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Vrienden, 

 

Het is alweer december, de maand met de kortste dagen en de langste nachten. Voor heel 

wat ouderen zijn de donkere maanden niet bepaald de periode om naar uit te kijken. Om die 

mensen voor isolement te behoeden wordt in de parochiezaal een wekelijks 

ontmoetingsmoment georganiseerd. Naar die woensdagmiddagen kijken ze wel uit. Met een 

portemonnee vol ‘rosjes’ scharen de mannen zich rond de tafels en binnen enkele tellen 

gaan ruiten, harten, klaveren en schoppen van hand tot hand. In een behaaglijke warmte en 

gefocust op het hier en het nu, op de kaarten die verschijnen en verdwijnen, ontsnappen ze 

even aan de winterse eenzaamheid. De koffiekopjes blijven nooit lang leeg en de 

koekjesschalen worden regelmatig aangevuld. 

 

Al is het soms puffen en blazen, mijn taak als barman van dienst neem ik, vooral wat de 

verwarming betreft, zeer ter harte. ‘k Heb ondervonden dat oudere dames uiterst gevoelig 

zijn voor kou; al stook ik gelijk Lucifer in de hel, nog voelen ze tocht in de rug of aan de 

benen en grijpen naar hun mantel iedere keer de deur opengaat. Slechts enkele vrouwen 

sluiten zich bij de kaarters aan, de meeste hebben hun favoriete gezelschapsspel bij. Bingo is 

veruit het populairst en de dame met de krachtigste stem wordt als roepster gepromoveerd. 

Het valt me op hoe verschillend mannen en vrouwen zijn: de heren kaarten non-stop, de 

dames onderbreken regelmatig het spel, want er is veel dat ze willen vertellen. Geen 

journalist is zo bedreven in nieuws garen als zij. Vooral wat met leeftijdsgenoten aan de 

hand is, krijgt veel aandacht en wordt druk besproken: Louis viel en brak zijn heup; de man 

van Maria ligt op intensive care in Gasthuisberg; met Leonie gaat het echt niet goed, haar 

kinderen waken dag en nacht. Het grijpt hen aan, ze beseffen maar al te goed hoe broos het 

leven is. Hoewel een tikkeltje nieuwsgierigheid hen niet vreemd is, ontaardt hun babbel 

zelden in roddels. Wanneer het op de kerktoren halfvijf slaat, vertrekt de een na de ander 

huiswaarts. De mannen monkelen gelukzalig als er in hun speciaal daarvoor bestemd 

geldbeugeltje wat meer ‘rosse’ centjes zitten. Gewonnen, weet je! Dat haantjesgedrag is niet 
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aan de vrouwen besteed, zij zijn gewoon blij omwille van de uurtjes gezelschap en de 

geüpdatete nieuwtjes. “Tot volgende week, als ’t God belieft, Herman!” en weg zijn ze. Een 

half uurtje later draai ik, eenzaam alleen, de deur op slot en wenkt stil en donker de 

winteravond. 

 

Gegarandeerd rinkelt de volgende dag thuis de telefoon, buurvrouw polst of mijn vrouw 

meer informatie heeft over wat er werd verteld. Mijn vrouw valt steeds uit de lucht, heel het 

dorp schijnt op de hoogte van de laatste nieuwtjes en roddels, zij weet nooit iets. Zij is 

trouwens de dochter van een vader die haar allergisch maakte voor achterklap en 

kwaadsprekerij. “Leg je hand op je hoofd en zie wie er onder staat,” zei hij vermanend 

telkens iemand wat negatiefs wou vertellen. Hij was iedereens vriend, sloeg graag een 

praatje en zei onomwonden wat hij meende en dacht. In het gezicht, nooit achter de rug! 

Mooie herinnering heeft ze aan haar vader, mooie erfenis liet hij haar na! 

Deze week is de buurvrouw niet uit op meer nieuws, integendeel, ze vertelt enthousiast over 

de voorbereidingen voor het feest ter gelegenheid van hun zestigste huwelijksverjaardag. 

