vakantiekleren moesten, netjes gewassen en gestreken, zo 
vlug mogelijk weer in de kast en wilde hij iets te eten hebben, dan waren er boodschappen te doen en diende 
er gekookt te worden. Hoewel hij zich wat loom voelde door het vroege uur van de terugvlucht die dag en de 
drukkende juniwarmte die hem overviel, talmde hij, militair gedisciplineerd als hij is, geen moment. Alle 
stof en zweet van zich afgedoucht, kroop hij moe maar tevreden, rond halfelf tussen de lakens. Eerst nog 
even de vriendin opbellen, dacht hij, om te horen hoe haar dag verlopen is. Na een korte babbel, viel hij in 
een diepe slaap en verzeilde hij in Morpheus’ armen en in dromenland. Hij droomde dat zijn oudste dochter 
op bezoek kwam en ze samen een fijne namiddag beleefden. Maar opeens boog ze zich naar hem toe en zag 
hij dikke tranen over haar wangen rollen. “Kind, wat hapert er? Is er iets met de jongens? Waarom dat grote 
verdriet?” “Papa!” haar stem verstikte in tranen. Bekommerd draaide hij zich dichter naar haar toe en rechtte 
dapper de rug. Alles leek plots zo vreemd: hij zat rechtop in bed en zijn dochter stond over hem gebogen. 
Waar was hij en wat gebeurde er? Hij staarde in het rond en ontdekte een schim naast zijn dochter. Haar 
engelbewaarder? Op dat moment hoorde hij gestommel en trad een grote, onbekende man de kamer binnen. 
“Alles O.K.?” vroeg hij aan vader en dochter. Neen maar, dat uniform! Die man is van de politie! Plots was 
schoonbroer klaarwakker. Midden in de nacht stond zijn dochter, vergezeld van een politieagent en zijn 
vrouwelijke collega, in zijn slaapkamer aan zijn bed. En toen luisterde hij vol ongeloof naar hun verhaal. 
Het telefoontje naar zijn vriendin was oorzaak van uren spanning en angst: na een paar zinnen viel zijn stem 
weg, nog even hoorde ze hem zwaar ademhalen, daarna niets meer. Hoe ze ook riep, er kwam geen reactie. 
In paniek belde ze zijn dochters op, de ene woont op 40, de andere op 85 kilometer van het ouderlijk huis. 
Vermits de oudste dochter een sleutel heeft en dichterbij woont, zou ze vlug gaan kijken. Vlug…!  Ze kreeg 
de deur niet open. Herhaaldelijke oproepen via telefoon bleven zonder reactie. Roepen dan maar! Een stem 
in de woestijn. Steentjes gooien tegen het vensterraam. Resultaat nihil. Daar sta je dan midden in de nacht, 
moederziel alleen, verkrampt omdat de meest dramatische gedachten zich aan je opdringen en je niet weet 
wat nog te beginnen. Hulpeloos belde ze de politie, die de deur openbrak en schoonbroer gezond en wel, 
slapend in bed vond. Hij begreep er niets van, tot zijn smartphone in bed gevonden werd. Telefonerend werd 
hij waarschijnlijk door de vermoeidheid overmand, dommelde al pratend in slaap en gleed zijn mobieltje uit 
z’n relaxte hand. Zonder hoorapparaat drong geen lawaai tot hem door. 

Een gênante situatie, maar de politie wuifde alle excuses weg en prees de dochter om haar verstandige 
aanpak. “Je weet nooit,” zei de man, De vriendin haalde opgelucht adem en de jongste dochter die nog niet 
gearriveerd was, werd via telefoon aangemaand rechtsomkeer te maken, want met papa was er helemaal 
niets mis. Zij ademde de spanning van zich af en vatte in het holst van de nacht de terugweg aan.  
Dan blijft de vraag waarom de deur niet open kon. Omdat mijn schoonbroer gehoor gegeven had aan de 
goede raad van vrienden en buren: monteer schuifjes op de deuren, zo hou je ongewenst bezoek buiten. 
Vrienden, de moraal van dit verhaal is duidelijk: denken komt voor doen, een vergrendelde deur houdt 
vreemden buiten, maar in geval van nood kan ook hulp niet binnen. 
  
