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Ons Gazetje     
    

     Uitgever: Senioren KBC kring Leuven     Jaargang: 07   Nummer: 08   Datum:  09/2017 
 

 

                                 
 
 
 
 
Vrienden, 
 
De voorbije augustus kan je bezwaarlijk een mooie zomermaand noemen. Terwijl elders in Europa de 
aarde kreunde onder de verzengende hitte, snakten we hier naar een streepje zon. De vele regen zorgde 
voor een drassige tuin waarin onkruid welig tierde en naaktslakken overvloedig voor nakomelingen 
zorgden. De enkele okkernoten die de late vrieskou overleefden liggen reeds enige tijd zwart verrot vies te 
wezen in het meestal natte gras. Geen idyllische zomertaferelen in augustus dit jaar, geen wiegende 
heuvels, goudgeel van het rijpe graan, geen bende lome koeien onder het brede bladerdak van de stoere 
eik in de wei hier recht voor het raam. In een collectieve protestactie staakten de beesten regelmatig het 
grazen en keerden, hun achterwerk pal naast elkaar in ’t gelid, de nattigheid ostentatief de rug toe. Koeien 
zijn niet zo dom als van hen beweerd wordt. En in de wei ernaast deden de paarden, zelfs het kleine 
veulen, samenzweerderig mee. Dieren hebben geen woorden nodig om zich verstaanbaar te maken. Na 
een maand is een mens die regen meer dan beu en kijkt hij uit naar verandering. 
 
Hopelijk brengt september die verbetering. Misschien krijgen we dan in uitgesteld relais nog wat zomer 
om, alvorens de najaarsstormen ons overvallen, wat warmte en zonne-energie op te slaan. Dan kan ik op 
een zwoele middag misschien nog genieten van landelijke schoonheid om me heen zoals zestien rustig 
herkauwende koeien zusterlijk naast elkaar in de schaduw van een majestueuze boom. 
  
September! De grote vakantiedrukte is stilgevallen. Al wie naar school moet, ’t zij om te leren of te 
onderwijzen heeft de reistas opgeborgen en de boekentas uit de kast gehaald. In de grondig gepoetste 
klassen, waar geen spatje vuil te bespeuren is, geen papiertje rondslingert en je door de ramen weer een 
klare kijk naar buiten hebt, hangt op 1 september de ongemakkelijke sfeer van elk nieuw begin. Bij een 
leraar die naam waardig vinden jonge mensen snel rust en rond de tijd dat er rommel in de klas zichtbaar 
wordt, zijn vertrouwen en geborgenheid voelbaar. Als je twee maanden tijd hebt om een nieuw schooljaar 
in de steigers te zetten, lijkt een job in het onderwijs me niet zo belastend. “Zwijg toch als je niet weet 
waarover je praat,” zegt mijn vrouw, “een nieuw schooljaar starten, is wel wat anders dan in volle 
feestgedruis euforisch het glas heffen als de klok de laatste seconde van december wegtikt. Voor 
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leerkrachten betekent 1 september na evalueren en aanpassen, totaal opnieuw beginnen. En dat is 
werken, hard werken.” Die procedure lijkt me verwant met het afsluiten van het boekjaar en daarvoor 
kregen wij in de bank geen twee maanden! Stel je het commentaar voor op de mededeling ‘Wegens einde 
boekjaar zijn onze kantoren 60 dagen gesloten’. De reactie van de cliënten zou niet mals zijn en de 
gevolgen voor KBC niet min. Om beurten mochten wij twee weken vrijaf nemen om het stof uit onze kleren 
te kloppen en de overdruk uit onze hersenen. En naar mijn aanvoelen stelden onze ‘bazen’ hogere eisen 
dan schooldirecteurs en deden onze cliënten soms moeilijker dan lastige kinderen en eigenzinnige pubers. 
Waarmee ik geen kwaad woord over mijn vrouw en haar collega’s wil zeggen, hun opdracht is 
waarschijnlijk complexer dan ze lijkt. Leren is stappen zetten, grote of kleine al naargelang de 
mogelijkheden, waarbij elke stap vooruit, hoe moeizaam ook gezet, recht op waardering heeft. Die 
waardering wens ik elk kind toe. Schoolbanken mogen geen strafbanken zijn en een leraar geen boeman. 
 