Plots verandert er iets in haar stem en zegt ze gelaten: “Als ’t God belieft.” Woorden die we 

als kind vaak hoorden. “Ja,” klinkt het dan met een zekere spijt in haar stem, “hoe lang 

kunnen we nog genieten? Vroeger hadden we er het geld niet voor, nu we het wel hebben, 

is de gezondheid een spelbreker. Hoeveel tijd is ons trouwens nog gegund? Het 

comfortabele luxeleven dat onze kinderen nu hebben, hebben wij vroeger niet gekend.” Het 

baart me zorgen dat de buurvrouw die altijd tevreden en gelukkig lijkt, nu teleurgesteld is 

om wat het leven haar niet gaf. 

  

Ik heb niet het gevoel iets gemist te hebben. Als kind waren we verzorgd gekleed, warm en 

degelijk. Volgens de mode? In die tijd bestond die dwingeland niet. Altijd was er eten op 

tafel, eenvoudig maar lekker en gezond. Een verjaardag ging niet ongemerkt voorbij, we 

kregen aandacht en een lekker puddinkje als dessert. Zondags wachtten we van ‘s middags 

op de ijsjeskar van ‘Jeppe den toeter’ -hij blies op een toeter die net als het ronde deksel op 

zijn kar glom als goud- en kochten voor 3 frank een horentje, een galette of een 

mosselschelp. We waren zo braaf, dat Sinterklaas in hoogsteigen persoon chocola en een 

stuk speelgoed bracht. De winkels waren niet volgestouwd met koeken en snoepgoed 

allerhande, het aanbod was beperkt, maar dat maakte kiezen gemakkelijk. 

 

De luxe van nu, neen, die was er niet, maar wat er niet is, kan je niet missen. Vandaag dwingt 

overvloed ons voortdurend keuzes te maken en dat kan stresserend zijn, want kiezen 

betekent verliezen, iets anders opgeven. Het wordt verdomd moeilijk te weerstaan aan de 

lokroep van een ruim aanbod en de behoeftes gecreëerd door uitgekiende reclame. Gevolg: 

je vrouw stapt de winkel uit met niet één, maar twee paar nieuwe schoenen. Tijden 

veranderen, maar eerder dan te treuren om een gemis dat ik niet gevoeld heb, grijp ik met 

beide handen de mogelijkheden die ik nu krijg. 

 

Het is alweer december, de laatste maand van het jaar. Hoewel mijn volgeschreven agenda -

ja, ik schrijf nog steeds, de pen ligt me beter in de hand dan de smartphone- me vertelt dat 

het best een druk jaar was, vloog het, tempo-tempo, in een zucht voorbij. Ik herinner me de 

mooie momenten, maar evenzeer de dagen zwart van verdriet en ontgoocheling. Al wat 

vreugde bracht, blijf ik koesteren, pijn en angst wil ik achter me laten, zo vlug mogelijk 

vergeten. Dit is utopisch, ik weet het, want problemen lossen zich niet op en geweld stopt 

niet omdat een jaar ten einde loopt. Om terreur te bestrijden, moeten de oorzaken 
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aangepakt worden, doch over de dieperliggende oorzaak als voedingsbodem van geweld zijn 

beleidsmakers het niet eens. Sancties roeien het kwaad niet uit en preventie kan het in de 

kiem niet smoren, vroeg of laat  laait het dus weer op. 

 

Deze overpeinzingen behoeden me voor irreële verwachtingen naar 2018 toe, maar belet 

me niet aandacht te hebben voor wat goed en schoon is. December is rijk aan kansen 

daartoe. Ieder jaar opnieuw verwarmt Sinterklaas mijn grootvadershart, stralende 

kinderogen weerspiegelen de hemel en het guitige snoetje van onze allerkleinste deugniet 

die stiekem haar tandjes zet in Zwarte Piet en voor iemand het merkt hem gans naar binnen 

smikkelt, smelt ik, zoals de chocola in haar mond, van heimelijk genot als ik zie hoe ze 

glundert bij het besef dat ze iedereen te vlug af is. 

