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Ons Gazetje 
          Jaargang: 08   Nummer: 06   Datum: 06/2018 

           Uitgever: Senioren KBC kring Leuven      
 

       

                                                              

   

 
 

 

Vrienden, 

 

Belangrijke oproep !!!! 

 

Omdat Ons Gazetje in juli niet verschijnt, moet er voor heel wat vooruit worden gedacht en 

krijg je hierna een hele reeks leuke aanbiedingen voor de maanden juli en augustus. 

Los daarvan nog even enkele nakende activiteiten in herinnering brengen. De details vind je 

terug in vorige Gazetjes en op onze website (www.seniorenkbcleuven.be). 

 

Onze ontbijtwandeling van 7 juni met ontbijtbuffet: inschrijvingen worden op 30 mei 

afgesloten. 

 

Onze spelnamiddag met smoutebollen op 14 juni: inschrijven kan nog tot uiterlijk 7 juni. 

 

Onze petanque namiddagen van de maandagen 4 en 18 juni en 2 en 23 juli. 

We zullen in de toekomst trouwens meer moeten leren vooruit denken. CCM, die tot op 

heden onze postzendingen verstuurt, heeft in 2017 reeds 20% moeten besparen en moet 

deze oefening anno 2018 nog eens herhalen. Waar zij in 2017 nog 35 000 postzendingen 

voor de Kringen bezorgden, zullen zij daar eind 2019 volledig mee stoppen en moeten de 

postzendingen worden uitbesteed. Gevolg gevend aan de vraag van SOFO om zoveel als 

mogelijk verzendkosten te besparen, zal “Ons Gazetje” vanaf 2019 dan ook maar 

tweemaandelijks meer verschijnen. Gezien de ondersteuning vanuit Mechelen volledig zal 

wegvallen is het dan ook de bedoeling “Ons Gazetje” op papieren drager zoveel als mogelijk 

af te bouwen.  
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Ik doe dan ook een oproep aan diegenen die thans “Ons Gazetje” nog met de post krijgen 

toegestuurd: heb je een mailadres (van jezelf, je zoon of je dochter…) laat dit dan geworden 

aan onze ledenadministrator Jeannine (verheyden.jeannine@skynet.be) door haar een 

mailtje in die zin te versturen. Zo kunnen we voor de toekomst portkosten uitsparen. In de 

toekomst zullen mededelingen trouwens meer en meer per mail worden verzonden zonder 

dat dit nog gepaard zal gaan met zendingen per post. Zo zal je altijd tijdig op de hoogte zijn 

van alles.  

Bedankt op voorhand voor jullie begrip en medewerking. 

Tenslotte nog iets anders: de aandachtige lezer zal merken dat de speciale verjaardagen van 

onze leden niet meer in “Ons Gazetje” vermeld worden. Dit is het gevolg van een nieuwe 

Europese wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens, die op 25 mei jl. in 

werking is getreden. We beperken ons in de toekomst dan ook tot de huwelijksverjaardagen. 

Groetjes en tot één dezer. 

Achilles, voorzitter  

 

 

DONDERDAG 5 JULI: WANDELING IN HEVERLEE  

VERTREK OM 10 UUR STIPT !!! 

 
Zoals reeds eerder aangekondigd zullen we in juli en augustus in de voormiddag gaan 

wandelen !!!!!! 

 

Voor de wandeling van juli verzamelen we om 9u45 aan de parking van OHL in Den Dreef, 

Kardinaal Mercierlaan te Heverlee. De parking is te bereiken via de Naamse Poort, Kardinaal 

Mercierlaan en na 200 meter is de parking rechts tussen de tennisballon en het stadion van 

OHL. Neem hiervoor de tweede inrit ter hoogte van de tennisballon. 
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Luc Geyskens neemt ons om 10 uur stipt op sleeptouw voor een wandeling van een achttal 

kilometers. We beginnen met een stukje ‘Camino’ te volgen richting abdij van Park. Bij de 

terugtocht passeren we de kerk van Sint Lambertus en gaan zo door den Dreef langs het 

Kasteel van Arenberg. Zo bereiken we de taverne ‘De Spuye’ in het Sportkot voor de 

afterdrink rond 12 uur.  

Wie intussen honger zou gekregen hebben kan hier ook terecht voor een snack of iets 

anders hartelijks. 

 

Luc en Achilles 

 

 

Uitnodiging wandeling “Blokkend Hart “te Leuven  

donderdag  12 juli 2018 om 14 uur stipt. 

 

                                             
 

Beste vrienden, 

 

Zes Eeuwen Universiteitsstad 

 
Het is niet enkel studeren en vlijt aan d’universiteit !  

Volg onze gids op deze interactieve en belevingsgerichte wandeling langs de vele colleges, 

auditoria en monumentale gebouwen die de KU Leuven rijk is. Benieuwd naar de verhalen 

die schuilen achter de gesloten deuren van colleges, pedagogieën en bibliotheken? Treedt 

binnen in de oudste universiteit van de Lage Landen en beleef onze Alma Mater in de 

schoenen van een student, een professor, een kotmadam of een échte Leuvense porre.   

Leef je in in de boeiende wereld van de universiteit en kijk hoe jij zelf het zou doen op de 

collegebanken. 

Tijdens de wandeling testen we jouw kennis en inzichten over de universiteitsstad. Het is 

jouw missie om voldoende studiepunten te behalen. Studeer jij af met felicitaties van de jury 

of mag je een jaartje bissen? 

Er is geen schoner leven dan ’t studentenleven! 
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Samenkomst aan de Pui van het stadhuis Leuven om 13u45  

Vertrek wandeling met gids om 14u stipt  

Duurtijd  wandeling : +/-  3u   -   Biertje/drankje in een leuk café aan het einde. 

