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Ons Gazetje 
          Jaargang: 08   Nummer: 05   Datum: 05/2018 

           Uitgever: Senioren KBC kring Leuven      
 

       

                                              

       

 

 

Vrienden, 

 
Op pensioen gaan betekent genieten van een welverdiende rust, maar hoed je er voor dat al 

te letterlijk op te vatten. Wie thuis blijft stil zitten en niets doet loopt snel het risico om te 

vervreemden van onze snel draaiende wereld en om zich uitgesloten en onbegrepen te 

voelen. Welnu, het verenigingsleven in het algemeen en onze eigen SKL Kring in het 

bijzonder biedt hiertegen de ideale remedie. Onze bestuursleden putten zich dan ook uit om 

allerhande activiteiten te bedenken, naar ieders gading. Ik kan onze leden dan ook van harte 

aanraden om deel te nemen aan één of meer van deze talrijke evenementen. Je zal zien, je 

zal er snel vrienden maken. Ik maak dan ook meteen reclame voor het ontbijtbuffet na de 

ontbijtwandeling van donderdag 7 juni, waar ook de niet wandelaars zijn op uitgenodigd en 

voor de spelnamiddag met lekkere smoutebollen van donderdag 14 juni. Zie verder in Ons 

Gazetje. 

 

Of kom eens mee genieten van de gezellige sfeer op de petanque namiddagen. Een tof 

gezelschap maakt gelukkig zodat vitamine D-supplementen overbodig worden. Dat bleek 

eens te meer uit onze eerste Lunch Dansant die door de aanwezigen enthousiast onthaald 

werd. ‘Die van ons’ heeft er een leuk stukje over geschreven. Zie hierna. 

 

Achilles, voorzitter van een toffe Kring 

 

Dat heet dan gelukkig zijn 

Eerlijk toegegeven, het was een gewaagd gokje om een verrassend nieuw project met de 

gedurfde naam lunch -dansant te implementeren in een reeds rijk gevulde agenda. Dat onze 

trouwe leden genieters zijn die met plezier hun ledematen onder een rijk gevulde tafel 

schuiven, daarvan moest je het bestuur niet meer overtuigen. Dat diezelfde benen  ook 

enthousiast de dansvloer zouden veroveren dat was voor het bestuur een raadsel of beter 

gezegd een goed bewaard geheim. 
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De inschrijvingen die zachtjes binnenliepen werden dan ook met argusogen opgevolgd, het 

eindsaldo strandde op 139 en werd als positief ervaren. Met een onderliggend gevoel van 

plankenkoorts werd alles op alles gezet om niets aan het toeval over te laten. De rijke keuze 

aan menu voorstellen werd minutieus bestudeerd, de tafelschikking werd op ingenieuze 

wijze uitgedokterd. Op papier werden er tafels verschoven, koppels aan elkaar verbonden, 

verwisseld en verenigd  tot uiteindelijk iedereen ‘tureluurs’ gedraaid definitief de 

tafelnummers vastlegden. Met open ogen was ik de verbaasde getuige van zware 

wiskundige berekeningen. De DJ werd aan een mild kruisverhoor onderworpen, de geplande 

muzieklijst werd grondig gekeurd op degelijkheid, bijgestuurd en goed bevonden, en dan 

was het met een klein hartje afwachten… 

 

Donderdag 15 maart 12.30 uur  
 

Buiten was er, behalve een paar trillend onderkoelde paasbloemen,  weinig warm 

lentegevoel te bespeuren. In het Sparrenhof daarentegen kwam de lente samen met de 

fleurige en geurige gasten gemoedelijk binnengewaaid. Het is telkens hartverwarmend om  

zien hoe onze leden niet alleen onberispelijk uitgedost onze evenementen opkrikken maar 

met hun hartelijke spontaniteit een aanstekelijke bron van energie uitstralen. Het zit van 

binnen…. Clouseau wist dat ook al! 