  

Als de boot weer naar Spanje afvaart, breekt de tijd van de dennenboom aan. De groene 

sparren tooien de winterse straten en ontelbare pinkende lampjes vrolijken als schitterende 

sterren de donkere eindejaarsdagen op. Pleinen worden herschapen in prachtige parken als 

feeëriek decor voor het sober, doch hoopvol kerstverhaal. Vrede aan alle mensen van goede 

wil! Oude kerstliederen weerklinken steeds minder, maar Kerstmis blijft het feest van 

mensen met en voor elkaar. Lekkere gerechten en een goed glas wijn brengen ons samen 

rond de tafel in een sfeer van mildheid en aandacht voor de andere, aandacht die we graag 

in cadeaupapier verpakken. Sjaloom! 

Een week na Kerstmis wuiven we op de laatste dag van de maand al feestend het oude jaar 

uit. 

  

Vrienden, de maand die net begonnen is, brengt een overvloed aan vertederende 

momenten en hoewel ze de pijn in het hart niet zullen wegnemen en de stormen van ’t 

leven niet verjagen, kunnen ze wel mensen verbinden en warmte geven. Mensen verbinden 

en vriendschap bevorderen, is ook datgene wat de Senioren Kring Leuven beoogt. 

Belangeloos hebben de bestuursleden het voorbije jaar veel tijd en energie gestopt in het 

organiseren en begeleiden van velerlei activiteiten, louter en alleen opdat wij ervan zouden 

genieten. Aan hen wens ik dat de mildheid waarmee we hen bejegenen en het respect dat 

we hun betonen als een zalige kerstgroet hun hart mag verwarmen. 

 

G. Pepermans 
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BERICHT VAN UIT HET BESTUUR 

 

                                   

  

                 
              
Onder het blijmoedige motto “Het is mooi geweest” heeft onze voorzitster, Mevr. Gaby 

Algoet, tijdens de laatste bestuursvergadering aangegeven na 9 jaar voorzitterschap een 

stap terug te willen zetten en haar mandaat als voorzitter te willen beëindigen. 

 

Het bestuur nam hier akte van en bedankte Gaby hartelijk voor haar jarenlange 

gewaardeerde inzet en harde werk. Als erkenning van de belangrijke rol die zij al die tijd 

gespeeld heeft voor de vlotte werking van onze Kring, heeft het bestuur haar het 

erevoorzitterschap aangeboden, wat door haar aanvaard werd. Als dank voor haar 

dagdagelijks engagement werd tevens beslist haar een afscheidscadeau toe te kennen en dit 

tijdens het Kerstdiner aan haar te overhandigen. 

  

Het bestuur heeft daarop de heer Achilles Cuypers, huidige ondervoorzitter, meteen tot 

voorzitter benoemd. Mevrouw Lutje Lelièvre werd de taak van ondervoorzitster 

toegewezen. 
 

Gaby was 16 jaar lang bestuurslid zodat we hiermee afscheid nemen van één van de 

steunpilaren van onze Kring. Langs deze weg wensen we Gaby nog een jarenlange goede 

gezondheid, een zee van vrije tijd toe en hopen haar nog veel te mogen ontmoeten op onze 

activiteiten.                  
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Speciale verjaardagen 

 

50 JAAR GEHUWD 
09/12: DECOSTER MARIA - SEGERS CHARLES, Res. Apollonia, Ooiendonk 3/0102 - 3000 

Leuven 

23/12: RUMMENS NOEL - NYS ADELA, Groenhofstraat 75 - 3300 Kumtich 

 

90 JAAR 
10/12: VAN NERUM ARTHUR, Nieuwe Laan 1A bus 3 - 1860 Meise 

 

80 JAAR 
31/12: SANNEN RENE, Ketelwinning 20 - 3293 Kaggevinne 

 

75 JAAR  
08/12: GILISSEN MICHEL , Rozenlaan 13 - 3360 Korbeek - Lo 

 

70 JAAR  
12/12: BOSMANS FREDDY, Houtblookstraat 20 - 3600 Genk 

22/12: GEENS WILFRIED (wednr.MEERSMAN MAGDA), Alpenroosstraat 28 - 2590 Berlaar 

27/12: HOETERICKX AGNES, Avenue des Cérisiers 26 - 1320 Hamme - Mille 

28/12: GEYSKENS RENE, Eekhoornbos 13 - 3200 Aarschot 

 

 

 

 

Overlijden 

 
 

Op 28 oktober 2017 overleed dhr. Julien DERIEMAECKER (ex-ABB/KBC Verzekeringen 

Roeselare), echtgenoot van mevr. Nicole Willems. 

