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Ons Gazetje 
          Jaargang: 08   Nummer: 04   Datum: 04/2018 

           Uitgever: Senioren KBC kring Leuven      
 

           

                                                          

      

                                                 

 

Vrienden,  

  

Een dagje shoppen in Hasselt 

 

 

 

 

 
Februari was qua temperatuur de spelbreker bij uitstek. Als maart dan voorzichtig een pril 

zonnetje tolereert, enkele bescheiden paasbloempjes dapper wiebelend stand houden, 

groene sprietjes alsmaar groener worden, laat ik mij gewillig meeslepen door het 

kriebelende lentevirus en de verlokkende modetijdschriften. Fleurige zomerse kleren laten 

mij moeiteloos heerlijk wegdromen van zaligzonnige vakantieoorden. 
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Mede gesteund door onze premier met zijn aanmoedigende woorden : shop’s, shop’s, 

shop’s heb ik amper één minuutje nodig om de modebewuste dochter te overtuigen van 

morgen een ‘dagje Hasselt’. De echtgenoot maakt domme seksistische opmerkingen zoals: 

heeft Leuven geen winkels genoeg?, is het niet te vroeg op het jaar?, maar inmiddels is het 

hem reeds duidelijk dat het een verloren strijd wordt om van twee vrouwen een discussie te 

winnen. 

 

We vertrekken die veelbelovende morgen dan ook vol enthousiasme, supermakkelijke 

laarsjes  aan de voeten en het  vrolijk gebloemde caddiekarretje handig  achter ons  aan 

hossend, richting station (wij haten namelijk plastic zakken!). Zelfs de niet verstaanbare, en 

waarschijnlijk toch dubbelzinnige opmerkingen van buurman Jan kunnen ons geluk niet 

verstoren, en tot zijn verbazing  zwaaien we hem uitbundig uit. Hasselt, here we come! 

  

NMBS is altijd een beetje reizen, ook deze keer hebben we prijs! Met een nasale  

computerstem wordt er een vermoedelijke vertraging aangekondigd van één uur. Dat het 

hun spijt zegt ze, dat zal wel, maar beseft ze wel grondig hoeveel  het ons spijt. Hier blijven 

schipperen op een leeg, winderig  perron, heeft weinig zin, we trekken dus beduusd voor 

een uurtje weer huiswaarts. Buurman Jan, die zowat logeert in zijn voortuin, komt 

nieuwsgierig afgedrenteld maar deze keer zullen we hem straal negeren. In onze naïeve 

onschuld rekenden we op een taxi-beurt richting station van de liefhebbende echtgenoot. 

Juich echter nooit te vroeg! Er is een nieuwe spreuk geboren : ‘Als de kat van huis is, is de 

muis ribbedebie!’ Drie kwartiers later, een stevige omweg nemend, om de smalende blikken 

van buurman Jan te ontlopen staan we daar weer op ons zelfde plekje onder een inmiddels 

bewolkte lucht.  Deze keer heeft de NMBS woord gehouden en terwijl we comfortabel 

achterover leunen overlopen we geanimeerd onze lijstjes. Moeder en dochter storten zich 

niet  onvoorbereid in het koopavontuur, er worden doordacht overwogen lijstjes 

(checklistjes noemden wij dit tijdens mijn loopbaan!) uitgebroed. 

 

Murphy had echter ook een citytrip in Hasselt gepland. Net voor we één voet  op de 

Hasseltse bodem hebben gezet, worden we verwelkomd door een niet voorspelde 

overweldigende regenbui (neen Frank, in de vooravond is niet om 12 uur ’s middags). 

Vermits we allebei een parapluutje mee hebben ter grootte van een stevige haarborstel 

wordt gezellig kuieren vervangen door ‘het busje komt zo’ richting centrum. Dochter kijkt 

met triestige ogen onder een nat haarlokje naar buiten, en vraagt zich zielig af wat wij de 

wereld misdaan hebben voor zoveel tegenslag.  