Het voorval is tot een anekdote herleid, de dochters kunnen er nu mee lachen, maar die nacht rolden er 
tranen bij de gedachte dat papa er misschien niet meer was.Hier trokken de kinderen en kleinkinderen naar 
het zuiden en kwamen zongebruind, met een pak verhalen en vakantiefoto’s veilig weer thuis. En wij waren 
gelukkig omwille van die behouden thuiskomst. 
 

Vrienden, augustus heeft nog heel wat in petto voor een dagje vermaak en vertier. Natuurreservaten, 
pretparken, provinciale domeinen, rommelmarkten, musea en festivals lokken ons naar buiten. Al heeft 
augustus 31 dagen, de meer dan 300 festivals -in Vlaanderen alleen al!- meepikken, zal je niet lukken. Maar 
de dokter raadt ons, mensen op leeftijd, beweging en buitenlucht aan. Wat de arts zegt, is evangelie en dus 
blijven we niet binnen, want als eind deze maand de kinderen de boekentassen bovenhalen en klaarzetten 
voor een nieuw schooljaar wuiven zij de zomer uit. Dan is september nabij, de maand waarin de herfst 
begint. 

G.Pepermans 
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Overlijdens 
 

 

Dhr. Louis PEYS (ex-ABB/KBC verzekeringen), weduwnaar van Mevr. Lieve 

SCHEVERNELS. 

Louis werd geboren op 5 februari 1934 en overleed op 26 mei 2017 in het 

woonzorgcentrum d’Eyken Brug te Bierbeek. 

Condoleren: www.Pues.be 

 

Dhr. Constant VAN HUYCK (ex-ABB/KBC Verzekeringen), weduwnaar van 

Mevr. Rita HORSTEN. 

Constant werd geboren op 18 september 1927 en overleed op 30 mei 

2017 in het WZC Sint Vincentius te Leuven 

Condoleren: www.Pues.be 

 
Dhr. Paul RODEYNS (ex-KB/ FIDISCO), geboren op 28 juni 1926, echtgenoot van Mevr. Simone JANSSENS-

DEKONINCK, is op 7 juni 2017 te Leuven overleden. 

Verblijfadres was: d’Eyken Brug - Bergenlaan 5 - 3360 Bierbeek  

Condoleren: www.Pues.be 

 
Mevr. NIJSSEN Armande, weduwe van Dhr. Jan CRIJNS (ex-ABB Verzekeringen). 

Armande werd geboren op 3 augustus 1926 en is plots overleden in het UZ Leuven op 23 juni 2017. 

Zij woonde in de Hertogstraat, 191 te 3001 Heverlee. 

Condoleren: www.Pues.be 

     

Dhr. Ivo SEVEREIJNS (ex-ABB/KBC Verzekeringen), geboren op 9 mei 1940, echtgenoot van 

Mevr. Annie VANGELDER (ook ex-ABB/KBC Verzekeringen) is op 27 juni 2017 in familiekring overleden in 

het Jessa Ziekenhuis campus Virga Jesse te Hasselt.  

Rouwadres: Liniestraat  39 - 3545 HALEN 
 

Bijna een maand na het overlijden van haar echtgenoot, is op 5 juli 2017 overleden te Leuven: 

Mevr. Simone JANSSENS-DEKONINCK, geboren op 19/12/1926, weduwe van Dhr. Paul RODEYNS  

(ex-KB/FIDISCO)  

Condoleren: www.Pues.be 

  

 

Onze blijken van medeleven werden overgemaakt aan de families. 
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Speciale verjaardagen 
 

60 jaar gehuwd 
03/08: CLOET ANDRE - CARRON ALICE, Sint Hubertuslaan13 - 8200 Bugge St.Andries 

03/08: ENGELEN FRANS - SEGERS YVONNE, Aarschotsestwg 80/10 - 3111 Wezemaal 

24/08: VERHEYDEN HILDA - STROOBANTS JOSEPH, Ortolanenstraat 15 - 3010 Kessel - Lo  

 

50 jaar gehuwd  
02/08: FIERENS CHRISTIANE - PREUVENEERS PAUL, Optielt 76 - 3390 Tielt - Winge 

05/08: BROES JACQUELINE - LEFEVER JOS, Eygenstraat 22 - 3040 Neerijse 

05/08: PITTOMVILS MARIA HILDA - LUYCKX ARMAND, Kiezegemstraat 25 - 3390 Tielt - Winge 