Deelnemen aan deze wandeling 10 euro per persoon    -  code 711 W 

 

Om 17u30 etentje - Glaasje bubbels - Dagschotel- Koffie (exclusief andere dranken) in 

Mykene, Muntstraat  44, 3000 Leuven 

Deelnemen aan wandeling  + etentje (exclusief dranken) 25 euro per persoon  - code 711 WE 

Inschrijven kan door storting  op  onze SKL rekening BE 78 4310 0665 6186 met vermelding 

wandelen code 711W  of  wandelen en etentje  code 711 WE. Gelieve te betalen vóór 1 juli. 

Bij wijziging of annulatie steeds verwittigen bij 

Lutje Lelièvre  gsm 0486 38 33 48/e-mail: lutgarde.lelievre@gmail.com   of 

Julien Ronsmans (kassier) 0494 18 74 04/e-mail: julien.ronsmans1@telenet.be  

Tot dan ! 

 

Lutje Lelièvre  (ondervoorzitter) 

 

 

DONDERDAG 2 AUGUSTUS : WANDELING IN HAKENDOVER 

VERTREK OM 10 U STIPT !!!! 

 

                    
 
Hakendover is een deelgemeente van Tienen, vooral gekend om zijn jarenlange traditie van 

de paardenprocessie op paasmaandag. 

 

Luc Jacobs en Hans wachten ons tegen 10 uur  - zonder paarden - op aan het 

Ontmoetingscentrum Hakendover (is ook aan het voetbalveld van Hakendover VV), 

Koeienpoelweg, 3300 Hakendover.  

 

Hun wandeling van ongeveer 8 kilometers loopt door waardevolle natuur met eindeloze 

akkers en mooie vergezichten. Ook prachtige vierkanthoeves tussen de velden en 

fruitplantages zullen de wandeling opfleuren. 

 

Na de wandeling lessen we onze dorst in het Maurescafé, gelegen nabij ons vertrekpunt. 
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Praktisch: samenkomst OC Hakendover, Koeienpoelweg, Hakendover, waar we ook nu om 

10 uur vertrekken !!!!  

Hoe kom je daar vanuit Leuven? Via de E40. Neem afrit 25 Tienen. Volg de N29 (Zuidelijke 

Ring), R27 (Oostelijke Ring) en vervolgens de St. Truidensesteenweg N3. Aan de rode lichten 

draai je rechts af naar de Putstraat. Na ongeveer 1 km draai je links af richting 

Koeienpoelweg, Ontmoetingscentrum Hakendover VV. 

 

 

DONDERDAG 9 AUGUSTUS: BBQ in GASTHOF TER VENNE 

APERITIEF OM 16u. EINDE: 21u30 

 

 
 
Niets leuker dan een warme zomeravond met de gezelligheid van diverse BBQ-geuren. Aan 

het organiseren van een BBQ gaat echter veel voorbereidingswerk vooraf:  

uitnodigingen versturen, boodschappen in de supermarkt of bij de plaatselijke slager doen, 

het inslaan van de nodige dranken die koel moeten worden gehouden en het tijdig maken 

van de bijgerechten. Geef toe, dat kan al wel eens stress bezorgen.  

  

Die stress mag je vergeten als je naar onze BBQ komt want we hebben deze in handen 

gegeven van het Gasthof Ter Venne, heinde en verre bekend voor hun culinaire verwennerij.  

Zij verwelkomen jullie vanaf 16 uur met een aperitief: cava of fruitsap.  

 

Eenmaal aan tafel kan het barbecuefestijn beginnen en wordt een zeebaars met salsa van 

krachtig groen in kruidenolie opgediend. Nadien kan worden aangeschoven voor het 

barbecuebuffet. Begin al maar te likkebaarden: een Schots lendenstuk zacht gegrild met 

oosterse marinade, een parelhoenfilet gevuld met appel, cranberry en noten verpakt in 

cederhout, een lamszadel doorstoken met knoflook, dragon en groene mosterd.          

Vergeet de bijgerechten niet: koude slaatjes, aardappelen, penne, sausen, broodjes en 3 

warme sauzen.  
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We sluiten af met een dessertenverheerlijking: glaasjes, banket, patisserie en kaasbuffet. 

Uiteraard moeten de kelen ook tijdig gespoeld worden en hiervoor zijn tot 21u30 passende 

dranken ter beschikking: wijnen, bieren of frisdranken. Bestelde dranken na het voorziene 

einduur zijn voor eigen rekening. 

   

Goesting gekregen? Schrijf je dan in vóór uiterlijk 30 juli door betaling van 45 euro per 

persoon (werkelijke kostprijs 63 euro) met vermelding van code 733. We sluiten de 

inschrijvingen af vanaf 200 intekenaars. Aangezien we nu ook met tafelschikking werken kan 

je hierbij vermelden bij wie je graag zou zitten. Je mag dit ook meedelen aan Jeannine met 

een mailtje aan verheyden.jeannine@skynet.be.  

 

Dus welkom in de mooie tuin tussen het welige groen van het Hof Ter Venne , 

Diepvenstraat 2, 3201 Langdorp op donderdag 9 augustus vanaf 16 uur. Bij regenweer 

verhuizen we naar binnen ‘Onder ’t Riet’. 

 

Hoe er naar toe rijden? Hoewel de werken langs de Herseltsesteenweg beëindigd zijn, rij je 

best langs het Begijnhof van Aarschot de Demerbrug over en neem je bij de rotonde de 

eerste afslag naar de Elisabethlaan tot je aan de ovonde (= ovale rotonde) de derde afslag 

naar de Langdorpsesteenweg neemt om na een goede 100 meter aan de rode lichten links af 

te slaan naar de Gijmelsesteenweg. Na 200 meter sla je aan de rode lichten rechtsaf om de 

Gijmelsesteenweg te vervolgen. Eens de brug over de spoorweg voorbij ga je na een tijdje 

links een bord van VC Langdorp zien staan. Hier moet je rechtsaf de Oude Mechelsebaan 

oprijden. Op het einde van deze straat neem je een flauwe bocht naar links zodat je op de 

Diepvenstraat terecht komt en aan je linkerkant het Hof Ter Venne ziet. 

