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 Vrienden, 
 

Sommige indrukken en beelden staan zo scherp op je netvlies gebrand dat ze je een leven lang bijblijven. 
Aan de achterste muur van het vierde leerjaar hingen twee wandplaten, een aardrijkskundige kaart van ons dorp 
met de aangrenzende gemeentes en een kaart waarop de maanden en seizoenen van het jaar voorgesteld 
waren. Telkens ik de klas binnenging, viel mijn oog erop, gaandeweg werd ik er zodanig door gebiologeerd dat ik 
tijdens de les regelmatig het bord de rug toekeerde om ze te bekijken.  
 
Nu,60 jaar later, haal ik de eerste aardrijkskundige kaart die ik in mijn leven zag nog probleemloos voor de geest 
om je te vertellen welke gemeenten er in het noorden, oosten, zuiden en westen grenzen aan het dorp waar ik 
geboren ben. In 1977 werden hier en daar stukjes afgeknabbeld en elders bijgevoegd, maar dat heeft uiteindelijk 
niets aan de geografische ligging veranderd. De fascinatie voor aardrijkskundige kaarten is wellicht daar 
ontstaan; je kunt je dan ook voorstellen hoe blij ik was toen ik bij mijn 65 ste verjaardag van de kinderen de 
Grote Atlas van Ferraris cadeau kreeg.  
 
Ook de wandkaart met de maanden en seizoenen had zulke grote aantrekkingskracht.  De horizontale tijdslijn 
die nu in de klas van de kleinzoon hangt, kan, ook al kleeft de onderwijzeres er mooie prenten op, niet tippen 
aan de onze. Onze kleinzoon tekent een jaar van links naar rechts, eens het jaar ten einde is, moet hij weer naar 
links crossen om het nieuwe te kunnen starten. Weinig logisch, want tijd schrijdt voort met de regelmaat van 
een klok, een jaar gaat soepel over van het vorige in het volgende. Wel, in de helft van de vorige eeuw, wisten ze 
dat in ons vierde leerjaar beter en nauwkeuriger te schetsen dan in de hoogtechnologische tijd van nu: het jaar 
werd in een cirkelvorm voorgesteld vergelijkbaar met de wijzerplaat van een uurwerk: bovenaan de twaalfde 
maand december; onderaan de zesde en links, op 9 uur, september. Daartussen de overige.  Digitale uurwerken 
geven het moment weer, op een klok met een wijzerplaat krijg je een overzicht van de dag in drie periodes: nu, 
wat voorbij is en wat nog komen moet. Hoever de dag gevorderd is, is met één oogopslag duidelijk, hetzelfde 
geldt voor de jaarcirkel. Die voorstelling geeft verhoudingen weer waardoor tijd een deel van een hoeveelheid 
wordt. De maanden volgen de cirkelomtrek en als de hele weg is afgelegd, is het jaar voorbij. Een jaar eindigt en 
begint bovenaan in de kou van de winter, glijdt naar beneden via de lente naar de warmte van de zomer, om dan 
moeizaam weer omhoog te klauteren, door de herfst weer naar de winter.  Ook dat zag je op die wandkaart.  



 

2 
 

November!  
Met november is de jaarcirkel bijna rond. Hardnekkige nevel hangt over het kalend land, grijze schimmen 
schuifelen mysterieus door de sombere dagen, storm geselt de stervende natuur en wolken plengen hierover 
dikke tranen.  Afscheid van schoonheid. 
Niettegenstaande niet alle dagen grauw en mistroostig zijn, blijft november verweven met afscheid, en 
droefheid. Doch de bloemen op de graven deze maand vertellen niet alleen verhalen van verdriet en pijn, maar 
ook van liefde en vriendschap. Zal er een bloempje zijn voor hen die in hun leven weinig aandacht kregen en 
volkomen eenzaam en verlaten stierven? We twitteren en sms’en en via facebook zijn we met zovele ‘vrienden’ 
verbonden, maar we weten niet dat onze buur gestorven is.  
 
Vroeger was dat toch anders! Dan denk ik aan het afscheid van mijn vader. Vader wist wat hij wou! Hij gruwelde 
van het woord ‘rusthuis, -het lokte bij hem allergische reacties uit- dus woonde hij op zijn 83 ste alleen in het te 
grote huis. Mijn dagen begonnen en eindigden met een bezoek bij hem. Hoewel het midden zomer was, klaagde 
hij zekere avond over kou. Een extra deken zou wel helpen. Omdat hij het de volgende morgen nog koud had, 
zette ik de verwarming goed hoog. Voor ik naar de bank reed, ging ik nog even bij hem langs; hij zat op zijn 
vertrouwde plaats in de zetel bij het raam. Alles was oké. Toen ik wegging, stak hij de hand op en wuifde. De 
achterdeur liet ik naar gewoonte los. Twee uur later rinkelde de telefoon: vader was overleden!  De postbode, 
die dagelijks even binnen wipte, merkte dat er iets mis was en verwittigde mijn vrouw. Zonder op hun moeder te 
wachten, haastten de kinderen zich naar opa en toen mijn vrouw even later arriveerde, vond ze hen met 
betraande ogen in de keuken. Ze zeiden niets, schudden alleen ‘neen’. Vader leefde niet meer: de postbode 
stond over hem gebogen, vaders nog warme hand in de zijne. Hoe waardevol kan een postbode, een eenvoudige 
mens zijn!  
Dat gebeurde eind vorige eeuw, toen postbodes nog pensioenen uitbetaalden en daarvoor 50 of 100 oude 
Belgische franken fooi kregen, toen ze nog wat ruimte hadden om even binnen te lopen bij oude mensen, ja, 
zelfs de aardappelen te schillen als dat nodig was. Hoe spijtig ook, in een tijd waarin economische belangen 
leiden tot rationele reorganisaties en elk moment geteld wordt in functie van geld -time is money! - kan dat niet 
meer.  
 