05/08: VANGEEL LILIANE - RENS THEO, Vijverstraat 13 -3200 Aarschot  

26/08: AERTS JOSEPHINA - BERGHMANS ANDRE, Beningstraat 32 - 2230 Herselt 

 

95 jaar  
10/08 : VAN DEN BROECK JEANNE (Wed. VERSCHOOTEN Remy), Zonneweelde - kamer 23, Lange dreef 50 - 2820 

RIJMENAM 

 

90 jaar 
20/08: DECRE SIMONNE, Wed.TREKKER JAN, WZC St.Bernardus-afd.Eyckenmolen, Egenhovenstr.22- 3060 Bertem 

 

80 jaar 
01/08: DEMEERSMAN CELINA, Wed.LANGENAKENS JOZEF, Gingelomstraat 9 - 3400 Landen 

 

75 jaar 
04/08: SONDERVORST ALFONS, Akker 8 - 1930 Nossegem 

08/08: DE VREE JOSEPHINE, Verbindingslaan 38 bus 0301 - 3001 Heverlee 

10/08: WILLEMS GUIDO, Le Corbesierstraat 12 - 3200 Aarschot 

22/08: JACOBS HELENA, Schoolstraat 7 - 1910 Berg 

23/08: MILANTS FONS, Bergstraat 10 - 2230 Herselt 

27/08: GASIA JEANNINE, Langestraat 3 A - 3360 Bierbeek 

28/08: POELS MONIQUE, Verbindingslaan 16 - 3001 Heverlee 

 

70 JAAR 
01/08: VAN DEN WIJNGAERT MARIE -LOUISE, Langendaallaan 8 - 3001 Heverlee  

12/08: VANGHEEL LIDY, Zammelsesweg 190 - 2440 Geel 

18/08: VANDERHEYDEN ERNEST, Attenrodestraat 31 - 3391 Meensel - Kiezegem 

 

Aan iedereen van harte proficiat 
              

 

KISS ME KATE   -  MAANDAG 21 AUGUSTUS 
 

Even ter herinnering voor diegenen die hiervoor ingeschreven hebben: 

Vertrek om 18.15 uur stipt aan het rond punt in Rotselaar (hou rekening met het spitsuur voor wie vanuit 

Leuven komt). 

Misschien is het goed om een boterhammetje mee te nemen voor onderweg. Ook muggenmelk kan van 

pas komen, bij mooie zomeravonden zijn die beestjes er ook wel eens graag bij. 
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DONDERDAG 7 SEPTEMBER: WANDELEN IN ROTSELAAR 
 
 

 
 

Vandaag verzamelen we om 14 uur (achteraan) op de parking van Sportief Rotselaar, de voetbalclub aan 

Sportoase Ter Heide, Torenstraat 115 te Rotselaar. Van daar neem ik jullie mee voor een vlakke wandeling 

langs de Plas van Rotselaar tot aan de Soldatenbrug op de grens van Rotselaar/ Werchter waar we rechts 

afslaan en een eindje rustig langs de kabbelende Demer wandelen tot "achter in de Heikant". Hier vatten 

we de terugtocht aan via de Heikantse berg om langs het bruggetje aan de Plas te belanden in Brasserie De 

Torenhoeve voor de traditionele pint. Waar de weermannen alsdan overwegend zonnig voorspellen, 

kunnen we hopelijk nog van op het terras genieten van het mooie uitzicht op de in 1359 gebouwde Donjon 

Ter Heide, ook gekend als de Toren van Rotselaar.  

 

Van hieruit ben je binnen de minuut op de parking aan het voetbalterrein, waar onze auto's geparkeerd 

staan. Het is dus allerminst nodig je auto reeds op de (kleine) parking van de Torenhoeve te parkeren. 

 

Tot dan? 

 

Achilles   
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DAGUITSTAP PAIRI DAIZA - BRUGELETTE 

DINSDAG 12 SEPTEMBER  & DONDERDAG 14 SEPTEMBER 2017 
             

                                                  
 

Pairi-Daiza is een van de mooiste en grootste dieren- en natuurparken van Europa geïnspireerd op verre 

werelden waarin meer dan 5000 dieren leven. 

Wanneer u door de tuinen van Pairi-Daiza wandelt, staat de tijd even stil. Neem rustig de tijd tussen de 

prachtige bloemen, vogeltjes, het aquarium en ontdek de schoonheid van het leven in de tuin en serres 

met een collectie tropische planten. 