 

Vandaag gaan we echter niet zeuren om kleine tegenvallertjes, we gaan alleen maar 

genieten van alles wat Hasselt ons te bieden heeft. Een gezellig Italiaans restaurantje pal 

naast de bushalte blijkt een schot in de culinaire roos. De zuiderse ober fladdert flirterig rond 

de dochter, die zichtbaar geniet van zoveel aandacht. Ik geniet mee, want wie heeft deze 

dochter per slot van rekening gefabriceerd (gedeeltelijk dan toch!). 

   

Een zalig zondig dessertje op de koop toe, een inmiddels droog firmament, meer is er niet 

nodig om vanaf nu op wolkjes rond te lopen. Honderd meter verder vindt dochter K ‘ de 

sandalen van het jaar ’, en ze passen dan nog eens perfect ook. Dochter K. krijgt dankbare 

blosjes van pure winkelvreugde en vinkt diepgelukkig één item af op haar zorgvuldig gepland 

kooplijstje. Basic sandaaltjes voor kuieren op witte zandstranden stonden tevens met stip 

genoteerd op mijn lijstje, maar…ik val echter als een blok voor witte zomerschoentjes, ach 

de zomer duurt nog lang, die sandalen vind ik nog wel! 
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In een beeldige droomwinkel voor dames pas ik de zalig flodderende, bloemige broek die op 

nummer twee op mijn checklist prijkt (gespot op Google). Veel te breed, veel te opzichtig, zo 

luidt het ongenadige verdict van mijn persoonlijke stijlgoeroe. Maar ik vergeef haar 

onmiddellijk deze genadeslag als ik op een goedkeurende blik mag rekenen wanneer ik met 

een beeldige trui voor de spiegel verschijn. Truien heb je nooit te veel, zeker niet in dit 

kikkerlandje! 

 

Een zomerkleedje voor een nakende bruiloft is het volgende overwogen doel. Dochter K 

beschikt over een ongelooflijk oriëntatievermogen, we doorkruisen allerhande straten en 

pleinen en stoppen uiteindelijk bij een klein maar hip boetiekje. Vermits K met zowat alles 

mooi is, ze bovendien in de horoscoop onder weegschaal terug te vinden is, wordt het 

eindeloos passen en twijfelen om uiteindelijk onbeslist het verkoopstertje radeloos achter te 

laten. Voor mij is het alvast duidelijk dat deze jeugdige stijl mij letterlijk en figuurlijk niet op 

het lijf geschreven is. Niet getreurd, Leuven is er ook nog! 

 

Een leuke, modern landelijk ingerichte interieurwinkel blijkt de ontdekking van de dag, 

Helaas laat ons bescheiden budget niet meer toe dan kwijlend rondkijken. Kussentjes met de 

perfecte kleurenmix en structuur trekken mijn gewaardeerde aandacht. Bij navraag bleken 

echter niet de drie kussentjes samen 350 euro te kosten, maar deze decadente prijs bleek  

schaamteloos de kostprijs te zijn van één nederig kussentje. Van Missoni, zei de verkoopster 

hooghartig, en ik dacht bij mezelf al waren ze nu van de paus, dan zou ik nog geen aankoop 

overwegen. Even verder worden we als door een magneet aangezogen door de zoete 

aantrekkelijke etalage van de beste bakker in Hasselt  En terwijl we de lekkerste Limburgse 

merveilleuxkes  ‘savoureren’ , wuif ik kordaat het engeltje op mijn schouder weg, dat steeds 

maar blijft doordrammen over ongezond hoge cholesterol.  

 

Hoe later op de dag, hoe meer we ervan overtuigd geraken dat Hasselt echt onze thuishaven 

zou kunnen zijn. Laat dat de respectievelijke echtgenoten maar niet aan de oren komen. 