Niet alleen de scholen, maar ook verenigingen allerhande zijn met een nieuw werkjaar gestart. Dus racen 
we weer van hot naar her, van de muziekles naar de voetbal-, de volleybal--of basketbaltraining, van de 
balletles naar de atletiekpiste, van en naar alle andere plaatsen waar die jonge gasten tijdig moeten zijn. 
Geen probleem, want daarvoor zijn we met pensioen, toch? Hoewel het soms niet gemakkelijk is om alles 
gecombineerd te krijgen, doen we het graag want een hobby trekt onze jongeren op geregelde tijden weg 
van de magneet die beeldscherm heet. We moeten die moderne media niet als gevaarlijke vijanden 
aanzien, ze bieden interessante mogelijkheden, maar er bestaat nog wat anders dan surfen op de 
computer of tokkelen op de smartphone.  Tevens ontsnap ik op die manier aan het verwijt een 
beeldscherm-opa in wording te zijn. 
 
Ook al hink ik wat achterop, ik kan niet ontkennen dat ik fan ben van moderne media. Mijn computer of 
smartphone bijvoorbeeld is mijn encyclopedie en woordenboek, mijn schrijf-en rekenmachine, mijn 
boekhouder en secretaresse, mijn platenspeler, mijn krant, mijn brievenbus en telefoon, mijn bank en 
winkel, mijn fotoalbum en archief. Zelfs de verloren bijsluiter van medicamenten vind ik terug. En af en toe 
roep ik  Bumba, Peppa Pig of Paw patrol op om mij te helpen bij de babysit. Maar bloggen, vloggen en 
facebook weer ik bewust.  Als kind kende ik geen tv en de telefoons in onze straat kon je op één vinger 
tellen. Via de radio luisterden we op donderdagavond naar het kinderuurtje en in juli naar de aankomst 
van de Ronde van Frankrijk.  Voor de rest vulden we onze dagen met ravotten en vader of moeder helpen. 
De kleinkinderen reageren verontwaardigd als oma daarover vertelt. “Hoe saai! Kinderarbeid is verboden!” 
Die korte, kordate reactie snijdt elk tegenargument de pas af. Ik zwijg wijselijk over vroeger, je wordt al 
vlug als een oude zeurpiet bestempeld. Liever een achterophinkende beeldscherm-opa dan een 
ouderwetse brom-opa. Leuke verhalen over kwajongensstreken vertel ik graag. Hier en daar wat aangedikt 
klinken ze als heuse avonturenverhalen waarin ik de hoofdrol speel. “Echt, opa? Was jij een geluksvogel, 
zeg!” Ja, dat was ik, een vogel die floot van ‘contentement’ in de heerlijkheid van zijn habitat met beken 
waarin visjes zwommen en weiden waarin je urenlang kon rondslenteren. Dat volwassenen ons op stang 
konden jagen met vreemde opmerkingen, houd ik voor mezelf. Vaders dooddoener ‘voor jou moest het 
nog eens oorlog worden’ telkens hij me wilde diets maken hoe goed ik het wel had, irriteerde me 
mateloos. Mijn kameraden hoorden bij hen thuis dezelfde woorden, maar die maakten niet de minste 
indruk op ons, want we bleven zeuren ‘is er niets anders om bij de boterham te eten’ als we de keuze aan 
beleg maar povertjes vonden? Onze jongste kleinzoon zou niet vlug klagen. Voor dat ventje gaat niets 
boven een boterham besmeerd met boter waarover wat zout en peper is gestrooid. Maar ten huize opa en 
oma is het zout spijtig genoeg gerantsoeneerd en verschijnt het strooivaatje zelden op tafel. ‘Het kan 
verkeren’. 
 
Vrienden, zoals je kunt lezen, lag de voorbije maanden, hoewel het vakantie was, de werking in onze kring 
niet stil.  Het bestuur, de sturende en stuwende kracht achter die activiteiten, heeft de koppen 
bijeengestoken en voor het najaar weer heel wat geregeld. Meer dan een pluimpje af en toe -als alles 
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prima verloopt en niets ons op de zenuwen werkt! - krijgen die vrijwilligers niet. Wel ik geef hun hier een 
dikke proficiat en een welgemeend merci. 
 