Sinds 2014 wonen er 2 reuzenpanda’s, met hun nakomelingen. Deze schattige beren zijn zeker een 

bezoekje waard en nog vele andere dieren, olifanten, leeuwen, luipaarden, neushoorns, nijlpaarden, 

Kaapse buffels, gorilla’s en Orang-Oetangs 

Men kan er een ritje maken met de stoomtrein, rondleiding met een gids en een demonstratie roofvogels 

in vrije vlucht. 

Programma: 
7.00uur: Vertrek met bus van Lindencars op de parking Rond punt in Rotselaar (carpoolparking) 

8.00 uur: Ontbijt in Nivelles (koffie - 1 croissant en 1 chocoladebroodje) 

10.00 uur: Aankomst en vrij bezoek 

11.00 uur: Rondleiding met gids voor geïnteresseerden (90 min) 

12.30 uur: Middagmaal - Vol au vent met garnituur – Chocomousse – Water (1,5 l per 6 personen) in het 

restaurant van de OASIS (nabij ingang) 

13.30 uur: Rondrit met stoomtrein (+/- 20 min)  

14.00 uur: Vrij bezoek aan Pairi-Daiza 

14.30 uur: Roofvogelshow voor geïnteresseerden, nadien verder vrij bezoek aan het park 

17.30 uur: Terug huiswaarts 

18.30 uur: Nivelles - Avondmaal- Koude schotel – yscoupe – 1 Maes of 1 glas wijn of water 

+/- 20.30 terug in Rotselaar 

Inschrijven: door betaling van 50 euro p.p.  vóór 25 augustus 

 op rekening SKL BE78 4310 0665 6186 

Wie graag deelneemt aan de rondleiding met gids gelieve dan bij de code een G te plaatsen 

Code 812 of code 812 G met gids voor dinsdag 12 september 2017 

Code 813 of code 813 G met gids voor donderdag 14 september 2017  

Gelieve bij wijziging of annulatie steeds te verwittigen :  

Julien Ronsmans (kassier) Tel 016 73 40 30 of e-mail julien.ronsmans1@telenet.be 

Op het laatste ogenblik onverwacht verhinderd, gelieve telefonisch te verwittigen : 

Voor dinsdag 12 september Julien Ronsmans 0494/18 74 04 

Voor donderdag 14 september Magda Everaerts 0496/94 61 57 
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DONDERDAG  21 SEPTEMBER in zaal Pakenhof Heverlee om 14.30uur 
 
Voordracht : DE CARSTENSZPIRAMIDE  in PAPOEA 
 
Op 21 september a.s. verwelkomen wij Wim De Backer met een voordracht 
over de Cartenszpiramide in Papoea. 
Het wordt een presentatie van een expeditie, die ons meeneemt naar de jungle 
waar Wim één van de "seven summits" beklom, op gevaar van eigen leven 
letterlijk !!! 
Wim noemt zichzelf een familiemens, maar ook in één adem een avonturier. 
Samen met zijn expeditiepartner Arnaud De Wilde beklom hij de mooiste en hoogste bergen op 
alle continenten. 
 

Dit wordt een zeer interessante namiddag. 
 

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 722 voor 7 september 
 

 

 

Verslag: Ontbijtwandeling in Heverlee (1 juni 2017) 
     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er was eens een warme 1 juni ochtend in het liefelijke Vlaanderen.... Zo willen we dit verhaal graag 

beginnen. 

Want is het niet zo dat sedert eeuwen bossen en wouden geassocieerd worden met spannende sprookjes. 

Wouden  en bossen, ze hebben iets magisch en fungeren tegelijkertijd als symbolen voor het telkens 

vernieuwende leven. 