Zolang ouderen regelmatig bezoek krijgen, een babbel kunnen doen, met leeftijdsgenoten optrekken, met 
mensen die samen met hen jong waren herinneringen ophalen, verliezen ze de levenslust niet.  Als dat alles 
wegvalt, als de leeftijdsgenoten een voor een heengaan, wordt hun wereld klein en sluipt dodende eenzaamheid 
hun hart binnen. Jonge mensen hebben het druk, opgeslorpt door een jachtig leven, beseffen ze niet dat 
ouderen en zieken nood hebben aan wat aandacht. Later zullen ze het wel weten! Met verstand kun je kennis 
vergaren, doch alleen ondervinding maakt je wijs. 
 
Praten met leeftijdsgenoten is voor mensen fijn, zeker als ze hun kinder- en jeugdjaren onder dezelfde kerktoren 
doorbrachten. Ze waren een stukje van één dorp, het netwerk van straten, wegen en weggetjes was geen doolhof 
waarin ze verdwaalden, ze kenden de bewoners met naam en toenaam. Alleen bij de notabelen belden ze aan de 
voordeur aan, bij alle andere mensen liepen ze gewoon achterom. Daar stond de achterdeur open.  
Dat stratenplan blijft in het geheugen hangen. In gedachten rijd ik nog probleemloos van de Zoetewei naar de 
Slameuterstraat en loop blindelings via veldwegeltjes naar school in de Leemstraat. Ik weet nog precies waar de 
kameraden en vrienden woonden. Van uitzicht is het dorp in die vijftig jaar wel veranderd, vooral de glans van het 
statige herenhuis van de notaris, de secretaris en de fabrieksdirecteur verbleekte te midden de vele mooie villa’s 
die er kwamen. 
  
Daar, in dat dorp, leefden mijn kameraden en ik twintig jaar samen in min of meer dezelfde omstandigheden en 
werden de fundamenten gelegd waarop wij ons leven bouwden met als hoekstenen de lagere school, de 
jeugdbeweging, de kerk en je thuis. We creëerden stapsgewijs een eigen nieuwe wereld en trokken op zeker 
moment letterlijk en figuurlijk van de dorpskerk weg. Met de jaren zag en voelde ik me ouder worden, mijn 
scouts- en schoolkameraden met wie ik geen contact meer had, bleven jong.  En dan gebeurt het soms, in de 
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schouwburg of een sporthal, dat ik iemand tegen het lijf loop die spontaan zegt: “Ah, Herman, da’s lang geleden!” 
Als die man mij kent, moet ik hem ook kennen, flitst het dan door je hoofd, maar hoe hard je ook zoekt, je vindt 
geen naam, je kunt hem ook niet matchen met een beeld jaren geleden onder je hersenpan opgeslagen. Een halve 
eeuw doet inderdaad wat met een mens: wie als kind op zijn moeder leek, is door de jaren heen het evenbeeld 
van zijn vader geworden, de rijzige jongeman kreeg een aardig buikje en een kaal hoofd link je niet aan een 
weelderige zwarte haardos. In de pronte dames met goud behangen of de magere vrouwtjes met gerimpeld 
gezicht en grijzende haren herken je niet direct de giechelende pubermeisjes die ze ooit waren. Ik was de 
Wittekop van de groep en dat ben ik nog, de kleur wijzigde lichtjes van room- naar zilverwit. Misschien verklaart 
dat waarom ik nog herkend word. Zodra het gezicht weer een naam krijgt, wordt een halve eeuw overbrugd en 
zitten we opnieuw in het vierde leerjaar of op scoutskamp in Lommel-Kattenbos. We stammen uit dezelfde tijd en 
hetzelfde milieu en die verbondenheid wis je niet uit. Toen mijn vrouw haar kinesist -ze leerden elkaar destijds in 
de jeugdbeweging kennen-  dankte omdat hij zo behulpzaam was geweest, lachte hij: “Dat was mijn goede daad 
voor vandaag. Eens scout, altijd scout, hé!” 
 
Vrienden, verbondenheid geeft je leven een extra dimensie. SKL verbindt oud-collega’s van KBC; het werk voor 
onze dagelijkse boterham bracht ons bij elkaar. Deze maand wil ik even verwijlen bij allen onder ons die  rouwen 
om het verlies van een dierbare;  dat aandacht van medemensen hen een steun mag zijn om met dit gemis te 
leven. In de eucharistieviering op 1 december in Scherpenheuvel gedenken we samen de leden van SKL die ons 
dit jaar ontvielen.  
Volgende maand zetten we een punt achter 2017. 
 
G.Pepermans 
 
 
 

 
Speciale verjaardagen 
85 jaar 
19/11: VAN ROMPAEY MARIA (Wed.DE CREMER), Prof.Scharpelaan 69 - 3130 Betekom 
 

80 jaar 
08/11: VANHERWEGHE GEORGES, Tapuitstraat 52 - 8790 Waregem 
 

75 JAAR 
12/11: LAMBRECHTS JOHAN, Stationstraat 191 - 3110 Rotselaar 
12/11: VAN DYCK PAULA (Wed.MYLEMANS EMIEL), Akkerstraat 22 - 2560 Nijlen 
18/11: CAUWELIER HILDA, Tervuursevest 15/0304 - 3001 Heverlee 
 

70 jaar 
08/11: GIJSENBERG JOS, Hagenstraat 19 - 3450 Geetbets 
20/11: VANAUDENHAEGEN MAURICE, Streekstraat 49 - 3080 Tervuren 
24/11: BAKELANTS IRMA (Wed.JACOBS AUGUST), Winkelomseheide 131 - 2440 Geel 
28/11: CROES JOSEPH, Rode Kruislaan 6 - 3300 Tienen 
  