 

Huisaperitiefjes en hapjes die niet alleen origineel oogden, tevens meer dan origineel lekker 

smaakten waren de optimale gangmakers. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de tijd 

voorbijvloog en we vriendelijk aan onze voorbehouden tafel uitgenodigd werden. 

 

De voorzitter kreeg de micro en een eenzaam verlaten handtas in zijn armen geduwd. 

Vastberaden wou hij de eigenares persoonlijk gelukkig maken. Het bleek echter een domper 

op zijn feestvreugde als bleek dat dit kleinood tot de ‘accessoires’ van zijn eigen vrouw 

(ondergetekende dus) behoorde. Dit feit stemde mij tot nadenken. (Ik zie mij alvast enige 

aankopen plannen, die hij toch niet zal herkennen.) 

 

De feestvierders werden door hem uitbundig bedankt voor de interesse, en voor de 

twijfelaars zette hij nog eens vriendelijk de puntjes op de rij. Op het internet had hij ijverig 

wetenschappelijke studies gezocht die het belang van dansen in grote mate onderschrijven. 

Van één item krijg ik nog steeds rode oortjes. 

 

En dan was het tijd voor het culinaire genot. Hoeveel superlatieven blijven er nog overeind 

om Stijn en zijn ploeg de hemel in te prijzen? 

 

Het frisse, schilderachtig mooie voorgerechtje van tongschar met toetsen van groene appel 

was al direct een schot in de culinaire roos. Het zondags ogende soepje, rijkelijk opgetut met 

kippenreepjes en een dotje room, kon als opwarmertje moeiteloos de concurrentie aan met 

soepjes uit adellijke kringen. 

 

DJ Hans Wittockx wou er geen gras laten over groeien en na de opwarmende soep nodigde 

hij de voorzitter uit om het dansfeest in zijn volle glorie te openen met een klassieke 

vermenigvuldigingsdans zodat de dansvloer meteen rijkelijk gevuld was. 
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Je hebt dansfeestjes en DANSFEESTEN, dit was er één van de laatste soort. Iedereen liet zich 

gewillig met de muzikale stroom meedrijven en haalde alles (tot zelfs speciale 

dansschoenen) uit de kast om er een top dansfeest van te maken. Aanstekelijke rock, 

tegelplakkers uit onze topjaren, vrolijke cha-cha-cha’s, hedendaagse pop, Vlaamse 

klassiekers, kort samengevat: sfeervolle muziek die aan de ribben bleef kleven. De zaal stond 

figuurlijk in vuur en vlam. Het was net of iedereen beslist had om stramme spieren, reuma 

en artritis tot morgen vrijaf te geven. 

 

Uiteraard en terecht blonken de getrainde dansers uit in kunde en originaliteit, maar 

niemand zal het mij kwalijk nemen als ik ons 85 jaar jong ‘Melanieke’ uitroep tot ‘dancing 

queen‘ van de namiddag. (zelfs de DJ was onder de indruk van zoveel positieve vibraties!) 
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Gelukkig kon de parelhoen trots blinkend in zijn schitterende entourage van groentjes en 

kroketten ons weer van de nodige krachten voorzien om er weer stevig in te vliegen. Ooit al 

een polonaise gedanst om zes uur ’s avonds? Wij wel! De enkelingen die liever veilig op hun 

stoel bleven, genoten evenzeer met volle teugen van de ambiance, en zorgden zelfs voor 

een warm applaus. Alle krediet voor de DJ die zijn publiek probleemloos op zijn twee handen 

had. 

 

 
 

Een weelderig desserten buffet was de gedroomde afsluiter. Koffie en thee zorgden voor een 

meer rustige, intiemere sfeer, maar toch waren er volharders die nog zoveel energie 

overhadden dat het vonkte en knetterde op de dansvloer. Vanaf 19 uur begon de zaal stilaan 

leeg te lopen, maar de meesten kwamen eerst sympathiek afscheid nemen en 

beklemtoonden hun appreciatie voor dit geslaagd, wervelend initiatief. De afwezigen 

hadden ongelijk. 