Het is hartverwarmend om zien, hoe ondanks het prille ochtenduur, steeds meer sympathisanten zich 

laten verleiden door de lokroep van de wuivende bomen en enthousiast mee de geneugten van het 

wandelen in vriendschap komen delen. Tachtig liefhebbers, frisse snaken en fleurige, rijpe dames, het was 

een bont en vrolijk gezelschap dat in stijl de drukke baan achter zich liet om in een groene oase van stilte 

en rust te duiken. En dan te bedenken dat het bruisende stadsleven zo nabij is! 
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Alles ademde puur natuur. Waar voel je ook beter de groene motor van moeder natuur die de seizoenen 

ijverig aan het werk zet? Eeuwenoude reuzen die statig de paden afbakenen, weelderig groen dat opfleurt 

onder de jonge zonnestralen, vogeltjes van allerlei pluimage die vrijwillig voor de nodige muzikale 

achtergrond zorgen. Het was er allemaal in overvloed! Een zacht briesje liet de takken van de bomen 

zingend meewiegen zodat het zonnetje vrij spel kreeg om af en toe te piepen en ontspannen de 

wandelaars te vergasten op warme strelingen. Het leek wel of er een ondeugend spel gespeeld werd 

tussen licht en schaduw. Het idyllische karakter werd even bruusk verstoord door de confronterende 

nabijheid van het militaire kerkhof, zoveel nutteloos verspilde jonge levens die hier voor eeuwig rusten. 

Niet veel verder konden we de kazerne van Heverlee ogenschijnlijk vredig zien waken in de verte, en even 

stonden we weer met onze voetjes in het werkelijke leven. Oorlog en geweld zijn spijtig genoeg nooit ver 

weg! Deze wandeling piekte voor mij persoonlijk als één van de mooiste van het jaar. Het was de zalige 

combinatie van het rustige, groene decor met wandelvriendelijke paden, heerlijk weer, en gezellige 

wandelvrienden die de onweerstaanbare charme vormden van deze prachtige natuuruitstap. Een 

geweldige afsluiter van het voorjaarsseizoen. Met dank aan Felix die soortgelijke wandelingen moeiteloos 

uit zijn mouw schudt.  

 

   
 

                                               

Onze tocht liep bijna naadloos over in de tuin van de sfeervolle Jacht 500 waar vriendelijk personeel ons 

met een glaasje cava kon verleiden. Onze niet-wandelaars supporters (een 50 tal) stonden ons sportief op 

te wachten. De noodgedwongen verdeling over twee feestzalen verliep haast vlekkeloos, zodat iedereen 

snel met zijn vriendenkring een plaatsje kon innemen in een gezellig kader. Jacht 500 (de vroegere 

afspanning de Jacht!) is dan ook de ideale romantische plek voor een relaxed rijkelijk ontbijt. Er werden 

borden met allerlei fris en lekkers te voorschijn getoverd: knappende broodjes , vergezeld van divers beleg 

verdwenen moeiteloos in de hongerige magen. Een uitgebreid pakket van heerlijkheden werd vriendelijk 

geëtaleerd zodanig dat dit ontbijt eerder de allures van een brunch ambieerde. Als ik vertel dat buiten de 

obligatoire koffie ook frisse wijntjes 'à volonté' gepresenteerd werden moet ik dan nog uitleggen dat er 

een sfeervolle ambiance in de lucht hing? Want het plaatje is helemaal perfect wanneer comfort, 

esthetiek, gezelligheid, vriendschap en culinair genot een mooie puzzel vormen!. 

Nog een zonnige, zorgeloze zomer en tot binnenkort! 

 

Monique Leempoels                                                                                                                           
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Verslag ‘Het theater van de gerechtigheid’ door Jacques Lesage 

 
‘Ik ben een theatermens die naar assisenprocessen gaat en daar het menselijk aspect bestudeert’ zegt de 

grijze man met bril die op de stoel achter de tafel vooraan in de zaal zit.  Zijn welluidende stem is goed 

verstaanbaar, zeker voor ons, kloeke gepensioneerden met her en der toch wat gehoorproblemen.  Ik had 

mij aan een magistraat verwacht die over de gang van zaken in een assisenproces zou vertellen. 

Waarschijnlijk zou het wat saai zijn, had ik gedacht, maar dat wou ik er gerust bij nemen want het 

interesseert mij wel dat wereldje.  Fout! Ik krijg een waar spektakel in de plaats! 