Aan iedereen van harte proficiat ! 
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Overlijdens  
 

 
 
Op 25 september 2017 overleed dhr. Rik RASKIN (ex-ABB Verzekeringen), weduwnaar van mevr. Ivonne COOLS. 
Rik werd geboren op 2 september 1924. 
Rik woonde in de Korpse straat 91 B1.09 - 3540 Donk - Herk-de-Stad 
 
Op 3 oktober 2017 overleed dhr. François AERTS (ex-ABB/KBC Verzek.), geboren op 30 oktober 1937, echtgenoot 
van mevr. Angèle CLAES.  
Rouwadres: Molenbaan 69 - 3111  Wezemaal 
 
Op 6 oktober 2017 overleed dhr. Yvo MOMMAERTS (ex-ABB/KBC Verzekeringen.), geboren op 8 augusutus 1949, 
echtgenoot van mevr. Suzanne DEBROECK (ook ex-ABB/KBC Verzek.) 
Rouwadres: Valleilaan 8 - 3360 Korbeek-Lo 
 
Onze blijken van medeleven werden overgemaakt aan de families. 
  
 
 
DONDERDAG 7 DECEMBER: WANDELING IN KLEIN VLASSELAAR 
 
Hugo Theys, zelf een ervaren wandelaar met wandeltochten in binnen- en buitenland op zijn palmares, laat ons 
vandaag kennis maken met de Beninksberg. Deze berg steekt meer dan vijftig meter boven de omgeving uit, 
zodat er eerst wat geleidelijk klimwerk aan te pas komt. Eens boven komt men echter terecht in een prachtig 
stuk natuur en wordt men beloond met prachtige panorama's over de Wingevallei. 

 
 
We verzamelen tegen 14 uur op de parking van Brasserie De Blauwmolen, Blauwmolenstraat 16, 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 
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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.  
 
In de goed verwarmde brasserie bekomen we achteraf met een warme koffie, thee of koel gerstenat. 
Tot dan? 
 
Hugo en Achilles 
 

Ter herinnering:  
 

- Quiz op donderdag 16 november 2017 om 14.30 in zaal Pakenhof  
- Eucharistieviering  + Kerstdiner vrijdag 1 december 2017 – Scherpenheuvel 
- Algemene Vergadering + receptie op dinsdag 16 januari 2018 in de 

voetbalkantine te Bierbeek 
 
  

 
MET 45 EEN BERG VAN 4884 METER BEKLOMMEN EN NIEMAND 
WAS MOE (verslag) 
                                                                                                                                      
Wandelen met de vriendenkring van SKL (of iet wat ongedisciplineerder met ons 
hondje Sam), tennissen met de vrienden ( gevolgd door een verbroederende 
after tennis), deze tijdsbestedingen klasseer ik onder de noemer ‘sporten’. ’s 
Morgens de verwarming aanzetten, een geurend bakje koffie zetten en rustig de 
krant lezen, dat is dan terug te vinden onder het  werkwoord genieten. 
Een deel van de mensheid vindt dit alles maar een flauwe bedoening en lijdt aan 
de onweerstaanbare drang naar grenzen verlengende activiteiten. Zulke mensen 
laten liever ‘s morgens  eerst sneeuw smelten om drinkwater te hebben. 
Genieten is voor hen de uitdaging aangaan om zelfstandig te kunnen overleven 

in een vijandige omgeving.  
Op onze ledenvergadering van september hadden we de bergbeklimmer Wim De Backer te gast, voor wie 
expeditie klimmen het grootste genot is.  
Aan de hand van een dia voorstelling  kwam hij ons vertellen over de eerste Belgische expeditie, waarbij hij met 
2 kompanen acht dagen lang door de jungle van Papoea trok om bij de voet van de Carstenzpiramide te komen 
en deze berg van 4884 meter hoog te beklimmen. 
 
Dank zij beeld en geluid en zijn aansluitende uitleg mochten wij hun zware tocht vol onverwachte avonturen 
meemaken. We maakten  tevens kennis met het harde klimaat, de fauna en de flora van Nieuw-Guinea. Zo 
leerden we ook de primitieve stammen uit de jungle kennen, waar de mannen nog een peniskoker dragen. In het 
laatste dorp voor de onbewoonde jungle, in Pinapa, is het hoofdkwartier gevestigd van de Free Papoe 
Mouvement. 
 
De betaalde ervaren dragers, die samen met hen de expeditie aanvatten bleken later eveneens rebellen te zijn. 
Net voor de beklimming van de top eisten ze meer geld onder bedreiging met kapmessen en beroofden hen van 
hun geld op een schamele vijftig dollar na. Slechts één drager bleef hun trouw begeleiden. Na de terugkeer in 
het basiskamp kwamen ze tot de pijnlijke ontdekking dat de snoodaards zelfs hun kooktent volledig hadden leeg 
geplunderd. Terugkeren via de jungle was een onhaalbare kaart. De enige mogelijke uitweg was via de wegen 
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van de Freeport Mine, de grootste goud- en kopermijn ter wereld. Deze mijn wordt door de Amerikanen 
gecontroleerd en duldt echter geen pottenkijkers. 
 
Na twaalf dagen in barre omstandigheden te hebben geleefd met wat rijst en kip als enig door de nabijgelegen 
bewoners geleverd voedsel, slaagden zij er toch in de Belgische ambassade in Jakarta te contacteren en met een 
door deze laatste gecharterde helikopter terug naar de bewoonde wereld te keren. De roedel wolven die ’s 
ochtends rond hun tent doolden waren dan gauw vergeten. 
   