   

Laten we chillen en grillen en genieten van dit heerlijk eetfestijn op een mooie zomeravond 

die we nog opsmukken met evergreens en meezingers uit onze jeugdjaren. Wie daarbij zin 

heeft om eens tussen de tafels te dansen moet zich vooral niet inhouden (herinner U de 

lunch dansant !!!!) 
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Weekend - 3-daagse AMSTERDAM 

 

 
Donderdag/ vrijdag/ zaterdag   4-5-6 oktober 

Donderdag/ vrijdag/ zaterdag   11-12-13 oktober 
Hotel   VANDERVALK SCHIPHOL A4**** 

Vol pension (vanaf ontbijt dag 1 tot en met avondmaal dag 3) 

Avondmaal 3-gangen en ontbijt in hotel 

Kamers met bad of douche, toilet, tv, Wifi 

 
PROGRAMMA  

Dag 1: Na de verschillende opstapplaatsen rijden wij via Breda naar Amsterdam met stop 

voor ontbijt (koffie & koek) inbegrepen. Eens in Amsterdam wandelen we door de 

Haarlemmerbuurt: een historisch gedeelte tussen het IJ en de Jordaan, waar traditie en 

vernieuwing hand in hand gaan. Pakhuizen en oude gevels herinneren aan handel en 

scheepsvaart. Via de Noorderkerk en markt naar de Westerstraat de volksbuurt van de 

Jordaan. Bezoek aan het Anne Frankhuis. Naar de mondaine Magna Plaza en de 

monumentale Dam. Door de historische winkelstraat, Kalverstraat, Heiligenweg, en Spul en 

de Negen Straatjes: een intiem winkelbuurtje tussen de bekende Amsterdamse grachten.             

’s Middags in Amsterdam lichte lunch inbegrepen 

Avondmaal in hotel 

 

Dag 2: Ontbijtbuffet - Rondvaart over de Amsterdamse grachten 

‘s Middags lichte lunch inbegrepen.  Na de maaltijd vrije tijd voor shopping of eigen initiatief 

voor musea bezoek 

Avondmaal in hotel 

 

Dag 3: Ontbijtbuffet – Voormiddag: bezoek aan Hermitagemuseum.  Lichte lunch 

inbegrepen. Na het middagmaal wandeling via de Leidsestraat, een bonte, bruisende straat 

waar stijl en elegantie te vinden zijn, vertier en winkelplezier. Verder naar de Bloemenmarkt 

en het Rembrandtplein, het populaire uitgangscentrum. Via het Waterlooplein en de Waag 

naar de bus voor de terugrit 

Avondmaal in de buurt van Breda 
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Kostprijs: 

Voor leden en partner       375 euro per persoon 

Voor eenpersoonskamer   450 euro per persoon 

Inbegrepen: 

Volpension: Vanaf ontbijt dag 1 tot en met avondmaal dag 3. 

Ontbijt en avondeten (3-gangen menu) in het hotel. 

Kamers met bad of douche, toilet, tv, WIFI. 

Begeleiding gids van Reizen Verhoeven -s Drinkgelden gids en chauffeur 

Audio system of oortjes, iedereen is zo in verbinding met gids, en men kan hem van op 

afstand horen ook al loopt men helemaal achteraan in de groep 

Niet inbegrepen: 

Dranken bij de maaltijden    

Annulering-bijstandsverzekering (11 euro per persoon) indien gewenst te storten samen met 

het voorschot. 

Voor lichamelijke ongevallen en aansprakelijkheid ter gelegenheid van deze uitstap zijn wij 

verzekerd via polis Sociaal Fonds. 

 

Bij vertrek geldige identiteitskaart meenemen + Europese verzekeringskaart 

 

OPGELET!!!    De weekends hebben verschil van opstapplaatsen 

Code 814 is voor weekend vanaf Donderdag 4-5-6/10/2018   

Begeleiding: Ronsmans Julien & Vera 

INSCHRIJVEN: opstapplaatsen: 

Code 814 R – 6u00 - Rotselaar rond punt carpoolparking 

Code 814 B – 6u30 - Boutersem carpoolparking naast afrit E40 

Code 814 S – 7u50 - St. Job in ‘t Goor E19 Antwerpen - Breda - Afrit 4 P+R 

 

Code 815 is voor weekend vanaf Donderdag 11-12-13/10/2018 

Begeleiding:  Everaerts Magda & Jan 

INSCHRIJVEN: opstapplaatsen: 

Code 815 A -  5u45 - AARSCHOT Station (indien voldoende deelnemers). 

Code 815 R -  6u00 - ROTSELAAR  rond punt carpooling. 

Code 815 L -   6u30 -  LEUVEN  Vuurkruisenlaan (tegenover INBEV) oude stelplaats van de lijn 

(inrit naast parking Novotel). 

Code 815 S -   7u50 - St. Job in ‘t Goor E19 Antwerpen – Breda - Afrit 4 P+R 

Indien niet voldoende deelnemers is het mogelijk dat opstapplaatsen Aarschot en/of 

Boutersem geannuleerd worden, wij houden u op de hoogte 

 

Inschrijven vóór 25 juni door betaling van een voorschot van 200 euro per persoon en voor 

éénpersoonskamer 275 euro per persoon op onze rekening  

SKL BE 78 4310 0665 6186 met vermelding van de juiste code.  

Indien je de kamer met iemand deelt gelieve bij de betaling de naam te vermelden van je 

kamergenote. 

De deelnemers krijgen in september een brief of e-mail met de laatste nuttige en 

bijkomende informatie en uiteraard met de uitnodiging om het saldo te betalen. 

Wil u graag mee, stort dan zo vlug mogelijk uw voorschot  

Indien nog vragen, neem contact met Julien 016734030 of gsm 0494187404 

Of via e-mail - julien.ronsmans1@telenet.be 
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TWEEDE FIETSTOCHT : 20 SEPTEMBER 2018 

 
Gezien het succes van de eerste fietstocht (zie verslag) doen we dit seizoen nog een tweede 

rondrit. In overleg met de fietskapiteins zal deze plaats hebben op donderdag 20 september. 