G.Pepermans 

                                                  

 
Speciale verjaardagen 
 

65 jaar gehuwd 
20/09: FROONINCKX JOZEF – VERMAELEN AGNES, Zoutrootjesstraat 21 - 3210 Linden 
 

50 jaar gehuwd  
02/09: DEROY GEORGES – LEEMPOELS JOSE, Vleugtweg 53 - 3111 Wezemaal 
02/09: PAUWELS HERMAN - VAN KERKHOVE ROSETTE, H.Teirlincklaan 8 - 3010 Kessel - Lo  
16/09: VANDEGOOR MARIE - THERESE - VAN DEN STEEN ACHILLES, St.Niklaasstraat 14 - 3321 Hoegaarden 
23/09: STEVENS MARIA - CELIS PAUL, Ruiterslaan 3 - 3010 Kessel - Lo 
 

90 jaar 
15/09: VERBRUGGEN JULIA, RVT Huize Nazareth, Kriekenstraat 14 - 2500 Lier  
 

85 jaar 
12/09: TIMMERMANS GASTON, Lodreef 43 -3010 Kessel - Lo 
29/09: THEYS PHILIPPE, Guldensporenlaan 42 - 3010 Kessel - Lo 
 

80 JAAR 
24/09: VULSTEKE MICHEL, Pennoenstraat 8 - 8800 Roeselare 
 

75 jaar 
12/09: DENHAEN BARBARA, Oude Leuvensebaan 11 - 3060 Bertem 
28/09: CARDOEN RAF, Houtstraat 5 - 1850 Grimbergen  
 

70 JAAR 
01/09: VANDERWEYEN AGNES,  Kapeldreef 4 - 3220 Holsbeek  
06/09: TRAPPENIERS ELZA (Wed.Hendrickx) Veeweidestraat 5 - 3040 St.Agatha Rode 
27/09: SMETS PAULA, Hamstraat 12 - 3118 Werchter 
 

 
Aan iedereen van harte proficiat 
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Wandeling aan de Zoete Waters op donderdag 5 oktober 2017. 
  
Oktober is de maand bij uitstek om in de ritselende bladeren te wandelen. En waar kan je dat beter doen 
dan in de bossen van Oud-Heverlee? 

Samenkomst  en vertrek om 14u op de grote parking aan de vijvers van de Zoete  Waters,  Maurits 
Noëstraat 15, Oud-Heverlee. 
De wandeling  is ongeveer 8km lang. Een stuk door het bos is er alleszins bij; als de omstandigheden het 
toelaten  trekken we ook door de “doode bemde” – waar het minder droog kan zijn…  
De pint na de wandeling nemen we in “de zoete bron”, vlakbij de parking. 

Terloops voeg ik er aan toe dat het op donderdag in de Zoete Bron steeds “stoofvleesdag” is : stoofvlees-
friet voor 15 euro. 

Tot dan. 

Felix 

 
 

WANDELKALENDER 2018 
 
We zijn al september: in oktober nog even de twee toegevoegde petanque namiddagen en de driedaagse 
naar Rüdesheim meepikken en dan kunnen we al bijna gaan denken aan ons intussen veel geprezen 
kerstdiner. Stilletjes aan tijd dus om ook aan de wandelingen van 2018 te denken. En hiervoor doe ik ook 
een beroep op jullie. Denk je een mooie wandeling in je eigen omgeving te kunnen aanprijzen en 
organiseren, laat maar weten.   
 
Louter ter info en onder voorbehoud van latere noodgedwongen wijzigingen wandelen we in januari in 
Linden (Luc), in maart in Langdorp, Wolfcafé (Ernest), in april een bloesemwandeling in Kapellen 
(Glabbeek) met Frans en Malvine, in juli ontbijtwandeling in Sint Pieters Rode met aansluitend 
ontbijtbuffet in de Orangerie van het Wagenhuis(Louis/ Achilles), in juli in Gelrode, Moedermeule (Jos), in 
oktober in Molenbeek Wersbeek (Theo en Mariette). De maanden februari, mei, augustus, september, 
november en december zijn dus nog vrij. Veel dank aan genoemde initiatiefnemers en een oproep aan de 
anderen om ook de overige helft van de kalender mee op te vullen.   
 