 

“Van de juridische, gerechtelijke kant weet ik niets” beweert Lesage met klem. “Als theatermens werd ik 

nieuwsgierig naar het assisenhof, waarvan ik omschrijvingen las als: ‘stripteasetent’, ‘arena van het 

gerechtsgebouw’, ‘het Romeins theater” gaat hij energiek verder.  Ons, het publiek, heeft hij inmiddels 

volledig in zijn ban door zijn ontwapenende, komische, theatrale verteltrant “En ik ben vollen bak beginnen 

lezen’.  Hij toont ons enkele van zijn favoriete assisenboeken o.a. Moordenaars en hun motieven – Jef 

Vermassen (de bekendste strafpleiter van Vlaanderen); Een rechter spreekt – Edwin Van Fraechem (de 

meest menselijke rechter van Vlaanderen; De misdadigers – Louis De Lentdecker (de meest kritische 

gerechtsjournalist met scherpe pen van Vlaanderen). “Pas daarna ben ik effectief naar assisenprocessen 

gegaan.  Gaan luisteren, gaan voelen met in mijn achterhoofd de vraag ‘Is het assisenhof een theater?’ En 

ja, ik heb vele elementen uit theater (de fictieve wereld) daar in het Assisenhof (de reële wereld) 

teruggevonden.” 

“Ik zag drama in de vorm van conflicten vol emotionaliteit, de ratio compleet zoek. Mijn verbeelding werd 

geprikkeld door titels als ‘De Wurger van de Linkeroever’, `De Vampier van Muizen’, ‘De Beerputmoord’, 

‘De Parachutemoord’, ‘De Marollenmoord’” 

Met nostalgie stelt Lesage vast dat de recente ‘Kasteelmoord’ naar de correctionele rechtbank werd 

verwezen. Dat gebeurt helaas meer en meer, het Assisenhof is volgens hem een stille dood aan het 

sterven. Helaas! “Ik keek en luisterde naar de personages” gaat hij geanimeerd en anekdotisch vertellend 

verder.  “Naar beklaagden die hun rol van geslagen hond perfect speelden. Naar advocaten die de 6 

basiselementen van het stemgebruik perfect beheersten, meesterlijk de juiste pauzes inlasten en hun 

lichaam als de beste theateracteurs in de strijd wierpen. Naar bange of net zeer zelfbewuste getuigen. 

Naar politiefunctionarissen die vreesden dat hun gedane onderzoekswerk te grabbel gegooid zou worden. 

Naar de ook zeer goed theater spelende beambten van het Openbaar Ministerie. De Voorzitter en de 

juryleden mogen niet meespelen: de eerste mag wel regisseren, de tweede mogen enkel observeren en 

zich stilhouden. Nog andere theaterelementen die ik terugvond zijn: het decor (zeker in de oude gebouwen 

is die geweldig), de kostumering (omkleden zowel voor als na het ‘optreden’), het publiek (familie van 

slachtoffers op de eerste rij, die van de beklaagden elders in de zaal, geïnteresseerde-voyeurs, abonnees 

die altijd komen en meestal gepensioneerd zijn).” 

 

De pauze met koffie en taart is gezellig, lekker en interessant: iedereen heeft wel zijn/haar mening of 

anekdotes over wat we zojuist gehoord hebben, iedereen is van mening dat Jacques Lesage een geweldige 

verteller is en dat wij, KBC-gepensioneerden, toch boffen met onze ex-werkgever die dit soort zaken 

mogelijk maakt, mede dankzij de inzet van vele collega-gepensioneerden. Dank, dank, dank! 

 

Dan roept Lesage met gedecideerde, krachtige, rechterachtige stem “Gaat u zitten, zodat we verder 

kunnen met de zitting”. 

Wij gaan terug zitten, zwijgen (alhoewel, sommigen blijven na tetteren, maar die worden met een 

dwingende ‘ssshhht’ tot zwijgen gemaand door hun tafelgenoten) en luisteren geboeid verder. We 

luisteren geboeid én vermaakt verder naar Lesage die het nu over de puur anekdotische boeg gooit. Hij 
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geeft voorbeelden van de arrogantie van beklaagden (sommigen laten pas een blijk van emotie zien 

wanneer hun moeder getuigt; of zoals de ‘Wurger van Linkeroever’, die in 1966 tot de doodstraf wordt 

veroordeeld en ook 1 frank morele schadevergoeding moet betalen, waarop hij doodleuk zegt ‘sorry, 

mijnheer de juge, ik heb geen kleingeld op zak’.  

“Let op met oordelen op basis van wat je leest of hoort over een assisenzaak” adviseert Lesage ons.  “Want 

zelfs wanneer je effectief op het proces aanwezig bent, is het moeilijk om te oordelen.” Ik ben het 

volmondig met hem eens. We weten inmiddels allemaal dat de media meestal niet objectief is en verhalen 

opklopt, enkel met het doel meer kranten en tijdschriften verkopen.  