Hij werd geboren op 22 oktober 1947. 

Rouwadres: Bruggesteenweg 11 - 8755 Ruiselede 

 

Onze blijken van medeleven werden overgemaakt aan de familie.  

 

 

 



 

6 

 

 

            
U en uw partner zijn van harte welkom op onze Algemene Vergadering 

Dinsdag 16 januari 2018 

 

In de VOETBALKANTINE VAN KHO STADE BIERBEEK, Wijnenberg 1 - 3360 BIERBEEK ( aan de 

achterkant van ‘De Borre’). 

Programma: 

Begin om 14u30 - Ontvangst met een glaasje cava of fruitsap 

Agenda: 
- Welkom 

- Terugblik op het voorbije jaar 

- Kasverslag 

- Voorstelling activiteiten 2018 

- Herverkiezing bestuur 

- Toekomst 

- Beantwoorden van gestelde vragen. Hebt u vragen/voorstellen of bemerkingen ivm 

onze kring, aarzel dan niet om ze voor -20/12- schriftelijk mee te delen aan onze 

voorzitter Achilles Cuypers, Heirbaan 40 - 3110 Rotselaar of via e-mail 

achille.cuypers@telenet.be – Dank u. 

 

Tijdens de pauze zijn er belegde sandwiches met koffie of thee en na het 

officiële gedeelte hebben we nog een gebakje + koffie of thee voorzien. Bier 

of frisdrank is voor eigen rekening aan een democratische prijs. 

 

Deelnemen aan deze Algemene Vergadering kan door storting van 6 Euro per persoon op 

onze SKL rekening BE78 4310 0665 6186 met vermelding : code 610 

Gelieve te betalen vóór 5 januari 2018. 

Het aantal deelnemers is beperkt tot 250 personen. 
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NOTEER REEDS IN JE AGENDA !!!!! 

LEDENVERGADERING VAN 15 FEBRUARI. 
In het licht van deze woelige tijden van aanslagen, terreur en onlusten hebben wij voor onze 

volgende ledenvergadering het voormalige Hoofd van de Staatsveiligheid, de heer Alain 

Winants, kunnen strikken voor een causerie in het Pakenhof. Hij komt ons onderhouden 

over de werking van de Staatsveiligheid.  

Wil je weten of je met een gerust gemoed nog de trein of het vliegtuig kan nemen en nog 

een vakantie in het buitenland kan boeken, kom dan zeker eens luisteren en noteer reeds 

deze  datum in je agenda. 

Meer details in volgend Gazetje. 

 

PETANQUE: EVALUATIE EERSTE SEIZOEN  
 

 
 

Even een korte terugblik op ons eerste petanque seizoen. En of het een succes was. De 

weergoden waren ons gunstig gezind en de zon was steeds – soms zelfs te veel- van de 

partij. Geen enkele afgelasting wegens slechte weersomstandigheden genoteerd. En zelfs die 

ene keer dat een fikse bui ons weerhield om op het afgesproken uur de banen te betreden 

wachtte iedereen geduldig tot de regenbui was voorbij getrokken en werden de banen met 

vereende krachten droog getrokken.  

Met een gemiddelde opkomst van een dertigtal enthousiaste ballenrollers mogen we voor 

een eerste jaar beslist van een succes spreken. Steeds werd er strijd geleverd in een 

aangename amicale ambiance en met volle bakken plezier, al dan niet het gevolg van de fel 

gewaardeerde Sint Bernardus Tripel.  

Wat niet wil zeggen dat er geen discussiepunten en nog op te lossen probleempjes opdoken. 

Moet er niet van uit een cirkel in het midden van de baan worden gegooid? En zijn dat nu 

mijn of uw ballen? Hoewel er gepersonaliseerde ballen in de handel te krijgen zijn, waren 

veel ballen bijna nauwelijks van elkaar te onderscheiden. De door mijn wederhelft 

aangebrachte nagellak in verschillende tinten hielp ook maar voor een tijdje.  