Omdat we absoluut ons geliefde thuisfront niet willen verwaarlozen gaan we op speurtocht 

in een authentieke ambachtelijke snoepwinkel. ‘Rotte patatjes’ met een smeuïge witte 

vulling, zoethout, spekken met een dikke laag chocolade, allemaal melancholische 

herinneringen aan een blije, zorgeloze jeugd. Ik ga alvast hoog scoren bij het ventje met mijn 

gigantische unieke ‘neuzekes’, beter gekend als de Gentse cuberdons.  

 

Pas als onze nederige onderdanen hoorbaar beginnen tegen te pruttelen, en we sommige 

etalages tot onze verwondering voor de tweede keer zien opduiken lijkt het ons het moment 

om in schoonheid af te sluiten. Deze keer is de NMBS stipter dan ooit. Een telefoontje 

volstaat voor manlief om ons trouw op te wachten met zijn welgekomen ijzeren strijdros. Hij 

krijgt een knuffel van formaat om zoveel charmante attentie. Maar dan verpest hij danig de 

sfeer als hij doodernstig vraagt of er nog wat geld overblijft om de rest van de maand 

probleemloos door te komen. Die ’neuzekes’ zullen niet voor vandaag zijn, en misschien zelfs 

niet voor morgen…  
 

Monique 
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HERINNERING: EERSTE FIETSTOCHT OP 27 APRIL 

 
Even er aan herinneren dat we op vrijdag 27 april onze eerste fietstocht organiseren. Om te 

vermijden dat de zwaar trappende bezitters van een gewone fiets al fluitend worden 

opgejaagd door de eigenaars van een e bike, hebben we besloten ons in 2 groepen op te 

delen. 

 

We verzamelen ons tegen 14 uur op de ruime 

parking van Sportoase De Meander, Vakenstraat 

18, 3110 Rotselaar. Van daar vertrekken de twee 

groepen afzonderlijk voor een gezapige tocht 

van 32 en 36 kilometers. Hans en Luc Jacobs 

waren bereid als fietskapitein te fungeren voor 

de elektrische fietsen; Marc en Luc Geyskens 

voor de gewone fietsen.  

Nog vermelden dat geen voorafgaande 

inschrijving noodzakelijk is volgens hetzelfde 

principe van de wandelingen. Bij thuiskomst verzamelen we voor de klassieke (door de Kas 

betaalde) afterdrink (tenminste de eerste consommatie) in de ruime brasserie van de 

Sportoase. Wie intussen honger zou gekregen hebben, vindt daar een ruime menukaart te 

zijner beschikking. 

Tot dan? 

Het Fietsteam 

 

 

EN DAN NOG EVEN DENKEN AAN 
1. De bloesemwandeling van donderdag 5 april te Glabbeek met Frans Taes. Zie de 

details in vorig Gazetje. We komen samen tegen 14 uur aan de Sporthal, 

Tiensesteenweg 196A, 3380 Glabbeek voor een wandeling van ongeveer 8 

kilometers. 

 

2. De start van ons petanque seizoen op maandagen 9 en 23 april, telkens om 14 uur. 

Adres van afspraak: Spikstraat te Wezemaal. Meer details in vorige Gazetjes en onze 

website www.seniorenkbcleuven.be. Iedereen welkom.  
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3. De lezing door minister van staat Marc Eyskens ‘Het verdriet van het werelddorp’ of 

zijn hoop en droom voor de toekomst. Tijd en plaats van afspraak: donderdag 19 april 

Zaal Romanus, Wijnenberg 1, Bierbeek om 14h30. Je kan nog inschrijven tot 14 april 

mits storting van 3 euro per persoon op onze SKL rekening BE78 4310 0665 6186 met 

vermelding van code 722. De gebruikelijke koffie of thee met stuk taart maakt deel 

uit van het programma. 

 

DONDERDAG 3 MEI: WANDELING IN  BOUTERSEM 
Volgend bericht van Jul Cortoos in onze mailbox gekregen: 

 

Donderdag 3 mei gaan we wandelen in Boutersem. 