Nadat er nog een vrij groot uitgebouwd exemplaar van een peniskoker met de nodige commentaren in de zaal 
werd rond gedeeld, werden de 45 toehoorders  in alle comfort en warmte getrakteerd op koffie en taart. We 
hadden allemaal intens meegeleefd met deze moeilijke tocht en voelden ons geenszins moe ondanks de hoge 
klim. 
 
Het was boeiend , vooral om vanuit een comfortabele stoel, gespaard van alle sneeuw- en rebellenperikelen 
getuige te zijn van zoveel fraaie natuurbeelden. We waren meer dan onder de indruk van de duizelingwekkende 
afgronden, van de gymnastische klimbehendigheid, van de vriendschappelijke doortastendheid, van de 
onvoorstelbare moed, ook wanneer alles blijkbaar  tegensloeg. 
Stiekem hadden we reeds beslist dat we zoveel avontuur zonder veel jaloezie gunnen aan de dapperder types 
onder ons. Geef ons maar onze warme sloefkes, onze vertrouwde zetel, ons ‘warme eten’. We  zullen wel af en 
toe geboeid naar natuurschoon en beklimmingen van haast onmogelijke bergen kijken en nog eens terugdenken 
aan de jongens die ons op een attractieve manier een ontspannende namiddag bezorgden. 
 
Achilles 

 
 
 
 
Wandeling “Doode Bemde” op 5 oktober 2017 
 

   
 
Terwijl een aantal collega’s op de Rijn varen tussen St. Goarshausen en Rüdesheim verzamelen 49 wandelaars (of 
zijn het er 46 – zie verder)  op de parking aan “de zoete bron” in Oud-Heverlee, meer bepaald aan de Zoete 
Waters.  
Bij de verkenning, een week eerder, was het prachtig weer en aangenaam vertoeven op het terras van deze 
taverne. Het was wel even schrikken toen we  de aankondiging zagen van de “oktoberfeesten”  in het CC de 
Rozenberg daar vlakbij. Het oktoberfeest staat hier voor een namiddag plezier, een lach, een lied, een pint enz. 
die de gemeente aanbiedt aan haar 60-plussers. 
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Zou er parking genoeg zijn? Zouden die feestvierders nadien niet in “de zoete bron “ binnenvallen? Zouden wij 
dan nog plaats hebben? De blonde nimf in “de zoete bron” stelde mij gerust dat het  feestje daarnaast wel tot 
18u zou duren… 
En wij hebben van de oktoberfeesten in Oud-Heverlee inderdaad geen hinder ondervonden. 
  
Terug naar de wandeling : hoewel het in de voormiddag nog bakken regende en stormde,  nemen we toch het 
risico om naar het natuurgebied  “de doode bemde”  te trekken in plaats van een gewone boswandeling. Nadien 
zou het de juiste keuze blijken want over modder en slechte paden viel niet te klagen; we maakten al erger mee. 
Via het Spaans dak trekken we het bos in en ’t is al onmiddellijk klimmen… Na bergop volgt meestal bergaf en 
dat krijgen we ook via een enig mooi paadje richting Sint-Joris Weert. Iedereen komt veilig over de loopplankjes. 
Eenmaal de Waversebaan en de spoorweg Leuven-Waver over, komen we op het wandelpad in het rustige – 
maar helemaal niet dode – paradijs “de doode bemde”. We lopen net weer onder bomen wanneer we naast ons 
in de Dijle enkele regendruppels zien vallen. Nu eens langs bredere paden, dan weer over smalle wegeltjes en 
tussen de netels volgen we de kronkelende Dijle richting Leuven.  Het is vanaf hier dat je op deze rivier kan varen 
met kano of vikingboot maar vandaag zien we geen avonturiers. 
 

    
 
Onderweg nemen we ook even de tijd om vanuit de vogelkijkhut, aan de Langerode-vijver, even een blik te 
werpen op de watervogelpopulatie aldaar. We verlaten de “doode bemde” en gaan door en langs de weiden 
verder tot Korbeek-Dijle, vervolgens richting Oud-Heverlee.  
 
Over de spoorweg, aan de vroegere woonst van “tainke” (tante)  gaan we rechts het steile bergje op dat ons 
naar het domein van de paters van Don Bosco brengt. 
 
De mensen uit de streek van Oud-Heverlee zullen zeker weten over wie ik het heb als ik over “tainke” spreek. Ik 
heb ze altijd gekend als een oud vrouwtje met een groentetuin, een paar koeien en een cafeetje. Geen tapkraan 
of frigo, alleen een flesje lauw “bergenbier” of limonade uit de kelder. In de winter kon je er ook een drupke 
krijgen maar je mocht je ook gewoon komen warmen aan de leuvense stoof zonder iets te verbruiken... Je kon er  
niet dronken worden want je kreeg maar 2 of hooguit 3 pintjes.  Vanaf het schemerdonker ging de deur op slot. 
Als ze dan toch nog opende – voor goede bekenden - had ze een stok in de hand, achter haar rug, en ze plaatste 
die daarna discreet in de hoek achter de deur. Een cafébazin uit de duizend. Een mooie herinnering uit mijn 
jeugd. 
 
Het steile bergje en de verdere weg naar het klooster  van Don Bosco is met hindernissen en takken bezaaid 
maar we komen er door. Je voelt in de kuiten waarom het domein van Don Bosco in de volksmond ook gewoon 
“den berg” wordt genoemd.  We verlaten het domein en via de sport-accomodaties van OHL  voor de 
jeugdopleiding bereiken we ons  einddoel :  taverne “de zoete bron”.  
 