 

Als je dan rond half acht ’s avonds door de voorzitter gevraagd wordt om zijn persoonlijke 

chauffeur te zijn en hij op de passagiersstoel blinkend van gelukzaligheid al een tweede 

lunch dansant aan het plannen is, dan besef je weer hoe mooi het leven toch kan zijn! Dat 

heet dan gelukkig zijn. 

 

Monique Leempoels 

(Foto’s Theo Janssens) 
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DONDERDAG 7 JUNI, 8 UUR: ONTBIJTWANDELING MET ONTBIJTBUFFET  

Plaats van afspraak: parking Kasteel van Horst, Horststraat 28, 3220 Holsbeek 

- St.Pieters-Rode. 

Buffet ook voor niet wandelaars vanaf 10 uur. 

 

Naar jaarlijkse traditie hebben wij de eerste donderdag van juni voor ochtend- en 

avondmens onze ontbijtwandeling. Louis Lefebre heeft voor ons in de omgeving van het 

Kasteel van Horst een zeer afwisselende wandeling van een goede zeven kilometers 

uitgestippeld. Hij trekt met ons op pad om 8 uur stipt van op de parking aan het kasteel. 

Vergeet dus niet uw wekker te zetten.  

 

Na de wandeling worden we met een glaasje cava of fruitsap verwelkomd in de Orangerie 

van het Wagenhuis voor een stevig ontbijtbuffet. We kunnen de innerlijke mens versterken 

met een assortiment Brabantse broodsoorten met als toespijzen chocopasta, confituren, 

stroop, spiegeleitjes met spek, gerookte zalm, een beperkte saladebar, een assortiment 

kazen, 6 soorten charcuterie, yoghurt en ontbijtgranen, verse fruitsla en aardbeien, mini 

koffiekoekjes  en verse gebakken pannenkoekjes.  Fruitsap, waters, koffie, thee en zelfs witte 

en rode huiswijn staan tijdens de maaltijd ter beschikking. Dit alles aan de voordelige 

ledenprijs van 20 euro (werkelijke kostprijs: 30 euro). 

 

 
 

Ook niet-wandelaars kunnen van dit buffet komen genieten en zijn welkom vanaf 10 uur. 

Uiteraard dient iedereen zich in te schrijven door storting van 20 euro per persoon op de SKL 

rekening BE78 4310 0665 6186 met vermelding van code 746. Op 30 mei worden de 

inschrijvingen afgesloten. 
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In navolging van kerstdiner en lunch dansant zullen we ook nu met een tafelschikking 

werken. We kunnen aanschuiven aan ronde tafels, waaraan 10 personen kunnen plaats 

nemen. Dus melden bij wie je graag aan tafel zit, hetzij door dit bij je betaling te vermelden, 

hetzij door een mailtje te sturen naar verheyden.jeannine@skynet.be  

 

Louis en Achilles 

 

 

 

DONDERDAG 14 JUNI: SPELNAMIDDAG MET SMOUTEBOLLEN 

AFSPRAAK: ZAAL ROMANUS, WIJNENBERG 1 BIERBEEK OM 14u30. 
 

Er ging geen september Leuvenkermis voorbij zonder dat we bij Vandervaeren op de Oude 

Markt rijkelijk met bloemsuiker bestrooide smoutebollen gingen eten. Waar de 

kermiskramen en Vandervaeren thans van de Oude Markt zijn verdreven, willen we vandaag 

nostalgisch nog eens dat kermisgevoel oproepen door onze bakkers Malvina en Constant 

voor ons smoutebollen te laten bakken. Je kan over smoutebollen niet meepraten als je die 

van Malvina en Constant niet geproefd hebt. 

  

  
 

We dopen zaal Romanus om in een gezellig dorpscafé en plannen tevens een gezellig 

samenzijn voor kaarters en niet kaarters. Als je niet van kaarten houdt, mag je ook je eigen 

gezelschapsspel meebrengen om te spelen. En hou je daar ook niet van kan je nog altijd 

gezellig komen keuvelen met een pint of andere drank.  