We verzamelen om 14 uur aan taverne ‘Time Out’ (GPS = Kerkomsesteenweg, 49 te 3370 

Boutersem). Om de parking te bereiken volg je –ter hoogte van de gemeenteschool en de 

bibliotheek- de pijlen richting ‘time-out’ en ‘containerpark’ (omdat die allebei achterin 

gelegen zijn). Of je volgt de instructies van de richtingaanwijzer van dienst (in het gele hesje).  

We wandelen de gebruikelijke +/- 7,5 km over een gevarieerd parcours : verharde wegen, 

veldwegen en bospaden.  

Het traject loopt bij momenten lichtjes bergop, maar meer dan een hellend vlak is dat niet. 

Maar, vermits we een stuk door ‘butselbos’ wandelen, zijn waterdichte schoenen aan te 

raden (tenzij het in mei veel droger is dan nu).  

Tot dan  

Jul 

Diegenen die graag achteraf wat bij keuvelen bij een koele pint of frisdrank 

(mag ook koffie, thee of chocomelk zijn) hoeven niet ongerust te zijn. Dat doen 

we in de taverne ‘Time out’ 

Achilles 

 

NIEUWS VAN HET SOCIAAL FONDS 
 

Voortaan zal het infoblad voor de KBC- gepensioneerden “Trefpunt” aan de 

leden met een e-mailadres verspreid worden via de websites van de Kringen. 

Hiervoor is op onze website www.seniorenkbcleuven.be een nieuwe tab 

‘Sociaal Fonds’ voorzien waaronder je de nieuwe en de oude nummers alsmede 

de periodieke mededelingen van SOFO kan raadplegen.  

Maar ook de leden die over geen PC beschikken worden niet vergeten. Aan hen 

zal het papieren infoblad “Trefpunt” nog steeds via de postbedeling bezorgd 

worden. 
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LEDENVERGADERING 15 FEBRUARI IN BIERBEEK 

ALAIN WINANTS OVER DE VEILIGHEID VAN DE STAAT (VERSLAG) 

 

Zoals te lezen stond in Ons Gazetje was de eerste ledenvergadering van het jaar niet meer in 

het Pakenhof in Heverlee, maar in zaal Romanus (oude opgefriste voetbalkantine) te 

Bierbeek. Het bestuur was zich er van bewust dat deze zaal slechts honderd toehoorders kan 

herbergen, maar wist dat wij bij meer dan 100 inschrijvingen steeds kunnen uitwijken naar 

de nabij gelegen huidige voetbalkantine die 250 aanwezigen onderdak kan verlenen. 

 

De eerste lezing was al meteen een schot in de roos met 107 inschrijvingen zodat er werd 

uitgeweken naar de grote kantine, bij de oudere leden  voldoende gekend van onze 

Algemene Vergadering en pensenkermis.  

 

 
 

De spreker van vandaag staat hoog in de justitiële orde en heeft een indrukwekkend cv.  Als 

magistraat bij het Parket van Brussel was hij o.m. openbaar aanklager in ophefmakende 

gerechtszaken als ‘Andras Pandy’ en het ‘Rwandese genocideproces’. Zijn aanwezigheid in 

Bierbeek was het gevolg van het feit dat hij als Administrateur-generaal 8 volle jaren aan het 

hoofd stond van de Staatsveiligheid.  

 

De taak van de Staatsveiligheid is de democratische en grondwettelijke orde van de staat 

beschermen. In dat kader doet zij onderzoek naar extremisme, georganiseerde misdaad, 

radicalisme, sektarische organisaties en spionage.  

De spreker stelt meteen dat de Belgische Staatsveiligheid in niets lijkt op de James Bond 

films. De Belgische Staatsveiligheid is daarbij een zuivere inlichtingendienst en heeft geen 

enkele politionele bevoegdheid zodat zij geen arrestaties kan verrichten. De heer Winants 

wijst op de afwezigheid van interesse van de politiek tot aan de recente terreurdreigingen en 

aanslagen.  