En spelen we nu altijd met dezelfde spontaan ontstane vriendengroepjes of gaan we op 

basis van lottrekking eens andere groepen vormen? Niet iedereen was inzake dit laatste item 

dezelfde mening toegedaan.  
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Deze kleine probleempjes verschuiven we graag naar volgend seizoen. Want uiteraard doen 

we verder en kunnen de ballen weer netjes opgeblonken worden vanaf april 2018. En 

uiteraard zijn steeds nieuwe spelers welkom. Je hoeft er echt geen atleet voor te zijn en de 

spelregels zijn snel uitgelegd want heel gemakkelijk om te begrijpen. Vergeet je artrose of 

andere reumatische aandoening en kom kennismaken met een vrolijke bende (cf. 

bovenstaande foto). Ze zullen je hartelijk verwelkomen. 

Tot binnenkort. 

Achilles 

 

WANDELKALENDER 2018 

   
                                             
December, bij uitstek de feestmaand met toppers zoals Sinterklaas, Kerstavond en oudjaar, 

is tevens de drukke planningsmaand voor het komende jaar. 

Ook de wandelkalender voor 2018 zal er weer verrassend en origineel uitzien. 

 

In samenspraak met de verschillende organisatoren werd er een splinternieuwe planning 

opgesteld voor het komende jaar, uiteraard onder voorbehoud van door overmacht 

opgedrongen wijzigingen. 

  

We wandelen in principe de eerste donderdag van de maand behalve in september 

(2
de

 donderdag) wegens onze daguitstap, in oktober (3
de

 donderdag) wegens onze 

driedaagse reizen en in november (2
de

 donderdag) wegens Allerheiligen op eerste 

donderdag. 

 

We starten meestal om 14 uur met een paar uitzonderingen. In juni gaan we reeds om 8 uur 

op stap voor onze jaarlijkse ontbijtwandeling met aansluitend ontbijtbuffet. NIEUW: ook in 

juli en augustus wijken we af van het gebruikelijke vertrekuur en gaan we vanaf 10 uur op 

stap zodat we zeker niet overvallen worden door onverwachte hoge zomerse temperaturen.  

Hieronder het resultaat van de diverse afspraken met de initiatiefnemers: 
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4 JANUARI: Linden / Voetballokaal VK Linden (Luc G.) 

1 FEBRUARI: Bekkevoort (Luc G.) 

1 MAART: Langdorp / Wolf Café (Ernest) 

5 APRIL: Bloesemwandeling Kapellen (Frans T. en Malvine) 

3 MEI: Boutersem (Jul C.) 

7 JUNI: Ontbijtwandeling St. Pieters Rode Orangerie Wagenhuis (Louis en AC) 

5 JULI: Heverlee/ De Spuye Sportkot (Luc G.) 

2 AUGUSTUS: Hakendover (Luc J. en Hans) 

13 SEPTEMBER: Gelrode/ Moedermeule (George G.) 

18 OKTOBER: Molenbeek - Wersbeek (Theo en Mariette) 

8 NOVEMBER: Tielt - Winge/ Sporthal ’t Solveld (Andre) 

6 DECEMBER : Oud - Heverlee / De Zoete Bron (Felix) 

Aan alle organisatoren van het voorbije en van het komende jaar, een dikke merci. 

 

Achilles   

 

DONDERDAG 4 JANUARI: NIEUWJAARSWANDELING IN LINDEN 

                                               

De feesten zijn voorbij, een nieuw jaar is begonnen. Tijd om mekaar een zorgeloos en 

prachtig 2018 te wensen. We doen dat tijdens en na een door Luc geleide stevige wandeling 

in het mooie Linden, deelgemeente van Lubbeek. We vertrekken om 14 uur stipt aan de 

parking naast de kerk in het centrum van Linden, waar ook voetbalclub VK Linden huist 

(Kerkdreef, 4). 