De spelregels zijn intussen gekend: een wandelparcours dat voor iedereen doenbaar is en een 
drankgelegenheid met voldoende zitplaats en parking voor de bolides van een zeventigtal wandelaars 
(huidig gemiddelde). Vol dankbaarheid wachtend op jullie voorstellen, sportieve groeten van 
 
Achilles, wandelcoördinator 
achille.cuypers@telenet.be 
016/580842    0475/253933 
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Dinsdag 10 oktober 2017  
 
PENSENKERMIS in de voetbalkantine van KHO Stade Bierbeek 
Wijnenberg 1 - 3360 BIERBEEK (aan de achterkant van "De Borre") 
vanaf 12u30 
 
Welkom op onze jaarlijkse pensenkermis. We zorgen ook dit jaar weer voor muziek en zang, nog steeds zijn 
de dranken aan democratische prijzen. 
 
Standaard is één witte en één zwarte pens per persoon voorzien, met appelcompote en brood naar wens. 
Om overtollige aankoop van etenswaren te vermijden, verzoeken wij u om bij uw inschrijving te vermelden 
welke uw keuze is. 
Bv. code 734 2 x W(it) + 2 x Z(wart) of een combinatie (kan dus Bv. ook 4 x W of 4 x Z) indien met 2 
personen wordt ingeschreven. 
Leden die voor één persoon inschrijven kunnen dus vermelden: 
code 734  1 x W + 1 x Z of 2 x W of 2 x Z. 
 
Sommigen hebben misschien liever "ballekens met krieken" op hun bord. 
Ook aan hen werd gedacht. Zij schrijven dan in met dezelfde code 734 
maar dan met de vermelding van 1 x B of 2 x B of zelfs een combinatie met 
witte en /of zwarte pensen (de ene pensen en de andere ballekens). 
 
Inschrijven kan door overschrijving van 6 euro per persoon op onze SKL rekening  
BE78 4310 0665 6186 en dit voor 23 september met vermelding van 
code 734 + uw keuze zoals hierboven aangehaald. 

 

IN DE NAMIDDAG GENIETEN WIJ VAN EEN OPTREDEN VAN The Fab2 E.P. Band 
Met bekende schlagers muziek uit onze tijd en later. 
Ambiance verzekerd !!!! 
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WANDELEN IN MEENSEL- KIEZEGEM - 3 augustus  
 

  
 
Omdat je net terug bent van een verkwikkende vakantie, omdat het nog steeds volop zomer is, omdat je 
pas vol trots je eerste kleinkind met liefde hebt omarmd... er is altijd wel meer dan één fantastische reden 
om vol enthousiasme en vreugde de stapschoenen uit de kast te halen. 
 
Het geliefde nabije Hageland stond deze keer fier in de spotlights uitnodigend te wezen! Luc en Hans (de 
Tiense vrienden) hadden met grote toewijding, en veel (besmette?) eieren voor de Klarissen een prachtig 
parcours uitgestippeld in het landelijke Meensel-Kiezegem. We kennen beslist hoger genoemde  gemeente 
bij uitstek als het geboortedorp van Eddy Merckx. Dat het populaire wielercafé het Boerenhof als start- 
eindpunt fungeerde zal dan ook voor niemand een verassing geweest zijn. 
 
Het is een mooi zonnig gebruind en ontspannen groepje van 72 SKL'ers dat zich als een kleurige sliert 
voortbeweegt onder goedkeurend oog van een zomerzalig zonnetje. Het mediterraan windje dat als een 
zachte streling onze blote delen beroert krijgen we er zomaar gratis voor niks bij. Op de hoek van de 
Binkomstraat en de Statiestraat houden we respectvol even halt. Een herinneringsmonument en een 
mortier brengen hulde aan de talrijke dorpsgenoten die hier tijdens de tweede wereldoorlog het leven 
lieten. Want ook zo'n lieflijk ogende rustig landelijk dorpje heeft veel geleden. Niet alleen tijdens maar ook 
na de wrede oorlogsjaren heeft haat en verdriet verwoestingen en ongeneeslijke wonden achtergelaten.  
 