 

Voor deelname aan deze leuke namiddag, gelieve tot uiterlijk 7 juni 3 euro per persoon te 

storten op onze SKL rekening BE78 4310 0665 6186 met vermelding van code 732. Dat geeft 

je recht op een bord van 6 smoutebollen met koffie of thee. Alle andere dranken zijn voor 

eigen rekening. 

 

Tot dan? 
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Zaterdag 8 december, 14u30 in 30 CC/ Schouwburg te 

Leuven  

Operette “La Belle Hélène” van Jacques Offenbach 
 
La Belle Hélène van Jacques Offenbach is dé Franse operette uit de 19

e
 eeuw bij uitstek. Zo 

populair dat in 1864, hetzelfde jaar van  de première, de beroemde Franse kok Escoffier er 

een dessertje naar vernoemde. Dit meesterwerk, de operette, niet de gepocheerde peer met 

chocoladesaus, werd een overweldigend wereldwijd succes.  

De geschiedenis is wel bekend en ze komt uit de Oudheid. In Sparta wacht koningin Helena 

ongerust en ongeduldig op de knappe herder Paris, aan wie Venus de mooiste vrouw heeft 

beloofd. Bij dit verhaal geraakt het hele zootje Griekse koningen en hun nakomelingen 

betrokken. Ook de Griekse goden en vooral Venus, godin van de liefde, bemoeien zich met 

de lusten en liefde van aardse stervelingen en halfgoden. Het gevolg is dat Helena, zelf een 

dochter van Zeus, haar man bedriegt met Paris, eigenlijk een Trojaanse koningszoon.  

Erg graag gezien door de rest van de hofhouding is die laatste echter niet. Dat alles vormt 

een bron voor intriges waarbij iedereen een overwinning wil behalen. Uiteindelijk vlucht 

Helena met haar minnaar, en valt het doek in deze operette. Niet zo in de Griekse mythe, 

want na de ontvoering van de mooie Helena breekt de Trojaanse Oorlog uit. Gelukkig 

probeerde Offenbach dat stukje geschiedenis niet te verklanken. 

 

Voor Offenbach zijn de homerische figuren een dankbaar voorwendsel om een 

onweerstaanbaar komische parodie op te voeren over stuntelende en decadente 

machthebbers, en om een bourgeois moraal en allerlei menselijke ondeugden over de hekel 

te halen.  

 

La Belle Hélène is in België nauwelijks gespeeld. Een niet te missen kans dus om deze 

operette mee te maken: Offenbachs briljante, heerlijk geraffineerde muziek zal u in 

vervoering brengen. 

 

Gezongen in de originele Franse taal, met Nederlandstalige boventiteling. 

 

Speeldatum : Zaterdag 8 december 2018 om 14u30 in 30 CC/Schouwburg, 

Bondgenotenlaan 21 te Leuven. 

Dankzij onze kas betalen SKL-leden + partner 19 Euro per persoon. (Normale toegangsprijs, 

rang 1: 29 Euro) 

 
Je kunt kaarten bestellen door storting van het juiste bedrag op onze SKL rekening 

BE 78 4310 0665 6186 met vermelding van code 712. 

Te betalen tegen 25 mei. 

De kaarten worden je enkele weken vóór de opvoering bezorgd via ons bestuur. 

 

 

 

 

 



 

8 

 

VERSLAG OVER DE BLOESEMWANDELING op DONDERDAG 5 april 2018 te 

GLABBEEK 

 

                    
 

                  
 

De weergoden waren ons deze keer iets beter gezind, maar hadden zich toch nog 

vergist van dag en van week: 's anderendaags was het echt lenteweer en de week 

nadien verschenen de eerste bloempjes aan de kersen- en pruimenbomen.  Op een 

paar lichte buitjes van enkele minuten na bleef het toch droog en op het einde 

mochten we al eens proeven van het lentezonnetje.  