 

Successen van de Staatsveiligheid (b.v. het oprollen van een terroristische cel in Verviers) 

worden zelden in de openbaarheid gebracht, terwijl fouten door de media dik in de verf 

worden gezet.  

  

De aanwezigen die hier smeuïge verhalen over schaduwopdrachten, afluisterpraktijken en 

telefoontaps hadden verwacht, bleven grotendeels op hun honger zitten. Wel was daar het 

sappige verhaal van de opgedragen personenbescherming van een buitenlandse 



 

7 

 

ambassadrice die een fervente bergbeklimster was en bij gebrek aan bergen in België dan 

maar het Atomium beklom. De opdracht tot ‘close protection’  hield dan in dat de mannen 

van de Staatsveiligheid verplicht waren om mee op de bollen van het Atomium te klauteren. 

 

Voor het overige liet de spreker het achterste van zijn tong niet zien wat waarschijnlijk het 

gevolg is van zijn jarenlange verblijf bij de geheimen van de besproken dienst (Misschien was 

er wel een lid van de Staatsveiligheid in de zaal aanwezig?) 

 

Al bij al was het publiek één en al aandacht en lieten zij zich het tijdens de pauze 

aangeboden stuk taart met koffie of thee fel smaken. Gezien de zichtbaarheid van een 

cafétoog hebben sommigen dat nog afgerond met een glas van het betere bier. 

 

Als bestuur kunnen wij maar hopen dat ook de volgende geplande lezingen (o.m. Mark 

Eyskens over de globalisering, later voor 2019 reeds vast gelegd: notaris Michiels over het 

nieuwe erfrecht en erfrechtbelasting en Prof. Christine Van Broeckhoven over Alzheimer en 

dementie) op evenveel succes kunnen rekenen. 

 

Achilles 

 

GEWANDELD MET NEST IN LANGDORP (Verslag)  
 

De laatste dagen van februari bracht een schrale noordoostenwind koude lucht vanuit 

Rusland ons land binnen. Die ijzige wind zorgde voor een bitter koude gevoelstemperatuur. 

Ik vroeg me dan ook af of onze trouwe wandelaars zouden komen opdagen om tijdens de  

maandelijkse wandeling van 1 maart dit guur winterweer te trotseren. 

 

Nest had in elk geval ruim op tijd post gevat ter hoogte van het Wolf Café om de kandidaat 

wandelaars naar de ruime parking te verwijzen. Er kwamen inderdaad heel wat auto’s de 

parking opgereden, maar weinigen hadden zin om hun goed verwarmd voertuig voortijdig te 

verlaten. 

Eens veertien uur kwamen ze dan toch aan het vertrekpunt verzamelen, goed ingeduffeld 

met sjaal en warme muts tot over de oren. Weinigen waren door de aangepaste winterkledij 

meteen te herkennen en ik had de indruk dat ze allemaal wat dikker waren dan anders, wat 

waarschijnlijk het gevolg was van het feit dat ze meerdere lagen kleding droegen. Nest trok, 
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met de wind op kop, de karavaan van 55 wandelaars op gang en zette er meteen vaart in 

langs de Demer met zijn streng slingerende loop.  

Het mooie parcours door bos en velden was een riante beloning voor de moedige stappers. 

 

Bij het passeren van enkele weiden werden wij zelfs enthousiast verwelkomd met enkele 

vreugdesprongen van verkleumde paarden (geen koudbloeden, eerder Arabieren), die blij 

waren met het bezoek van deze bonte bende.   

En wat doet een mens zoal tijdens het wandelen: zich opwarmen met discussies over de 

huidige wereldproblemen. Zo konden flarden gehoord worden over de nieuwe mecenas van 

Anderlecht, Marc Coucke, spitsenfluisteraar sedert de wederopstanding van den Theo en 

kon een felle woordenwisseling worden mee beluisterd over de zogenaamde kasteelmoord. 