Noodgedwongen langs een rijbaan,maar wel punctueel braafjes de gids volgend bereiken we de 
Tieltsestraat. Hier volgt dan de obligatoire fotostop. Het bronzen standbeeld van onze ongeëvenaarde 
wielergod staat hier rechtover zijn ouderlijk huis te blinken als hommage aan de enige echte Belgische 
wielercrack. Met de nodige kunstkennersblikken wordt er ijverig ge- en becommentarieerd (het beeld is 
van de hand van Luc de Blick, tevens ontwerper van het standbeeld van 'de kotmadam'). Ik onthoud me 
wijselijk van elke commentaar, maar verwijs graag naar het spreekwoord: 'les gouts et les couleurs ne se 
discutent pas'. 
 
We verlaten de stille dorpskern om gedecideerd creatief te relaxen in een aantrekkelijk zacht heuvelig 
landschap. We gaan op herontdekking naar een stukje groen landelijk verleden. Je merkt aan alles dat de 
zomer op zijn hoogtepunt is .Golvende velden, wuivende rijpe maïs, pareltjes van vergezichten, 
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uitgestrekte diverse boomgaarden, ze proberen elkaar in natuurlijke schoonheid de loef af te steken. De 
talrijke fruitbomen etaleren verleidelijk hun rijpe fruit, appelen en peren hangen verwachtingsvol te 
snakken naar grijpgrage handen. De peertjes ogen eerder klein dit jaar en we voelen grenzeloze eerbied 
voor de fruitboeren die genadeloos de grillen van de weergoden moeten ondergaan. Verrassend diverse 
bloempjes brengen een veld vrolijk tot leven. Met al hun bonte kleuren brengen ze een fleurige ode aan de 
natuur. Zijn er werkelijk meer veldbloemen dan weleer, of willen mijn ogen nu pas verrast worden door 
zoveel bescheiden schoonheid? 
 
Bij het stappen is het soms even uitkijken voor stukken ijzerzandsteen die uitdagend omhoog piepen om 
ons vooral niet te laten vergeten dat miljoenen jaren geleden de Diestiaanzee tot diep in het Hageland 
haar rijk liet gelden. We eindigen onze stapnamiddag in schoonheid en verdwijnen tussen de schaduwrijke 
bescherming van een klassieke holle weg. Onze kuiten ervaren geduldig dat 'heuvelachtig' geen ijdel 
omschreven kenmerk is van ons geliefde Hageland. We zijn het er roerend over eens dat meer dan één 
verfrissing verdiend is bij het zonovergoten exotisch terras van het Boerenhof. Door het gerstenat en een 
sangria (voor één keer mag dat!) betoverd klinken we op de natuur, de sportiviteit en de vriendschap van 
onze leden en besluiten met recht en rede dat deze plek er één is om zonder veel haast volop van te 
genieten! 
 
Hartelijk dank aan Luc en Hans, nog meer van dit fraais is altijd welkom! 
Tot de volgende! 
Monique Leempoels 
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BBQ  IN HET VISSERSHOF (10/8): VERSLAG   
 

       
 

We moeten niet rond de hete pot draaien, het was met zekerheid en enig sarcasme voorspeld: het zou 
gieten en vrij frisjes zijn op 10 augustus.  Ietwat gedemotiveerd vertrokken we die namiddag gewapend 
met paraplu en regenjas richting visvijvers Neerijse (ja, de vissen die zullen wel blij geweest zijn!) 
 