Noteer deze datum reeds in jullie agenda. Vertrekpunt aan de Abdij Van Park in Heverlee, 

waar ruime parking is. Het pintje achteraf zal in de nabij gelegen taverne De Molen worden 

gedronken. 

Verdere details zullen in “Ons Gazetje” van augustus verschijnen. We zullen dan ook werken 

met verplichte inschrijving met vermelding van telefoon- of GSM nummer en van mailadres. 

Zo kunnen alle ingeschreven fietsliefhebbers meteen worden verwittigd wanneer de tocht 

omwille van de weersomstandigheden moet worden afgeschaft. 

Voor wie twee fietstochten wat mager vindt: het was een probeersel dat wel positief is 

uitgedraaid. Gelet op het enthousiasme van de deelnemers zullen we proberen om volgend 

jaar een viertal fietstochten in te planten.  

 

EERSTE FIETSTOCHT (27 APRIL) : VERSLAG 
 

Volgens tal van medische tijdschriften biedt fietsen vele voordelen. Zo wordt bij fietsen de 

aanmaak van de hersencellen verhoogd. Fietsen maakt je slimmer.  

Niet alleen de beenspieren maar ook de darmen worden bij het fietsen gestimuleerd.  

Goede spijsvertering gegarandeerd. Je krijgt er sterke botten van en het vet wordt 

onmiddellijk verbrand.  

Gestimuleerd door deze wetenschap hadden we dan ook besloten om een eerste 

recreatieve fietstocht op touw te zetten.  

 

Luc Geyskens, die in de provincie en ver daarbuiten alle wegen en paadjes kent, had voor 

ons een traject van 32 kilometers uitgestippeld. Nadat we de week voordien met Luc en 

enkele getrouwen het parcours waren gaan uittesten, kon er niets meer misgaan.  

De dag voordien toch wel wat zenuwen gekregen na 3 telefoons met afzeggingen : 

begrafenis, ziekte en babysit bij de kleinkinderen werden als aanvaardbaar excuus 

ingeroepen. Oei oei oei, gaan we daar niet alleen staan morgen? En de krant voorspelde ook 

al geen goed weer: zwaarbewolkt en in de namiddag lichte regen. 

 

Wel de dag zelf bleek dat we onnodig stress hadden gekweekt. 23 fietsers hebben zich tijdig 

en met goed humeur aangediend op de parking van de Sportoase Meander in Rotselaar. 

Naast enkele nieuwe gezichten mochten we ook ons Irène, vaste petanque bezoekster en 82 

jaren jong met haar e-bike begroeten. Den deze wreed content in de wetenschap dat andere 

Kringen met jaren fietstochten op de teller een gemiddelde van 26 fietsers tellen.  

En de weerman had het ook al verkeerd. Stipt om 14 uur vertrokken we onder een stralende 

zon die ons tijdens de ganse route geen seconde verlaten heeft.  

 

De fietskapiteins Luc G. Luc J., Hans en Marc begeleidden ons naar de soldatenbrug om ons 

op weg te zetten naar Werchter, Tremelo, Keerbergen en Grootlo om een rustpunt in te 

plannen bij de Sven op de Balenberg in Baal.   

 

Na onze drink in het Sven Nijs Cycling Center ging het plots wel gemakkelijk,  want 

bergafwaarts waren we meteen gelanceerd om binnen de kortste tijd Betekom binnen te 
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rijden. Hier doken we de Demerdijk op om de laatste kilometers langs deze meanderende 

waterloop rustig af te haspelen en snel de soldatenbrug opnieuw in het vizier te krijgen.  

Van daar waren we binnen de kortste tijd opnieuw aan ons vertrekpunt, waar we samen op 

het terras van de brasserie nog in alle gezelligheid een glas gedronken hebben en meteen 

plannen werden gesmeed voor een tweede fietstocht. 

 

De wegkapiteins deden uitstekend werk op de oversteekplaatsen zodat alles veilig verliep, 

waarvoor veel dank. Geen enkele fietser dacht stiekem dat hij Philippe Gilbert of Van 

Avermaet was en hield zich strikt aan het opgelegde tempo zodat iedereen rustig kon volgen 

bij een gemiddelde snelheid van 18 kilometer per uur. Ook hiervoor iedereen bedankt en tot 

onze volgende fietstocht in september. Zie de aankondiging elders in dit Gazetje. 

 

Achilles 

 

      
 

De bonte bende poserend op de Balenberg, klaar om de tweede helft van de rit aan te 

vatten. 

 

 

Verslag lezing “Het verdriet van het Werelddorp” door Mark Eyskens 
 

Het was ongewoon heet die donderdagnamiddag 19 april. Een nieuw hitterecord zou 

sneuvelen die dag, voorbode van de nakende klimaatverandering. De rode draad in de lezing 

was trouwens “verandering en onzekerheid” en dat werd voor ons, bestuursleden, wel heel 

letterlijk van toepassing: zaal Romanus waar oorspronkelijk de lezing zou doorgaan werd 

veranderd naar de grote voetbalkantine. Gelukkig had onze vooruitziende penningmeester 

Julien ruim op voorhand enkele omleidingsbordjes geplaatst, zodat de meeste leden hun 

weg naar het lokaal vlot vonden. Ik stond een kwartier op voorhand op de uitkijk voor onze 

spreker aan de toegangsweg naar zaal Romanus, maar toen die vijf minuten voor de aanvang 

van de lezing nog steeds niet was opgedaagd, sloeg de stress en de onzekerheid toe. Ten 

einde raad besloot ik toch maar eens naar  de andere parking tegenover het cultuurcentrum 

De Borre te lopen. Daar aangekomen werd mijn aandacht direct getrokken door een traag 

rijdende Chrysler limousine.  
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Mijn buikgevoel vertelde dat dit wel eens de bolide van een Minister van Staat kon zijn. Ik 

liep erop af en tikte op de ruit aan de bestuurderskant en gebaarde om deze neer te laten. 