En wat vindt Lesage over de advocaten? Ja hoor, hij heeft een duidelijke mening. 

“Daar waar advocaten vroeger echte redenaars waren die de structuur van Cicero’s redevoeringen volledig 

onder de knie hadden, hebben de advocaten het assisenhof sedert de jaren 70/80 tot een theater 

omgevormd en zijn acteurs geworden.  Sedert een 15-tal jaren kennen we ook de procedurepleiters 

(fouten zoeken waardoor bewijsstukken ongeldig verklaard worden).  Dé meester hierin is Sven Mary.” 

Lesage vindt dat oké indien het ernstige fouten betreft (DNA-sporen die niet onderzocht werden, illegale 

huiszoekingen), maar niet wanneer het om pietluttigheden gaat. “Anders komen we in een politiestaat en 

dat willen we toch niet, hé?” eindigt hij retorisch. 

Nog is hij niet uitverteld, Lesage.  Hij onderhoudt ons, speelt verder theater zittend aan zijn tafel, vooraan 

in de zaal, als de beste. Over advocaten die in het hof bijna mekaars strot afbijten en daarna lustig aan de 

toog hangen. Over de anatoom-patholoog (wetsdokter) die een afgrijselijk, bloederige slideshow geeft met 

de gruwelijkste beelden van letsels die hij op het lijk gevonden heeft. Over de volgens hem mooiste expert 

van allemaal: de psychiater. “De grootste zotten zijn de psychiaters, maar zij zijn de enigen die mogen 

zeggen dat iemand anders zot is” declameert hij glunderend. 

Over de moraliteitsgetuigen die veel publiek trekken die het antwoord willen horen op de vraag ‘Hoe was 

hij (de beklaagde)? “Heel boeiend op menselijk vlak” getuigt Lesage. Over de werkgevers die bvb. stellen 

‘laat hem vrij want wij kunnen hem niet missen’. Over de al dan niet gewraakte juryleden die tussen de 28 

en 65 jaar moeten zijn. “De meesten van ons hier in de zaal zijn er nu te oud voor” werpt hij ons 

ondeugend lachend voor de voeten. Ik nog wel, denk ik rebels, ik ben nog geen 60!  

“En tot slot moet de jury beslissen: schuldig of niet-schuldig. Dat laatste wil niet zeggen onschuldig! De 

motivatie wordt door juridisch geschoolden uitgeschreven want die moet juridisch kloppen en de 

strafmaat wordt bepaald” zo eindigt de theatermens het spektakel. 

Wij mogen vragen stellen en dat doen wij gretig. “Wie betaalt dat ‘theater’? (De beklaagden zelf, ouders, 

pro-deo, idealistische advocaten, naambekendheid). Wie komt in aanmerking als pro-deo advocaat? 

(Meestal jonge advocaten zonder ervaring). In hoeverre is rechtspraak eerlijk en rechtvaardig? (Er 

gebeuren domme dingen in naam van de wet).  Waar verblijven de juryleden tijdens het proces? (Thuis, 

maar ze mogen niet over de zaak praten, noch erover lezen).  Waarom worden de meeste assisenzaken 

naar het correctionele verwezen? (Goedkoper en korter). 

Op alles weet Lesage een antwoord.  

 

Hoezo, enkel theatermens, zonder juridische kennis?!  Sterk staaltje theater, meester Lesage. Met dank 

van je publiek, dat geamuseerd, cultureel bijgespijkerd en met een even voldaan gevoel als uit de beste 

theaterzaal, huiswaarts keert. 

 

Concetta Pergola 
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PETANQUE  : EEN SUCCESNUMMER  
 

 
  

Vandaag in de krant: Hein Van Haezebrouck bereidt met zijn spelers het komende voetbalseizoen van AA 

Gent voor door met hen te gaan petanquen. Inderdaad, petanque is topsport: wandelen en gymnastiek te 

samen (minstens een twintigtal keren van de ene naar de andere kant van het petanque - terrein wandelen 

en even veel keren door de knieën buigen om je ballen op te rapen).   