Een aantal ging binnen zitten, anderen bleven buiten op het terras met zicht op de mooie vijver. Overal was 
plaats genoeg. En daar kregen we meer duidelijkheid over de 3 franstalige nieuwelingen die de ganse wandeling 
achteraan onze groep liepen…  Zij waren niet van KBC of CBC maar van Fabricom; ze vonden het makkelijk en 
veilig om een groep te volgen en dus zeker niet verloren te lopen…  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Fc/fiEJi&id=26C734C2AFA5931913C28FEE7CF7B66327A2D231&thid=OIP.Fc_fiEJiVUSLOdWGWstrlQExDM&q=doode+bemde+&simid=608051557084628929&selectedIndex=1
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=5ReVKaL1&id=E68CE77294DC07F556DD815F31644D80196E2B38&thid=OIP.5ReVKaL13Q-NjLEB6MvpKAEsDI&q=doode+bemde+&simid=607992213517765053&selectedIndex=193
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“Het bestuur” als dusdanig was niet aanwezig maar zij waren zo alert en attent om mij vooraf  de nodige euro’s 
ter beschikking te stellen voor de klassieke eerste pint. 
Ook als ze in Rüdesheim of elders bootje varen en riesling drinken in de beroemde Drosselgasse denken ze aan 
de wandelaars, waarvoor hartelijk dank. Als ze terug thuis zijn zullen we hen vragen of ze op hun vaart van St-
Goarshausen naar Rüdesheim de maagd van de Loreley op haar rots gezien of gehoord hebben? Of bleef het bij 
dromen? 
 
Felix  

 
DRIEDAAGSE RÜDESHEIM A/ RHEIN  (Verslag) oktober 2017 
 

    
 
Met wijd open blik verwachtingsvol het schemerende ochtendgloren verwelkomen is blijkbaar een talent dat aan 
mij is verloren gegaan. Als het geroezemoes op de bus stilaan evolueert naar gezellig kletsen, en er zich weer 
meer daglicht manifesteert kom ik stilaan weer in een wereld terecht met onbegrensde mogelijkheden. We zijn 
met ons 48 voor drie toffe dagen op weg naar Rüdesheim. Even helemaal niets moeten, alles loslaten, geen 
verplichtingen alleen maar met al je zintuigen genieten! 
   
Een kleine ontbijtstop met chocoladekoek ( volledig taboe in de nieuwe gezondheidsdriehoek) maar zo zondig 
lekker zorgt voor nog meer goesting in al wat komen gaat! 
We bollen gezwind, zo goed als probleemloos, met dank aan onze bekwame chauffeur, richting Duitsland. We 
volgen de Rijn in zuidelijke richting en bereiken na Koblenz het Mittelrheintal, behorend tot het Unesco 
Werelderfgoed. We vergapen ons onderweg aan de Rijn die schilderachtig kronkelt met op de oever rustende 
wijngaarden, afgewisseld met talrijke ruïnes en burchten die boven de rotsen dominant het panorama 
beheersen. 
 
Sankt Goarshausen is de ideale afvaartplaats van de veerboot die ons op een gezapige en ontspannende manier 
naar Rüdesheim zal begeleiden . 
Twee kilometer verder slingert de Rijn met een scherpe bocht om de wereldbekende Loreley (132 m. hoge 
loodrecht uit het water opstijgende rots) heen. In het verleden zijn hier veel schepen tragisch verongelukt. De 
historisch werkelijke reden is eenvoudig geografisch te verklaren. 
De rivier is op deze plek zeer smal (113 m.) maar ook op zijn diepst (25 m.) waardoor er een gevaarlijke stroming 
ontstaat. Volgens de legende is het echter de zingende nimf , ook Loreley genaamd , die met haar gouden haar 
en haar betoverend gezang de schippers afleidde, waardoor ze tegen de rots te pletter voeren. Wij vertrouwen 
echter volledig op de bekwaamheid van onze kapitein en laten ons alleen verleiden door de lekkere lunch die 
ons vriendelijk voorgeschoteld wordt. Vanop het bovendek geniet je volop van het betoverende landschap dat 
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zachtjes voorbijglijdt en we begrijpen volledig waarom deze streek met de titel van romantisch Rijngebied 
pronkt.  

          
                                                                                                 

 
 
In Hotel “Altdeutsche Weinstube” , worden we behulpzaam en uitnodigend ontvangen. Deze weinstube heeft 
zijn authentiek karakter met zwier bewaard, maar blijkt toch modern genoeg om het nodige hedendaagse 
comfort aan te bieden. 
Onder begeleiding van onze gids maken we een verkennende wandeling in het mooie middeleeuwse centrum . 
Dank zij de grote bloei in de 15de eeuw nam de scheepvaart op de Rijn grote sprongen voorwaarts, de handelaars 
en reizigers bleven massaal overnachten in Rüdesheim. Wijnmarkten en gastenverblijven deden gouden zaken 
en de geboorte van de toeristische industrie was een feit. 
 
We flaneren langs de promenade met zicht op de zilverblinkende Rijn. Talloze gezellige terrasjes en wijnhuizen , 
leuke souvenirwinkeltjes, maar ook de onvermijdelijke kitsch- en prullariawinkeltjes hebben hier een trouw 
publiek dank zij de vele cruiseschepen die hier dagelijks aanmeren. 
We bewonderen de prachtige vakwerkwoningen uit de 14 de en 15de eeuw. Deze woningen werden, uit gebrek 
aan steen, gebouwd in een houten balkstructuur met een invulling , die bestaat uit een mengsel van stro en 
leem.  Deze huizen lopen gegarandeerd meer risico op brandgevaar, de eigenaars kunnen echter rekenen op 
hulp van de regering voor hun extra-hoge brandpremie om deze prachtige huizen te behouden. 
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Een wandeling door de bekende Drosselgasse stond uiteraard met stip geprogrammeerd. Dit wereldberoemde 
smalle steegje loopt steil omhoog en is toeristisch volgestouwd met wijnhuizen, kroegjes, eindeloze terrasjes, 
winkeltjes .Het wriemelt er van de toeristen zoals in een degelijke mierenhoop, maar het is ‘the place to be’ 
vooral dan in de nachtelijke uren. Wij werden stilaan moe en kregen door het zien van al die lekkere uitgestalde 
heerlijkheden ook ‘wreed veel honger’. Op gastronomisch gebied kon ons hotel ons zeker bekoren. Een ‘no 
nonsens’, maar degelijke, eerlijke keuken met streekgerechten kon op onze sympathie rekenen. Onze eerste 
avond werd nog gezellig beklonken, maar stiekem was iedereen blij om zijn warme nestje in te duiken. 
Een rijkelijk ontbijt, in een gezellig, in herfststemmig ingerichte ontbijtruimte gaf ons weer de nodige energie om 
er stevig tegenaan te gaan. 
 