Is slecht weer nu inderdaad de grootste spelbreker voor een geslaagde barbecue? Een grondige, neutrale 
marktanalyse resulteerde  tot mijn eigen verbazing tot de volgende objectieve bevindingen: 
1. Je moet haast medelijden krijgen met die sukkels in de mediterrane landen, je moet het toch maar doen 
met plakkerige billen onder stoffige parasols, op wankele stoeltjes  meer ijsblokjes dan geestrijk vocht 
consumeren. Wij daarentegen zaten comfortabel van een fris gepresenteerd cavaatje  (no ice, please!) 
onder een weerbestendige tent in alle rust te genieten. En ook met een fantastisch zicht op het water! 
2. We moeten eerlijk zijn tegenover ons zelf en durven toegeven dat een beetje meer textiel op onze 
leeftijd vaak meer flatteert dan wat minder. En eindelijk kunnen we dat beeldige vestje , dat we voor een 
prikje in de solden gekocht hebben parmantig showen. 
3. Je kan zonder achterklap wat dichter bij je sympathieke overbuur plaats nemen, met frisser weer wordt 
een kleine uitschuiver allemaal met de mantel der liefde bedekt.. 
4. Muggen, vliegen , wespen en ander vervelend zoemend ongedierte haten regenweer, ze waren dan ook 
in geen velden te bespeuren, laat staan in de verzorgde feestelijke tent..  
5. Zonder zonnebril zie je beduidend beter hoe ijskoel fris en knapperig de groente- en andere slaatjes 
uitnodigend naar ons lonken. Geen enkel blaadje sla, of geen enkel frisgroen boontje hangt er lusteloos bij. 
Er wordt dus met heel veel goesting opgeschept. 
6. Rauw vlees en zonnestralen, het zijn vijanden, dat is algemeen geweten. De kippenfiletjes, worstjes en 
steakjes lagen er dus comfortabel en verwachtingsvol bij. De perfecte kookmeesters die de exacte 
baktijden op een professionele manier beheersen zorgden voor een (h)eerlijk stukje puur genot op je bord. 
7. De warm verrukkelijke sausjes (o.a champignons, mjam, mjam!) konden duidelijk op nog meer bijval 
rekenen dan vorig jaar, want een paar graadjes minder geven warme sausjes meer kansen op succes. 
8. Je verwart de roze kleurende wangetjes van je echtgenoot niet met opgelopen zonneschade, maar 
begrijpt onmiddellijk dat het voor hem tijd wordt om eens naar water over te schakelen . 
9.Er zijn geen ellenlange wachtrijen naar het kleinste kamertje. Niemand heeft er zin in  om in de regen te 
kletsen, aangenaam toch? 
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10. Elke culinaire kenner weet dat heerlijke taarten,in onafscheidelijke harmonie met hete koffie veel , 
maar dan ook veel beter smaken als het buiten ietwat minder zomers is. 
 

                                                       
 
Voeg bij deze doordachte studie dan nog toe  dat SKL'ers zelf zonnige mensen zijn, en de warmte in hun 
hart opgeslagen hebben. Er werd niet alleen nog meer gesmuld en getoost dan vorig jaar, er werden nog 
meer vriendschapsbanden versterkt, en er werd nog meer verbroederd in een aangename sfeer. Algemeen 
besluit, dit was weer een editie waar we met veel napret gaan op terugkijken. Zal het bestuur nu volgend 
jaar dezelfde weersomstandigheden hierboven bestellen? Ik geloof het niet!  We moeten nu ook niet in 
alles overdrijven!!! 
 
Groetjes 
 
Monique Leempoels   
 

              
 
 
 

TER HERINNERING: RESTERENDE PETANQUE NAMIDDAGEN 
 
Om niet naar vorige Gazetjes te moeten terug grijpen. We petanquen nog op de maandagen 4 en 18 
september en 2 en 16 oktober, telkens van 14 tot 17 uur. Nog steeds zelfde locatie: Spikstraat Wezemaal. 
 
Achilles  
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Verslag wandeling “ De verraderlijke wandeling” te Leuven, 13 juli 2017 
 

     
 
Met veel zon vertrokken de lustige SKL ‘ers (44 personen) om 14 uur aan de pui van het stadhuis van 
Leuven. De vertellers namen ons mee naar de geheimzinnige “Verraderlijke wandeling” door Leuven. 
Het was niet alleen wandelen, we moesten ook onze grijze hersencellen ( zoals Hercule Poirot ) gebruiken. 
Al snel zijn we verwikkeld in de zaak van Louise Haelterman, journaliste - fotografe. Haar neef Dries vindt 
bij toeval enkele merkwaardige foto’s en een cryptisch tekstje … 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 oorlog. Wie heeft hen verraden? 
De onopgeloste zaak wordt heropend ... door onze leden ! 
Doorheen de wandeling maken we kennis met mogelijke verdachten en met locaties die iets met de feiten 
te maken zouden hebben. Gaandeweg krijgen we de stukjes van de puzzel aangereikt en hebben we 
kunnen ontrafelen hoe de vork aan de steel zit. Het mysterie werd op café met een lekker drankje of pint 
ontcijferd. 
Na een lekkere maaltijd namen we afscheid van elkaar en keerden tevreden naar huis. 
 

                                                                           
Tot volgend jaar !  
 
Lutje   
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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 optredens.           
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