 

Vanaf onze startplaats aan de Sporthal in Glabbeek voerde de wandeling ons onder 

leiding van Glabbekenaar Frans Taes eerst langs een reeks boomgaarden naar 

Zuurbemde en zagen we van verre het Kasteel de la Coste. We wandelden vervolgens 

door het geklasseerde dorpscentrum van Zuurbemde met de 16
e
 eeuwse  

St. Sulpitiuskerk, waarin zich het iets kleiner broertje van de Sacramentstoren uit 

Zoutleeuw bevindt, in de kerk geplaatst in 1557.  
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Onze gids van de dag toonde er ook de, omwille van de veiligheid afgesloten, St. 

Sulpitiusbron, waar de veeboeren destijds het water kwamen putten om hun vee te 

beschermen tegen de gevreesde mond- en klauwzeer. 

 

Tevens vertelde onze gids dat in de kerk ook de H. Catherina wordt vereerd en er een 

devotie bestond of bestaat met een noveen, die kon worden gedaan voor de 

genezing van het halve rad van St. Katrien. Dit is een gekende, nu gemakkelijker te 

genezen schimmelinfectie van de huid, maar men moest wel weten dat er voor het 

hele of volronde rad van St. Katrien men naar St. Katrien Houtem, gehucht van 

Hoegaarden, moest gaan. Nadien wandelden we door het Zuurbemds veld en 

dwarsten we opnieuw de Tiensesteenweg.  

 

Alzo belandden we op het grondgebied van Kapellen en wandelden door de 

boomgaarden tot aan de Kerk. De zeer bijzondere schapen, aangekondigd voor 

onderweg, zaten met hun pas geboren lammetjes binnen. Alleen de vrij schuwe bok 

kon bewonderd worden tijdens de bui, die er ons kwam “ambeteren”. De huidige 

kerk van O.L.Vr. Geboorte dateert uit 1880 en bevat een serie prachtige glasramen. 

De stompe toren is een gevolg van een zware brand in 1881. 

 

De omgeving met een lange dreef met toch al 30-jaar oude lindebomen moet in de 

zomer een lust zijn om er door te wandelen. Men vindt er ook een aantal woningen 

uit de 17
e
 en 18

e
 eeuw en zagen zo o.a. de pastorie bv. rechtover de ingang van de 

kerk. 

 

Via een smal pad tussen twee woningen zagen we de kunstwerken in de tuin links en 

belandden we op een heuvelflank, die bijna volledig is beplant met appel- en vooral 

perenbomen. 

Onze gids van de dag toonde de busseltjes bamboe-stokjes in de bomen gebonden 

om er de solitaire bijen aan te trekken om er hun eitjes in te komen leggen, die ze 

dan dichtmetselen, vandaar dat ze ook metselbijen worden genoemd . 

Hij wees ook op de restanten van feromoon-vallen in de bomen om de mannetjes van 

schadelijke insecten te lokken en te verwarren, zodat de vrouwtjes niet konden 

worden bevrucht enz….. Ook werd ons onderwezen in het kweken van laagstam-, 
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halfstam- of hoogstam fruitbomen, de enttechnieken en de juiste types 

onderstammen enz…. 

 

Nadien belandden we op het grondgebied van Glabbeek en dwarsten er de oude 

trambedding van de fameuze “Zwarte tram”, een stoomtram, die er gedurende de 

eerste helft van de vorige eeuw reed op een lijn tussen Haacht-Aarschot-Tielt-

Glabbeek en Tienen.  

Verder tussen de boomgaarden door kwamen we aan in het centrum van Glabbeek.  

We passeerden het nieuwe rustoord, zagen van ver ook de St. Niklaaskerk  en 

passeerden langs  het huidige Gemeentehuis, de vroegere St. Brigida-melkerij. 

 

We eindigden, gelukkig droog, op onze vertrekplaats, in het cafetaria van de Sporthal, 

waar een lekker fris pintje of ander drankje ons kwam belonen. 