     
 
Na een korte boottocht belandden we in het naburige, charmante Assmansshausen.  Onze groep werd hier even 
gesplitst in liefhebbers van een rustige bustocht naar het Jagdschloss op 325 m. hoogte, en een deel 
nieuwsgierigen die belust op een portie gezonde adrenaline kozen voor de Sessellift. 
Samengevat is dit ongeveer 15 minuten zalig gezapig zweven om het hoogteverschil van 225 meter op een 
ludieke, ontspannende manier te overbruggen. De veelzijdigheid van het landschap en de natuur, laten  zich op 
deze manier van heel dichtbij in al hun facetten bewonderen. Een absolute aanrader! (spijtig van de miezerige 
regen die de betovering verbrak!) 
      
Voor de kabelbaangebruikers was er nog een stevige wandeling gepland door het Niederwald. Het oktoberbos is 
een groot kleurenfeest. Bomen en struiken hullen zich in uitbundig warme tinten en steken schril af tegen de 
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groenblijvende struiken. Rond deze tijd beleef je de seizoenen intens. Er is iets bijzonders in deze periode, zelfs 
de geur is anders en doordringender beladen met mos- en paddenstoelengeuren. Dit was even gezond 
uitwaaien, fris worden en genietmomenten beleven die als de sterkste batterijen werken. 
 

                                        
 
En dan komen we oog in oog te staan met ‘het Niederwalddenkmal- monument. Deze reusachtige constructie is 
in 1871 opgetrokken uit Pruisische kanonnen. De bouw heeft 6 jaar in beslag genomen en dit is niet 
verwonderlijk als je verneemt dat dit monument een totale hoogte van 38 meter bereikt  en 32 ton zwaar is. Het 
10,5 meter hoge standbeeld van de Germania staat symbool voor de hoede over de Rijn. Dit enorme monument 
is opgericht als herinnering aan de stichting van het Duitse Rijk na de Frans- Duitse oorlog. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat Willem I , de centrale figuur uitmaakt tussen de reliëfbeelden die op werkelijke grootte 
uitgebeeld zijn. Enorm, groots, maar niets in vergelijking met het panorama dat zich hier in zijn volle glorie 
uitstalt. Een onbeschrijfelijke schoonheid die door geen enkele foto op zijn waarde kan vastgelegd worden ligt 
hier in de diepte te schitteren, met als hoofdpersonage de grillig kronkelende Rijn, vurig omhelsd door een 
zeldzaam mooi natuurgebied. Een droom voor elke fotograaf! 
 
We werden gelukkig terug herenigd met onze bus-vrienden en konden deze keer via de gesloten Seilbahn 
genietend afdalen over de uitgestrekte wijngaarden ( en weer was de miezerende regen een spelbreker van 
formaat!) 
Tijdens het smakelijke middagmaal in ons gastenverblijf kon iedereen rustig spannende, boeiende ervaringen 
uitwisselen onder het genot van een zalig wijntje. Dan konden we er weer volop tegenaan. Deze keer gunden we 
de natuur even rust en zochten wat cultuurbeleving op in het ‘Siegfried’s Mechanischem Musikkabinett’, 
gehuisvest in het Brömserhof, een prachtig slot in vakwerk, gelegen in de Oberstrasse. 
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Dit indrukwekkend aantrekkelijk museum beheert 350 automatische muziekinstrumenten die over een periode 
van drie eeuwen gebouwd zijn. Een in historische  klederdracht uitgedoste gids met vervlaamst Duits accent 
leidde ons rond in het boeiende museum. Speeldozen, klokken, orgels, pianola’s, alles mooi geëtaleerd in een 
passend antiek interieur. Enkele opvallende muzikale ontwerpen die me bijgebleven zijn de Bernhard Dufner’s 
band met 27 spelende, automatisch bewegende poppen, de mechanische violen, de originele snuifdoos met het 
zangvogeltje. Het meest interessante was echter het optreden van onze ‘eigen Bob’ die meesterlijk , met 
bijpassende hoed, als een volleerde muzikant het orgeltje draaide (het zou mij niks verwonderen moesten we 
hem binnenkort in de Diestsestraat terugvinden met orgel, en zijn Annie in dirndl jurkje die al dansend met de 
hoed rondgaat!)  . De rondleiding nam een povere veertig minuten in beslag en de zalen werden  te snel 
doorlopen om grondig  te kunnen genieten van al het fraais. 
  
Toen was er even chaos! Het geplande bezoek aan Asbach Uralt (Duitse weinbrand)bleek zich op een totaal 
andere locatie te bevinden dan verwacht. Diegenen die een stadswandeling van twintig minuten te belastend 
vonden kregen vrijaf , de anderen stapten graag mee in de hoop op een interessant bezoek. Helaas, dit draaide 
echter negatief uit.  
We werden buiten de obligatoire Duitse cognac enkel getrakteerd op een louter commercieel banaal filmpje, en 
we bleven ontgoocheld achter.  
Niet getreurd, hun pralines (die we zelf aankochten) maakten heel veel goed, en van het doosje was op 
zaterdagavond alleen de verpakking nog terug te vinden. Het enige , toch wat eigenaardige wat me bijgebleven 
is, dat deze cognac gemaakt wordt van Franse druiven (raar toch, in een Duitse druivenstreek!) 
 