Een zucht van opluchting overviel mij  toen ik de bekende kop van onze spreker vanachter de 

getinte ruit tevoorschijn zag komen. Ietwat stuntelig en buiten adem zei ik: “Hallo, meneer 

Eyskens, ik ben het, Marc!”. “Ik ook!”, beaamde Eyskens en keek me indringend aan. “Jij 

bent zeker degene die me per mail gevraagd hebt hier te komen spreken?”, vervolgde hij. Ik 

knikte. “Awel, dan vormen we samen Bismarck en je weet toch wat die man heeft voor 

elkaar gekregen?”. Ik keek hem ietwat verbouwereerd en schouderophalend aan, me niet 

verwachtend aan een examen geschiedenis op een parking. “Kom, stap maar in en vertel me 

maar waar ik moet zijn, want ik heb hier al 10 rondjes gereden en 3 mensen gevraagd waar 

die zaal Romanus is, maar niemand die het weet!”, fulmineerde hij. Even later, klokslag 

halfdrie, stapte ik beladen met een karrevracht door hem uitgegeven boeken de grote 

kantine binnen, waar onze voorzitter Achilles voor een meer diplomatisch getinte ontvangst 

zorgde. 

 

Eyskens stak direct van wal met de opmerking dat alhoewel iedereen ervan overtuigd is dat 

onze fysieke leefwereld begrensd en bolvormig is, de huidige kennis- en informatiewereld 

schier oneindig groot, uitermate vlak en vloeibaar is. Alles kan met elkaar worden 

verbonden, niet alleen mensen, maar ook apparaten en machines, die dan als slim worden 

aanzien. De overvloed aan informatie is echter zo waanzinnig groot, oppervlakkig en 

ongeordend dat veel mensen erin verdrinken, niet alleen ouderen, maar in toenemende 

mate ook jongeren. Een nieuw fenomeen duikt op: de informatiestress. Van studenten 

wordt vereist dat ze steeds meer informatie kunnen verwerken in steeds minder tijd en van 

doctorandi wordt verwacht dat ze steeds meer relevante informatie produceren in 

vaktijdschriften. En de voertaal is voorlopig nog het Engels, zelfs colleges worden in het 

Engels gegeven. Het Engels als universele voertaal komt echter steeds meer onder druk: op 

het internet kan men steeds meer sites vinden die enkel te lezen zijn in het Chinees, het 

Japans of het Spaans. Google translate is nu nog een onbeholpen manier om die sites 

toegankelijk te maken, maar Eyskens onthulde ons dat men bij Imec volop bezig is om de 

toren van Babel definitief te slechten: een toestelletje ter grootte van een hoorapparaat zou 

binnen afzienbare tijd het mogelijk moeten maken dat men elke gesproken vreemde taal kan 

beluisteren in zijn eigen moedertaal !! 

 

In zijn betoog ging Eyskens dieper in op de fenomenale ontwikkeling van de elektronica en 

de informatica: de alsmaar voortschrijdende miniaturisatie, nu zelfs tot op nanoschaal, een 

miljardste van één meter ! En de steeds groter wordende informatiedichtheid, nu zelfs tot 1 

Terabyte op één chip, dat zijn duizend miljard letters ! En daarbij komt nog de steeds groter 

wordende rekenkracht, die met de komst van de quantumcomputer meer dan een miljoen 

keer sneller wordt dan de huidige microprocessoren. De kans dat met deze technologische 

evolutie en vooral in combinatie met de ontwikkeling van de artificiële intelligentie er binnen 

afzienbare tijd machines ontstaan die de menselijke intelligentie overtreffen wordt steeds 

groter en realistischer. 

 

Vervolgens ging hij op de paleontologische toer: wij mensen zijn slim geworden omdat we 

rechtop  zijn beginnen lopen en we niet langer het hoofd laag bij de grond lieten hangen, 

maar het optilden met de blik vooruit naar de verre horizon. In een savannegebied zonder 

bomen was dat de beste kans op overleven. De oermensen hadden een zwarte huid, de 

beste natuurlijke zonnecreme tegen de tropische hitte. Pas bij de diaspora naar het 

noordelijk halfrond zijn mensen gaandeweg blanker geworden. 
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Politiek en economie kwamen uiteraard ook uitgebreid aan bod. Zo hekelde hij de 

klassenmaatschappij, het ultranationalisme en de militaire dictaturen in de 19e eeuw die 

aanleiding gaven tot de eerste wereldoorlog, het nefaste verdrag van Versailles dat de kiem 

vormde voor de volgende wereldoorlog en de daaropvolgende boom van de economie 

(alsook van de baby’s) doordat landen elkaar eindelijk eens begonnen te helpen (het 

fameuze Marshall plan) en begonnen samen te werken (de oprichting van de EGKS)  in plaats 

van elkaar te bestraffen en tegen te werken. Helaas stelt hij vast dat sommige verkozen 

leiders tegenwoordig terug een 19e eeuws discours aan het inslaan zijn, waarvan de 

desastreuze gevolgen in een niet al te verre toekomst voelbaar zullen zijn. Tenslotte had 

Eyskens geen goed woord over het communisme en het salafisme, dat hij beschouwt als 

uitgesproken opponenten van elke vooruitgangsgedachte. Beiden leiden tot extreme 

vormen van onderdrukking en zijn een kweekvijver voor terrorisme op basis van fake facts. 

Zo maken de salafisten argeloze zelfmoordkandidaten wijs dat ze in het Nirwana kunnen 

beschikken over 76 maagden, maar dit is een foutieve vertaling uit de Koran. De juiste 

vertaling luidt dat men enkel recht heeft op één maagd van 76 jaar!! Verspreiding van die 

waarheid zou het terrorisme pas echt terugdringen. 

 

Ik besluit mijn summiere verslag met deze greep van losse flodders uit het breed palet van 

verhalen die Eyskens op een vloeiende en onderhoudende manier in elkaar liet overgaan, 

waarbij de aanwezigen muisstil bleven, af en toe doorbroken door een klein lachsalvo 

telkens er een gevatte kwinkslag in zijn betoog opdook.  