 

                                                 
 

Nog een sorry voor een paar te-laatkomers omwille van de verkeersproblemen door 

de wielerwedstrijd in Meensel. 

We hadden er kunnen aan denken om hiervoor een 5-tal minuutjes langer te 

wachten alvorens te vertrekken. 

 

We hopen dat iedereen genoot van het gevarieerde landschap en bezochte 

Hagelandse dorpjes en hopen jullie allemaal komend jaar opnieuw ergens in de 

streek te kunnen begeleiden op misschien weer een nieuwe bloesemwandeling. 

              

Frans en Malvine Taes  
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Speciale verjaardagen 
 

60 JAAR GEHUWD 
21/05: DESMEDT HUBERT - GEERAERTS AGNES, Zoutrootjesstraat 9 - 3210 Linden 

30/05: VANSCHANDEVIJL ROGER - D’HAESELEER ARNOLDA, Winkselsestwg 52 - 3020 Herent 

 

50 JAAR GEHUWD 
01/05: DEWIT ERNEST - ROBBEETS ARLETTE, Bloemenstraat 22 - 3300 Tienen 

02/05: VERREYDT PAUL -BREMS SONJA, Langdorpsesteenweg 274 - 3201 Langdorp  

21/05: HOETERICKX MAGDA - JALON HENRY, Droge vijvers 5 - 3370 Boutersem 

24/05: DE ZAEYER LUC - CELIS GODELIVE, Eektstraat 74 - 3111 Wezemaal 

 

90 JAAR 
13/05: THIELEMANS LOUIS, Bekaflaan 39 - 3200 Aarschot 

28/05: DESTOMBES S. (Wed.MERTENS DENIS) T.W.Wilsonlaan 8 - 3010 Kessel - Lo 

 

85 JAAR  
01/05: CLOET ANDRE, Sint Hubertuslaan 13 - 8200 Brugge 

10/05: GIELIS MELANIE (Wed.VANSINA FELIX), Sliepersveldweg 32 bus 7 - 3210 Linden 

14/05: GILIS MARIA (Wed.POELMANS JOSE), VZW St.Elisabeth’s dal, Stationstraat 36 - 3440 

Zoutleeuw  

21/05: MAES FIRMIN, Heuve 39 - 3071 Erps-Kwerps 

26/05: WILLEMS ROMAIN, Fr. Crabbéstraat 21 - 3050 Oud-Heverlee 

 

75 JAAR  
01/05: VANLOMMEL WALTER (Wednr.VAN ROOSBROECK MARIA), Kard. Cardijnlaan 103 -

2547 Lint 

26/05: SMETS FRIEDA, Route de Namur 109 - 4280 Hannut 

 

70 JAAR 
27/05: MINEUR MAGDA, Baaistraat 22 - 3470 Kortenaken 

 

Aan iedereen van harte proficiat  
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Overlijdens  
 

 
 

-  Dhr. Lucien MAES (ex-ABB Verzekeringen), geboren op 24 mei 1924, echtgenoot van  

mevr. Margaretha PIECK,  overleed op 16 maart 2018 in het WZC Sint-Bernardus te Bertem. 
 

Rouwadres: IJzerenmolenstraat  75 

                      3001  HEVERLEE 

 

-  Op 29 maart 2018 overleed mevr. Simone DECRÉ, geboren op 20 augustus 1927,  

weduwe van Jan TREKKER (ex-KB Groep Leuven), in het WZC Sint-Bernardus te Bertem.  
 

Condoleren: www.pues.be 

 

-  Op 2 april 2018 is mevr. Lieve BERNAR (ex-ABB/KBC Verzekeringen-Hasselt), geboren op  

14 januari 1948, echtgenote van André VERVLOESEM, in Hasselt overleden. 
 

Rouwadres: Thiewinkelstraat  67 

                      3560  LUMMEN  

 

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

activiteitenkalender, onze volgende wandelingen, foto’s van voorbije wandelingen en 

voordrachten.  

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

voorpagina van onze website. 
 

        