 

Ondertussen hebben wij met onze vrolijke bende reeds 5 speeldagen achter de rug zodat we stilaan zicht 

krijgen over het al dan niet succesvol invoeren van deze volkssport. Wel, ik kan jullie meedelen dat het een 

succes is gezien we gemiddeld met rond de dertig spelers zijn. De weergoden waren ons tot op heden 

gunstig gezind en schonken ons meermaals veel zon, soms zelfs te veel zodat een petje en zonnebril soms 

welgekomen accessoires zijn.  

 

En of het plezant is: er wordt daar duchtig aan partnerruil gedaan zonder dat iemand daar aanstoot aan 

neemt. Tijdens de laatste speeldag een vrouw nog haar man "smeerlap" (sic) horen noemen omdat hij haar 

bal had weggeketst en toch zijn ze op het einde hand in hand huiswaarts gekeerd (neen, ik noem geen 

namen).  

 

Fun en gezelligheid is dus de boodschap. Tijdens de rustpauze en op het einde worden nieuwsjes 

uitgewisseld en wordt de Sint Bernardus Tripel stilaan een allemansvriend.  Nieuwe gezichten zijn nog altijd 

meer dan welkom. We beschikken immers over 8 banen, waarvan er nog altijd 3 niet benut zijn.  

 

Ter info nog de komende agenda: de maandagen 14 en 28 augustus, 4 en 18 september en - op algemeen 

verzoek nog twee bijkomende datums - 2 en 16 oktober, telkens van 14 tot 17 uur. Voor de nieuwkomers: 

de locatie is nog altijd Spikstraat, Wezemaal (waar de parking van de tennisclub links is, zitten wij in alle 

rust goed verscholen aan de overzijde). 

 

Sportieve groeten 

 

Achilles 
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GEWANDELD IN HOLSBEEK (6 juli) 

                                                              

Hierna het verslag van Louis die ons, samen met zijn maat Andre, op een mooie wandeling  rond het 

kasteel van Horst vergastten. 

"Voor de wandeling van de maand werd er deze keer afgesproken aan De Blauwmolen in Nieuwrode. De 

weersvoorspelling beloofde niet veel goeds. Bij het vertrek, met in totaal 60 wandelaars, bleek al snel dat 

regenjassen en paraplu's geen overbodige luxe waren. 

Het eerste deel van onze wandeling bracht ons naar de Heilig - Geestmolen. Vervolgens wandelden we 

voorbij “De Switch”, een project waar meisjes tussen 14 en 18 jaar begeleid worden. Recent werd dit 

project nog bezocht door Koningin Mathilde. De blikvanger van dit gebouw is het glasraam dat gemaakt 

werd door een lokale kunstenaar, Daan Theys. 

Daarna staken we de baan over en na een lichte helling kregen we een mooi uitzicht op de dorpskern van 

Sint-Pieters-Rode. De steeds fellere regen kon de pret niet bederven.  

Het enige overgebleven café in Sint-Pieters-Rode, Bezzeke, is echt de moeite waard om een bezoekje te 

brengen bij een volgende wandeling in de buurt. 

We zetten onze wandeling verder door de velden en al gauw bereikten we het Kasteel van Horst. De 

ridders hebben we jammer genoeg niet gezien. Ze waren waarschijnlijk nog aan het vergaderen aan hun 

Ronde Tafel. Na een korte stop aan het kasteel wandelden we langs de mooie vijvers van het domein en 

door het aanpalende bos naar de Rodestraat. We zetten onze wandeling verder langs de Hertstraat en na 

een tocht van twee uur bereikten we terug het vertrekpunt. 

Bij aankomst merkten we dat er één persoon ontbrak. Met enige ongerustheid besloten we de fiets te 

nemen van Achilles. In sneltempo werd gezocht en in de verte zagen we al snel de vermiste terug 

opduiken. Iedereen was opgelucht en daar hebben we dan ook een pint op gedronken. Maar dat was 

sowieso het plan bij aanvang van deze wandeling. Ik hoop dat iedereen genoten heeft van deze tocht 

ondanks het slechte weer. Volgende afspraak in Meensel. 

Groeten van Louis" 

Bedankt Louis voor de mooie wandeling en je verslag. Ik kom in de toekomst nog wel eens aankloppen. 

Misschien kunnen we dan afspreken in het Bezzeke gezien jullie er maar niet kunnen over zwijgen. 

Achilles 
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    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 voordrachten.  
.       