                                                                  
 
Al bij al was dit een pittige dag. Een zalig romig champignonsoepje, een stevig visje in Rieslingsaus, vlotjes 
gevolgd door een cappuccinomousse werden zo goed geapprecieerd dat een avondje ‘Duitsche Gemütlichkeit’ in 
de Drosselgasse met dank werd aanvaard. 
Weken, neen maanden, zal er nog over die groep Vlamingen gesproken worden die de Rüdesheimer Schloss in 
vuur en vlam zetten met hun vrolijke ambiance. Jaren was het geleden dat ik (gespeend van elk muzikaal talent) 
Vlaamse schlagers meebrulde met onze overenthousiaste bende. De verrassend originele beelden blijven nog 
steeds op mijn netvlies gebrand, en die ‘brolglazen’ zullen Julien zijn hele leven bijblijven. Dit was feesten op 
topniveau! 
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Mijn bedgenoot heeft die nacht hele Duitse wouden omgezaagd, en was opmerkelijk stil bij het ontbijt (zo waren 
er echter nog meerderen!) De valiezen werden snel ingepakt ( en dus kwam  ook mijn nachtkleed op mysterieuze 
wijze bij de handdoeken in het stortbad terecht!) want we hadden nog plannen voor de terugreis! 
 

  
 
Limburg an der Lahn, gelegen tussen het Taunusgebergte en het Westerwald bleek de aangename verrassing. 
Een schattig, historisch stadje, dat mij heel erg deed terugdenken aan Riquewihr (zie onze uitstap vorig jaar!), 
fungeerde als heerlijke tussenstop. 
 
De kleurige Georgesdom, torent hoog gelegen op een rots boven de stad. De kathedraal heeft zeven torentjes en 
is gebouwd in laat Romaanse stijl, opvallend romantisch zijn de sprookjesachtige rood en witte  kleuren. Een 
korte wandeling door de ‘rustieke oude stad ’ met een vernieuwde kennismaking met artistieke eeuwenoude 
vakwerkhuizen was de perfecte voorbode van een eenvoudige maar gesmaakte  lunch in de oude watermolen. 
We konden in de namiddag nog een paar uurtjes rondkuieren in de gezellige winkelstraatjes en toen was er weer 
regen… en dus hoog tijd voor de terugkeer. 
 

                   
 
Meer dan één uiltje werd er bij de terugtocht gevangen, de vrouwen koesterden in stilte  hun geslaagde koopjes, 
de mannen hoopten stiekem op een voetbalverslag en een winst van de rode Duivels, en iedereen kreeg zijn zin. 
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Mijn voorgaande epistel berust op zintuigelijke bevindingen , mijn hart heeft echter nog intenser genoten. Ik zag 
Vera en Julien, die als bezorgde schaapherders voor hun schaapjes (soms bijna verloren gewaand!) opdraafden . 
Ik zag dametjes met een rijkdom aan jaren, die vriendelijk en bezorgd door hun heren ondersteund werden, en 
die steeds dapper bleven lachen, ook als er onverwacht extra-kilometertjes stapwerk opdaagden. 
Ik werd tot in mijn ziel ontroerd door alleenstaande dames die onder elkaar de nodige vriendschap gul 
uitdeelden. Ik hoorde veel bekommerde interesse als er ééntje onder ons onverwacht een val maakte. 
 
Ik werd gelukkig van zoveel jeugdig enthousiasme want zag rondom mij zoveel goedheid en menselijke warmte 
dat zelfs de miezerende regen maar ‘een fait divers’ bleek te zijn. 
Heel veel dank allemaal voor deze gezellige drie dagen!!! 
 
Monique Leempoels 
 
 
 

PENSENKERMIS IN BIERBEEK (verslag) 
 

      
 
De vakbond van de NMBS en ik, wij zullen nooit goede vrienden worden! Zelfs als gepensioneerde sta ik pal 
achter de arme pendelaars die telkens aan hun lot overgelaten worden. Ik heb nooit begrepen dat je de ene dag 
ongegeneerd de reiziger negeert, om dan de andere dag zonder blikken of blozen de correctheid van hun 
abonnement te controleren. Kafka toestanden , noem ik dat! 
En vandaag ben ik helemaal boos. Precies op de dag dat SKL een leuke pensenkermis organiseert krijgen ze weer 
hun kuren. 
Man lief, die ’s morgens op zijn best is, heeft echter een alternatieve route uitgedokterd. Klokslag half negen 
staan we voor de brede slagersdeur en met een ‘smile’ tot achter zijn oren zwaait de beenhouwer met plezier 
zijn deuren wijd open. Het zal wel zijn! 130 witte en 130 zwarte ambachtelijk vervaardigde pensen, dat is niet 
niks! 
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Angstvallig de overbevolkte autostrade vermijdend, rijden we vrij gezwind door leuke dorpsstraatjes, en dit 
uitgekiende plannetje blijkt meer dan succesvol te zijn. In Pellenberg loopt het echter goed fout, blijkbaar zijn er 
nog slimmeriken die de binnenwegen kennen. Vanaf hier wordt het dus irritant langzaam schuifelen richting 
Bierbeek. Bezorgd om de hygiënische frisheid van zijn delicate vrachtje, maakt mijn ventje zich ongerust over de 
lange wachttijd. Ik stel hem echter gerust, de pensen rusten veilig en fris in de koffer, en zullen aan dit avontuur 
geen enkele schade overhouden. Ja zeker, we zijn er geraakt. Meer dan één uur voor een schamele afstand van 
20 kilometers. We bedenken opgelucht dat onze leden zich gelukkig buiten de spitsuren richting Bierbeek 
kunnen spurten. 
 