“Hoe zou jij reageren als je meent dat je kleinkinderen gevaar lopen?”.  

Tegen half vier kregen wij de kerktoren van Langdorp en het nabij gelegen Wolf Café reeds in 

het vizier. De bezitters van een stappenmeter hadden zo hun twijfels of de wandeling wel de 

beloofde zeven kilometers inhield. Of had iedereen toch zo snel gestapt om zo vlug mogelijk 

de warmte te kunnen opzoeken? 

 

 
 

In het café werd de buitenkoude echter meteen vergeten en kon je zo de menselijke warmte 

van onze leden boven de tafels zien opstijgen. Nog één moeilijkheid was er te overwinnen.  

Bij gebrek aan de vertrouwde Duvel moest er gekozen worden tussen 8 soorten Wolf Bier: 

neem ik een Wolf 6, 7, 8 of 9, of een Wolf Black of zou een Wolf Carte Blanche, een Vliegend 

Varken of een Wolf Trezant toch niet beter smaken? In een relatief korte tijd was iedereen 

bediend en kon worden vastgesteld dat ons ‘bonnekessysteem’ goed werkte. 

   

Bedankt Nest voor deze mooie natuurwandeling. En aan de anderen tot één van onze 

volgende activiteiten. Keuze te over : onze eerste fietstocht, de uitstap naar het 

Treinmuseum, de ledenvergadering met Marc Eyskens en later op het jaar de spektakel 

musical 40 – 45, waarvan de 70 kaarten in enkele uren de deur uit zijn gevlogen. 

 

Tot binnenkort? 

 

Achilles (Foto’s Luc Geyskens) 
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DAGUITSTAP TRAINWORLD en ORCHIDEEENKWEKERIJ  

DINSDAG 15 MEI 2018 en DONDERDAG 17 MEI 2018 
 

 
 

8.15 uur: vertrek met bus Lindencars op de Parking Rond Punt in Rotselaar (gelegen op de 

kruising van de E314 (afrit 21) en Aarschotsesteenweg) 

 

9.30 uur: Orchideënkwekerij Cymbiflor Overijse:  Bij een tas koffie met gebakje vertelt Jan 

Van Haute ons op een ludieke manier alles wat je moet weten over orchideeën.  Daarna 

wandelen we door de serres  waar ook een groot aantal speciale variëteiten staat. 

 

Nadien vertrekken we naar het Cultureel Centrum "De Bosuil"  in Jezus-Eik voor het 

middagmaal. 

- soep 

- kalkoen met druivensaus, warme groenten en kroketten 

- chocoladebavarois  en koffie 

 

In de namiddag bezoeken we "TRAINWORLD" , het museum over de NMBS in Schaarbeek. 

Gedurende 2 uur leidt een gids ons rond door de rijke geschiedenis van de Belgische 

spoorwegen sinds 1835. De spoorlijn Mechelen-Brussel was trouwens de eerste spoorlijn op 

het Europese vasteland.  Maak kennis met  lokomotieven , de koninklijke rijtuigen, het rijtuig 

van het Rode Kruis, de posttrein ...  

Ook de technische kant komt aan bod : wissels - stroomafnemer enz. 

ZORG VOOR GEMAKKELIJK SCHOEISEL.  Het museum is  wat verduisterd omdat er  projecties 

op de muren zijn. Er zijn ook wel een aantal trappen, maar meestal is er ook een lift.  

 

Om 17 uur vertrekken we weer huiswaarts zodat we zelfs met de file tijdig terug thuis zijn. 