 

Uw verslaggever: Marc Peetermans 
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 TOERISTISCHE WANDELZOEKTOCHT. 
 

De jaarlijkse wandelzoektocht van de KBC Personeelskring Zoektochten vindt ditmaal plaats 

in het Limburgse Lommel, centrum van de hedendaagse glaskunst. Zoals gebruikelijk hebben 

de inrichters een wandeling uitgestippeld langs de voornaamste bezienswaardigheden zoals 

het Glazen Huis, het C.C. De Adelberg en het Burgemeestershuis en –park. Uiteraard liggen 

ook winkels en gezellige terrasjes liggen langs onze route. 

 

Alle personeelsleden en gepensioneerden van KBC Bank en Verzekering (en van de 

dochterondernemingen) kunnen, samen met hun gezinsleden, deelnemen op één of meer 

dagen naar keuze van 1 mei tot 2 september 2018.  

 

Inschrijven kan om praktische redenen enkel per e-mail, met vermelding van het gewenste 

aantal deelnemingsformulieren, aan wyns.jos@skynet.be .  

Per formulier wordt een bijdrage gevraagd van 9 EUR, over te schrijven op rekening 

IBAN BE95 4099 5284 2158 - BIC KREDBEBB van KBC Personeelskring Zoektochten.  

Na ontvangst van je mail en bijdrage worden de deelnemingsformulieren bezorgd vanaf 

einde april, eveneens per e-mail. 

We voorzien voor elke deelnemer een waardevolle prijs, af te halen op de  prijsuitreiking op 

zaterdag 29 september 2018 in zaal Extra-Time in Hoboken. 

Voor bijkomende info mag je steeds contact opnemen met Jos Wyns, tel. 015 24 93 04 of 

Karel Van de Gender, tel. 014 72 51 90. 
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GEWANDELD IN BOUTERSEM (VERSLAG) 3 mei  

Volgend verslag binnen gekregen van Jul Cortoos die ons op 3 mei jl. een 

mooie wandeling voorschotelde in Boutersem. Alvast bedankt Jul. 

Wandeling in Butselbos 

                                      

Ideaal wandelweer en 65 wandelaars bereid om er 100% voor te gaan.  

De eerste wandelaars waren al daar om 13u15! Ik weet niet hoe ik zoveel enthousiasme in 

procenten moet uitdrukken. Het traject liep hoofdzakelijk in en langs ‘Butselbos’: pas 

bewerkt akkerland, smalle bospaden, verse groene blaadjes aan de bomen, … . Rustig en 

puur natuur. 

Aan het eind van de wandeling nog meer ‘puur natuur’: een landbouwer met een beerton. Ik 

geef toe dat ik de wandeling goed had voorbereid, maar bij deze ontken ik schriftelijk de 

geruchten dat ik ‘het beste voor het leste’ zou gehouden hebben.  

Onderweg deed het er niet toe in welke gemeente we aan het stappen waren, maar voor 

volledigheid van dit verslag acht ik mij moreel verplicht om toe te  lichten dat ‘Butsel’ een 

gehucht is van de gemeente Boutersem en dat ‘Butselbos’ zich uitstrekt over Boutersem zelf, 

haar deelgemeenten ‘Butsel’ en ‘Kerkom’, en de gemeente ‘Lubbeek’.  

 

Een paar hellingen en enkele smalle bospaden, hadden tot gevolg dat de groep meerdere 

keren op een lang lint getrokken werd. Maar vermits we ‘slechts’ 7 km zouden wandelen, 

konden we het rustig aan doen en de tijd nemen om af en toe even te stoppen.  

 

En tot slot : onze ‘drinkplaats’ is naar verluid goed meegevallen : voldoende plaats, 

voldoende personeel en voor de liefhebbers … Karmeliet van ’t vat. Wel spijtig dat dat niet 

opzichtiger geafficheerd stond.  

Jul   
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Zeg het met bloemen en kom met de trein 

Verslag daguitstap 15 mei 2018 
 

Omslachtige wegenwerken, verwarrende omleidingen, irriterende files, ze kunnen ons op 

een zonnige mei-morgen totaal niet uit balans brengen. Wij voelen alleen maar gemeende 

sympathie voor de geplaagde pendelaars en genieten van ons luxestatuut van 

geprivilegieerde 60 plussers in onze al even luxueuze autocar. Onze voormiddag zal zich dan 

ook royaal tussen de bloemetjes afspelen. 

 

Jan Van Haute runt  in het groene Overijse samen met zijn echtgenote het gerenommeerde 

orchideeënbedrijf ‘Cymbiflor’. Het gedreven koppel ontvangt ons hartelijk en zelfs bij hun 

schattig hondje lijken we meer dan welkom. 

We nestelen ons behaaglijk in onze comfortabele stoelen. Deugddoende koffie en smakelijke 

éclairtjes voegen nog een extra decadent toefje toe. En dan wordt het meer dan geboeid 

luisteren naar de begeesterende ‘meester’ himself. Jan blijkt niet alleen een super 

enthousiaste kweker en kenner te zijn maar tevens een boeiende entertainer. 

 

De presentatie is niet alleen kwalitatief hoogstaand maar is met zoveel gevoel voor humor 

gebracht dat de talrijke lachsalvo’s niet uit de lucht zijn! 

Met zijn aangename, onderhoudende stem lukt het hem moeiteloos om zelfs de grootste 

bloemenleek te ontdooien. Alle weetjes rond kweken, verzorgen, verpotten worden ons 

minutieus uitgelegd, zodat er voortaan geen enkel orchideetje nog zielloos in de compostbak 

zal eindigen. 

 

Orchideeën zijn epifyten. In gewone mensentaal wil dit zeggen dat deze planten 

oorspronkelijk op de stammen van bomen groeiden in het tropische regenwoud. Het zijn   

geen alledaagse schoonheden en dienen dus met respect behandeld. Een massa licht, 

warmte (geen volle zon), éénmaal per week een waterbadje zijn de voornaamste 

behandelingen waarop ze recht hebben.  