Het is een gevarieerd parcours, zowel qua hoogtemeters, bospaden, asfaltwegen en 

grindpaden. Van bij de start maken we kennis met een echte kuitenbijter. Smeer ze dus 

maar goed in, die beentjes of kom zeker op tijd voor de gezamenlijke opwarming. Na de 

korte klim naar de Kasteeldreef trekken we richting Kessel-Lo. Daar passeren we achter 'de 

Clemme' zijnen hof. Deze laten we links liggen en gaan op zoek naar de volgende 

kuitenbijter. 
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Halfweg gaat het richting Holsbeek, waar we terug het bos in trekken en de laatste te 

overwinnen helling voor de voeten krijgen. Bij het terugkeren naar Linden stappen we nog 

even langs 'Hoog Linden' om er nog enkele huisjes te spotten. De terugtocht naar het lager 

gelegen centrum van Linden geeft ons een prachtig zicht van op de heuvel. 

Uitpuffen en dorst lessen doen we in de kantine van VK Linden, recht tegenover de kerk. 

Tot dan. 

Luc en Achilles 

Wandeling in Lovenjoel op 2 november (verslag) 

 
Had het met Allerzielen te maken? Of met het gezegde “hoe meer zielen, hoe meer 

vreugd’?”. 

Het mooie herfstweer  bracht 86 mensen samen aan de voetbalkantine van Lovenjoel voor 

een wandeling van 8 km langs rustige wegen, hoofdzakelijk door de velden met meerdere 

vergezichten. Zo zagen we in de verte o.a. de watertoren tussen Bierbeek en Neervelp, de 

toren van St. Camillus in Korbeek-lo en de hoge mast op de Bovenlo.  In de groep zelf  zag ik 

heel wat nieuwe gezichten, de groep wordt alsmaar groter en dat zie je best als we tijdens 

de wandeling achter elkaar lopen op een smal veldwegeltje… 

 

De naam Lovenjoel zou komen van Lovaniolu of Lovinion, wat staat voor “Klein Leuven”. 

Maar dat doet hier niets ter zake.  

 

Stipt om 14u nam Luc ons op sleeptouw richting kapel van de heilige Ermelindis, of toch niet  

want we sloegen eerder rechts af, onder de spoorweg door en via de Wetterbeekstraat de 

velden in. 

Om de schoenen proper te houden lieten we de gebaande weg een paar keer links liggen en 

liepen we even  over het veld en verder naar het gehucht “den Bremt”.  

De Bisschoppenstraat, de Merbeeksestraat en de Meerbeeksedelleweg waren de volgende 

mooi gekasseide landwegen. 
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We zouden deze wandeling inderdaad de kasseiwandeling kunnen noemen; ik denk dat 

meer dan 3/4
de

 van het parcours over goed aangelegde kasseiwegen liep, vaak tussen en 

langs heerlijk geurende gele bloemenvelden.  

 
En dan is er de vraag : is dit koolzaad of raapzaad?  Het koolzaad is onderaan eerder blauw; 

het raapzaad groen. Verder is er onderscheid doordat bij het koolzaad de knoppen van de 

ongeopende bloemen hoger zitten dan de bloemen, terwijl bij het raapzaad de bloemen de 

knoppen bedekken. Zoek het maar uit. Persoonlijk denk ik dat het “bladkool” is want dat is 

de naam voor raapzaad dat gezaaid wordt voor groenbemesting.  

Net voor 16u bereikten we de kantine van Union Lovenjoel, een ploeg uit 2
de

 provinciale. En 

wat onmiddellijk opviel : in de meeste voetbalkantines zijn alle borden volgeschreven met 

uitslagen en klassementen van alle ploegen… Hier was wel veel bord, maar helemaal 

onbeschreven… Zou dat zijn omdat ze laatst staan in de klassering met amper 1 punt?  Het 

zou die vriendelijke mensen achter de toog in ieder geval niet tegenhouden om ons snel en 

aan democratische prijzen te bedienen. 

  



 

12 

 

Luc, met al jouw kennis over alle paden en wegeltjes en met je relaties in alle kantines heb je 

dat weer mooi voor mekaar gebracht! 

 

 
 

Felix 

 

 

 
 
 
 
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 kan  

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.  