Als ik Vera en Julien zie arriveren met prachtige bloemstukjes, professioneel door Vera en dochter in elkaar 
geknutseld, verdwijnt mijn knorrig humeur als sneeuw voor de zon. 
 

       
 

                
     

Alle bestuursleden en aanhang zijn weer enthousiast aanwezig, daar kan geen enkele vakbond staking tegenop. 
Iedereen kent zo stilaan het reilen en zeilen van de taakverdelingen. Onder het ontspannende genot van een 
leuk achtergrondmuziekje wordt er noest doorgewerkt. 
Enige dames (Mieke, Gaby, Lutgarde, Paula , ………)slagen er moeiteloos in  om gewone kantinetafels om te 
toveren in prachtige herfsttableautjes. En als ook de kaarsjes als ‘kers op de taart’ toegevoegd worden, lijkt het 
wel of er hier een herfstvoorbeeld voor de catalogus van AVA gecreëerd is.  
Anderen (Jeanine, Lutje, Marie-Paule, Nicole …..) draven ijverig rond met serviezen, bestek, koffiethermossen, en 
bijhorende accessoires, er wordt versleurd, geteld en gerekend tot alles uiteindelijk klopt als een bus! 
In de keuken hebben inmiddels Malvine en Constant gedecideerd hun schorten aangetrokken. Geef dit 
sympathieke koppel kwaliteitsvolle producten, vuur en pannen en ze maken er een geslaagde pensenkermis van.                                                                                   
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Paula heeft het bakken van ‘balletjes’ onder haar bekwame bevoegdheid. Magda is tot veredelde keukenhulp 
gebombardeerd. Vera, die een thuismatch speelt, vormt de onmisbare rode draad, die zowat overal aanwezig is 
en reuzengrote potten en ketels hanteert of het kabouterservies zou zijn. Het zwaardere hef- en draagwerk laten 
we met plezier over aan de stevige kerels (Willem, Jan, Marc… ). Zij zorgen voor de opstelling van de Bain-marie 
pottten en voeren voorzichtig liters heet water aan. Rond twaalf uur zijn we geroutineerd klaar met alles.  
Dat onze leden er graag bij zijn, dat weten we inmiddels al, zoals de NMBS op geen tien minuten ‘te laat’ kijkt, zo 
kijken we al helemaal niet meer op van twintig minuten ‘te vroeg’. Gaby gaf dus de spreekwoordelijke aftrap om 
12h20. 
                                                 

                                                     
 
Prachtig om zien hoe iedereen beleefd en gedisciplineerd braaf in de rij aanschoof . Het is een dankbaar werkje 
om appelmoes en kriekjes uit te scheppen als je hiervoor beloond wordt met een vriendelijk knikje of een 
dankbaar knipoogje. Je zou van puur plezier hun bord overladen! 
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Terwijl iedereen zich de overheerlijke pensen en balletjes met plezier laat smaken worden er door The Fab2 E.P. 
Band de ene na de andere leuke meezinger of schlager de zaal in gevuurd. Gezelligheid en ambiance troef! Er zijn 
enkele uitverkorenen met de nodige danservaring en de juiste benen die de show stelen op de dansvloer. 
Anderen genieten er meer van om bewonderend toe te kijken. Sommigen vonden het te veel lawaai, voor 
anderen kon deze pret niet lang genoeg duren. Tja, voor iedereen goed doen, het blijft hartstikke moeilijk! 
  
Na het diner kwamen de werkbijen weer in actie. Achilles rijdt graag rond met ‘zijn karretje’ en ruimt met plezier 
af. Willem en Marc verlossen de borden van de restjes  Julien helpt aan de bar, en laat alle afval haast  spoorloos 
verdwijnen .Jan daarentegen  is de hoofdafwasser van dienst en zorgt voor de nodige grondige schikking in de 
immens grote  afwasmachine. Magda heeft de nobele daad op zich geladen om de zware potten en pannen 
kraaknetjes achter te laten. Jeanine, Lutje, Malvine en ondergetekende drogen vrolijk alles kastdroog, terwijl de 
mannen met zwier weer alles netjes aan kant zetten .We werkten allemaal aan een stevig tempootje door om 
zelf nog even mee te genieten van de vrolijke sfeer 
. 
Een stevig uit de kluiten gewassen eclair heeft ook altijd zijn fans. Met fonkelende pretoogjes kwamen ze dan 
ook allemaal weer gedisciplineerd hun dessertje ophalen. Een verwarmende tas koffie erbij deed de 
gevoelstemperatuur nog hoger oplopen. En zelfs toen het orkestje stopte werd er nog  bij pint en koffie gezellig 
gekeuveld en plezier gemaakt.  
 

                                                   
 
Voor het tijdelijk keukenpersoneel was het weer opruim- en afwassen geblazen. Maar wees gerust, ook in de 
keuken werd er gelachen. Mark verbaast er zich terecht over hoe één kast in staat is om zo’n hoop tassen en 
ondertassen zonder brokken te ondersteunen. Wij snappen het ook niet Mark! 
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Ik wou voor één keer eens de beide kanten van het verhaal tonen, niet omdat het bestuur om medelijden of 
dankbaarheid smeekt, ze doen dit allemaal met heel veel liefde, maar louter en alleen om er eens even bij stil te 
staan dat er ook ‘een andere kant’ is. En neen, dit heeft niks te maken met de vakbond van de NMBS! 
Met heel veel vriendschap 
 
Monique Leempoels 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
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.  
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