Verpotten doe je best om de drie à vier jaar in de juiste grond (bark = houtschors met turf) 

en liefst in een doorzichtig potje om de wortels op te volgen. Wanneer de knoppen als 

bladeren in de herfst van je plantje vallen betekent dit automatisch een teveel aan water, of 

een tekort aan voldoende lichtinval. Voor ongenode invités zoals wolluizen zijn er voldoende 

biologische bestrijdingsmiddelen te verkrijgen. 

  

Met moederdag nog fris in het geheugen, en verleid door zoveel tropische kleurenweelde , 

wordt dit geanimeerd bezoekje aan de warme serre afgesloten met handenvol aangekochte 

fleurige potjes die liefdevol verpakt mee in de bus mogen. 
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Bloemen zijn mooi, artistiek en charmant, maar helaas kun je de meeste niet opeten. De 

brasserie van het cultureel centrum ‘De Bosuil’, omkaderd door het prachtige Zonieënwoud,  

scoorde hoog met zijn rijkelijk smakende schotels en nog volop nagenietend van een smeuïg 

chocoladedessertje laten we ons gewillig op sleeptouw nemen naar ons volgende doel: 

‘Train World’ in Schaarbeek.  

 

Onder de deskundige begeleiding van een geschoolde gids starten we onze tour in de oude 

historische stationshal. Maquettes van recente grootse stations staan er broederlijk 

opgesteld naast de originele loketten die een verrassende inkijk geven op ‘de tijd van toen’. 

 

Zoals altijd blijkt een bekwame gids van onschatbare waarde in dit museum dat je eerder als 

belevingscentrum mag bestempelen. De rondleiding is dan ook gebaseerd op een 

evenwichtige combinatie van geschiedenis en beleving. 

 

We verlaten de inspirerende stationshal en ontmoeten ‘Juliette’, een oude voormalige 

stoomspoorkraan, om ons dan naar het eigenlijke museum te begeven dat uit vier gigantisch 

grote aansluitende zalen bestaat. 

De overduidelijke functie van de eerste zaal is kennismaken met het begrip spoorwegen. 

Standbeelden van de pioniers Leopold I en Pierre Simons kijken ons onverstoord aan. Oude 

affiches, lampen, historische filmpjes, goed opgesteld materiaal zijn geslaagde voorbodes 

van wat ons te wachten staat. 

 

Het binnentreden van de tweede zaal mist duidelijk zijn beoogde effect niet!. Dit moderne 

project uitgewerkt door F. Schuiten heeft zowat alles wat een sfeer op niveau kan brengen. 

De zaal is duister maar toch inventief belicht, passende achtergrondgeluiden onderstrepen 

perfect het originele concept. 
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We worden aangenaam overdonderd door drie oogverblindende stoomlocomotieven. Een 

prachtige replica van  onze eerste trein ‘De Olifant’  torent fier boven de eerste 

pronkstukken van Belgische makelij. ‘Pays de Waes’ uit 1844 staat te blinken in al zijn 

schoonheid naast type 12 Atlantic. Een bewijs dat zelfs locomotieven als kunst kunnen 

beleefd worden. 

 

We worden meegezogen in een nostalgische sfeer in de volgende zalen. De gids is de pijler 

die het visuele versterkt door de perfecte aanvullende informatie. 

De technische en mechanische evolutie wordt haarfijn uitgelegd zodat het voor technisch 

onkundigen begrijpelijk wordt. Alle aspecten komen aan bod. Het historisch belang en het 

maatschappelijk en economisch nut worden duidelijk beklemtoond. 

 

Een groot deel van de treinen is zeer toegankelijk, en we zetten letterlijk een hele stap terug 

in de tijd. Houten oncomfortabele bankjes tot fluwelen zetels. Postwagons met een 

realistisch overzicht van de inhoud, ziekenwagons voor de eerste reizen naar Lourdes, 

deportatiewagons die ons pijnlijk herinneren aan vreselijke tijden. Sfeerbeelden, deskundig 

opgestelde oude materialen en gebruiksvoorwerpen zorgen ervoor dat het museum nooit 

als saai of belerend wordt ervaren. Zelfs de koning heeft hier enkele van zijn koninklijke 

wagons uitgeleend. Een origineel treinwachtershuisje, volledig vintage ingericht, is optimaal 

geïntegreerd in de ruime zaal. Een volledig vernield autowrak naast de gesloten overweg 

staat er als stille getuige van de andere kant van het verhaal. 

 

Van stoomtreinen naar elektrische treinen is maar een kleine stap in Schaarbeek. Het werd 

een zoektocht van technische hoogstandjes uit het verleden naar hedendaagse 

hoogkwalitatieve treinen. We eindigen in schoonheid bij de hogesnelheidstreinen, en laten 

ons verleiden door de animerende treinsimulator. 

 

                               
 

Luc als een volleerde treinbestuurder onder het toeziend oog van de dames die de snelheid 

in de gaten hielden (en het niet konden laten al eens op de treintoeter te duwen). 
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Tot mijn grote verwondering blijkt dit museum niet alleen een pareltje voor kleine en grote 

jongens. Ik mag beslist in naam van de vele dames spreken als ik zeg dat ik het een hele 

boeiende ervaring vond. Bedankt Magda en Jan voor dit unieke voorstel en de prima 

begeleiding. 

 

Monique Leempoels 

 

 

        e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com         

         website: www.seniorenkbcbrussel.be    

  

                                                                                

TENNIS en PETANQUE  zondag 1 juli 

van 10 uur tot 17.30 uur voor leden en partners van 

alle Kringen KBC Senioren  

Praktische gegevens  

* Locatie:  KBC Terlinden, Gentsesteenweg  336, 9300 Aalst met ruime parking, inrit 

uitsluitend via Gentsesteenweg (wegens werken).   

Tennis  
Er wordt altijd dubbel gespeeld: dubbel heren, dubbel dames of dubbel gemengd. 