 

INSCHRIJVEN VOOR 1 MEI door betaling van 45 EURO pp  op rekening BE78 4310 0665 6186 

van SKL met MEDEDELING :  CODE 810 voor dinsdag 15 mei 

                                                   CODE 811  voor donderdag 17 mei 
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Voor annulaties of wijzigingen : gelieve contact op te nemen met onze kassier Julien 

Ronsmans Tel.: 016/73.40.30 - julien.ronsmans1@telenet.be 

 

Ben je verhinderd op de dag zelf: neem contact op met de reisleiding: 

dinsdag 15 mei :  Magda Everaerts  0496/94.61.57 

donderdag 17 mei : Mark Peetermans 0495/59.94.61 of Jeannine Verheyden 0475/75.90.36 

 

 
 

Speciale verjaardagen 
 

60 JAAR GEHUWD 
05/04: VAN DEN ACKER MARIETTE - MICHIELS LUDOVICUS, Eegstraat 6 - 3012 Wilsele 

12/04: COENEN FONS - BREMS MARIA, Waterstraat 8 - 3272 Testelt 

 

50 JAAR GEHUWD 
06/04: DEVIS ETIENNE - VANDERAUWERA YVONNE, Leegheid 10 bus 3 - 3090 Overijse 

26/04: VERMEULEN WILLY - PIERRE RITA, Ruisbroeckstraat 5 - 3360 Bierbeek  

 

95 JAAR 
24/04: VAN PELT VIC, G. Vander Lindenstraat 2 - 3000 Leuven 

  

80 JAAR  
06/04: VANDENBROECK JOSE, Mortelstraat 20 - 3150 Tildonk 

09/04: VANDERWAEREN JOZEF, Lange Lostraat 76 - 3010 Kessel- Lo 

11/04: HAINE ROMAIN, Diestsesteenweg 748 - 3010 Kessel- Lo 

18/04: STALLAERT EMMANUEL, Zeven Zillenberg 8 - 3293 Kaggevinne - Diest 

 

75 JAAR  
09/04: VANGELDER ANNIE, Liniestraat 39 - 3545 Halen 

22/04: DE CAUWER ROBERT, Bareelstraat 11 A - 9506 Idegem 

23/04: TIMMERMANS PAULA, Kloosterstraat 11 - 3360 Bierbeek 

 

70 JAAR 
04/04: VANGRAMBEREN GASTON, Leuvensesteenweg 77 - 3390 Sint-Joris-Winge 

10/04: VAN DE LOOK JEANNINE, Wilgendreef 11 - 3061 Leefdaal 

24/04: NUAGE JACQUELINE, Populierenlaan 9 - 3210 Linden 

 

Aan iedereen van harte proficiat 
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Overlijdens  
 

 
 

We vernemen het overlijden van mevr. Chris DILLE (ex-ABB/KBC Verzekeringen), weduwe 

van dhr. Leo GEYSEN. 

Zij werd geboren op 7 mei 1945 en overleed in familiekring te Leuven op 3 maart 2018. 
 

Rouwadres: Familie Geysen-Bastiaensens, 

                      Leugenberg 168 

                      2180 Ekeren 

 

Op 16 februari 2018 overleed dhr. Staf WENS (ex-Cera/KBC bank), echtgenoot van mevr. 

Josée ZEGERS, in het UZ Leuven campus Gasthuisberg. Staf werd geboren op 7 augustus 1933. 
 

Rouwadres: Partisanenstraat  49 

                      3010 Kessel-Lo 

 
Onverwacht overleed dhr. John DEMESMAEKER, echtgenoot van mevr. Jossé SOETEMANS 

(ex-ABB/KBC Verzekeringen) thuis in Bertem op 9 maart 2018.  

John werd geboren op 28 maart 1943. 

  

Rouwadres: St. Franciscusberg  24             

          3060 BERTEM 

    

Ons oprecht medeleven werd overgemaakt aan de families 

 

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 onze eigen website www.seniorenkbcleuven.be vindt u o.a. de bestuursledenlijst, onze 

activiteitenkalender, de komende wandelingen, foto’s van voorbije wandelingen en 

voordrachten. 

Informatie over de 7 seniorenkringen van KBC kan je vinden door ‘links’ aan te klikken op 

de voorpagina van onze website. 
    