Iedere wedstrijd duurt max. 1 uur, inbegrepen opwarmen en vegen van het terrein. Van 

elke ingeschrevene wordt verwacht dat hij minstens twee wedstrijden speelt.  

* Alle deelnemers worden verdeeld in twee ploegen: evenwicht tussen aantal mannen 

en vrouwen en spelniveau (voor zover gekend).   

Het programmaschema wordt tegen 26 juni aan alle ingeschrevenen bezorgd.  

* Bij slecht weer vindt dit tornooi indoor plaats in een nabijgelegen tennisclub.  

Petanque  
Aan supporters en liefhebbers van petanque wordt de gelegenheid geboden om enkele 

wedstrijden te spelen. Wie geen eigen petanqueballen heeft, geen nood, wij zorgen 

hiervoor. Voor wie geen of weinig ervaring heeft, geen probleem, wij zorgen vooraf  

voor een korte initiatie.  

Ook bij slecht weer spelen wij! De banen zijn overdekt .  
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Scenario  
* 9.30 uur      : samenkomst, welkomstkoffie en briefing  

* 10 uur       : organisatie en begin van de wedstrijden  

* Tijdens de middag    : belegde broodjes  

* In de namiddag     : een gebakje  

* 18 uur       : aperitief, koude schotel, 1 drankje en gezellig napraten.  

Dranken in de loop van de dag zijn beschikbaar aan zeer democratische prijzen.  

Kostprijs: 20,00 euro per deelnemer, te storten op rekening BE 49 7340 2675 8871 van  

Seniorenclub KBC Brussel met als melding ‘1 juli + aantal deelnemers’.  

Betaalperiode van 28 mei tot 14 juni. Bij overboeking: in volgorde van betaling. 

Zend het inschrijvingsformulier als bijlage eveneens terug.  

Wij hopen jullie talrijk te mogen begroeten.  

  

Het organisatiecomité : Seniorenclub KBC Brussel     

  

Inschrijvingsformulier terug te zenden vanaf heden tot uiterlijk 14 juni aan  

Seniorenclub KBC Brussel    e-mail:  

seniorenkbcbrussel@gmail.com  

   post: Jonas De Jonge, Laarbeeklaan 77b5 1731 Asse-Zellik- GSM 0475 53 82 17  

INSCHRIJVINGSFORMULIER  

        TENNIS – PETANQUE AALST 1 juli 2018  

Naam lid:   

  

Adres:  

  

Hoofdlid bij Kring:   

  

E-mailadres:  

  

Gsm/telefoonnummer:  

  

Deelname als :  

  

 O Tennis (naam vermelden)   :  

     Ik wil graag  O  2   of  O 3 wedstrijden spelen (keuze aankruisen)  

  

 O Petanque (naam vermelden)  :  

  

 O Supporter (naam vermelden)  :  

  

 Aanvullende gegevens/vragen: 

 



 

19 

 

Speciale verjaardagen 

 
65 jaar gehuwd 
31/07: DENIL RAPHAEL - VAN DER LINDEN GODELIEVE, Lijsterlaan 51 - 3010 Kessel - Lo 

 
60 jaar gehuwd 
21/06: VAN DEN BROECK SEVERIN - LAPORTE JOANNA, Bloesemsehoeve 30 - 3200 Aarschot 

22/07: VANNEREM RENE - GAY CHRISTIANE, Beekstraat 30 - 3070 Kortenberg 

25/07: VANDEWIJER EMILE - DEPRE GERMAINE, Oude Truierbaan 43 - 3840 Rijkel 

15/08: HENNO SERGE - TIMMERMANS LAMBERTINE, Kapelberg 26 -  3001 Heverlee 

 

50 jaar gehuwd 
18/06: DAVID MONIQUE - SMEESTERS FRANCOIS, Karrestraat 260 - 3020 Herent 

27/06: HUYBRECHTS ANDRE - LAMMENS MIA, Bergstraat 35 - 3360 Bierbeek  

29/06: VAN PAESSCHEN MARCEL - DE SCHOUWER MARIE - LOUISE, Notelarendreef 8 - 1910 

Berg 

06/07: WILLEMS ROBERT- VANHOVE JULIA, Mierenberg 14 - 3460 Bekkevoort 

20/07: WILLEMS GUIDO - VAN HOECK MARIE - ROSE, Le Corbesierstr. 12 - 3200 Aarschot  

25/07: CAMMAERTS NICOLE - TRAPPENIERS JOS, Vranksberg 20 - 3040 Loonbeek 

27/07: KEMPENEERS HANSY - VEREYCKEN ALPHONSIUS, Teekbroek 43 - 3272 Testelt 

10/08: JOST HEINZ - HAINE SIMONNE, Milsestraat 103 - 3053 Haasrode 

23/08: CRABBE MAGDA - STRUYF ALBERT, Stwg op Nieuwrode 61 - 3111 Wezemaal 

31/08: POFFE FRANS - TORBEYNS GERMAINE, Spaarstraat 153 - 3010 Kessel - Lo 

31/08: THEYS HUGO - VERMAELEN AGNES, Dutselstraat 49 - 3220 Kortrijk - Dutsel 

 
                    Aan iedereen van harte proficiat 
  
Aan al onze leden die in juni en juli jarig zijn wensen wij van harte een gelukkige 
verjaardag toe. 
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BELANGRIJK 

 

Eventuele adreswijziging, wijziging van telefoonnummer, aanmaak of wijziging van  

e-mailadres, overlijden van partner, mogen telefonisch meegedeeld worden op het 

telefoonnr:  016/62 16 30 of per e-mail aan verheyden.jeannine@skynet.be 

 

Hebt u vragen of opmerkingen in verband met betalingen voor activiteiten SKL, dan kunt u 

best kontakt opnemen met onze kassier Julien Ronsmans, telefoonnr. 016/73 40 30 of e-mail 

naar julien.ronsmans1@telenet.be 

 

Raadpleeg onze website www.seniorenkbcleuven.be voor 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        


