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Beste kringleden,  
Goede vrienden, 
 
Onze vriendenkring is de laatste maanden gevoelig aangegroeid. Wij houden er dan ook aan 
de talrijke nieuwe leden van harte welkom te heten.  
Naast de nieuwe op rust gestelden verwelkomen wij ook een aantal ex-collega’s die reeds 
enkele jaren hun beroepsleven hebben beëindigd. Zij werden er inderdaad op attent 
gemaakt dat het Sociaal Fonds voortaan meer zal steunen op de Kringen waardoor je dient 
aangesloten te zijn bij een Kring om verder van de voordelen van SOFO te genieten.  
 
Dus welkom allen en hopelijk zien we jullie op één of meerdere van onze SKL-activiteiten. 
Wat dat allemaal inhoudt lees je in ons periodiek ledenblad Ons Gazetje en kan je 
permanent raadplegen op onze website www.seniorenkbcleuven.be. 
 
Het bestuur 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.seniorenkbcleuven.be/
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DONDERDAG 13 SEPTEMBER: WANDELEN IN GELRODE 
VERTREK: 14 UUR PARKING MOEDERMEULE, HONDSHEUVEL 3 
 
Onze maandelijkse wandeling zal deze keer niet op de eerste doch op de tweede donderdag 
zijn!!!!! Omdat de eerste donderdag een daguitstap naar  Bergen op het programma staat en 
we iedereen de kans willen geven mee te wandelen, schuiven we een weekje op. Ook het 
vertrekuur is opnieuw om 14 uur en niet zoals voorgaande zomermaanden om 10 uur in de 
morgen.  
Jos Gesel leidt ons deze keer rond in Gelrode, destijds gekend als het perzikendorp.  
 
We verzamelen op de parking van de alom gekende taverne de Moedermeule, Hondsheuvel 
3 en vertrekken daar om 14 uur voor een prachtige natuurwandeling van ongeveer 9 
kilometers in een gevarieerd landschap van bossen, boomgaarden en velden. 

 
Kort na het vertrek hebben we wel meteen 
een fikse kuitenbijter, die ons brengt naar de 
48 meter hoge Eikelberg. We passeren bij de 
beklimming nog een door de KWB Gelrode in 
1954 gebouwde Lourdesgrot.  
Eens boven belanden we in een prachtig 
natuurgebied met zeldzame streekheide en 
sporen van groeves van ijzerzandsteen, die 
destijds werd gebruikt voor de bouw van 
o.m. de kerken van Gelrode en Wezemaal.  
 
 

Meteen worden we ook beloond met een prachtig panoramisch uitzicht op het dorp van 
Gelrode. 
 
Het wandelpad van de Eikelberg loopt uit op de Papenakkerstraat (“de popenekke”), een 
prachtige holle weg die ons leidt naar de volgende groene oase, het Kloesebos. Hier kan 
gewezen worden op een insectentoren van meer dan 3 meter hoog, bedoeld als 
toevluchtsoord voor allerhande insecten, hagedissen, egels, bijen, hommels, vlinders en 
muizen.  
  
Eens het bos uit zien we de achterkant van het nieuwe kerkhof Kloesebos met zijn rijke 
bloemenpracht van rozen, lavendel, magnolia’s en rododendrons. Eerder een recreatiepark 
voor levenden dan een rustplaats voor doden.  
 
Daarna wandelen we nog even verder door de velden met de geluiden van de E314 op de 
achtergrond om stilaan ons eindpunt te naderen, de taverne de Moedermeule met zijn 
Hagelandse specialiteiten. Wie honger heeft gekregen komt hier vast aan zijn trekken. Bij 
goed weer is een gedeelte van het ruime terras voor ons gereserveerd. 
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Het wandelpad door het Kloesebos 

 
De meer dan 3 meter hoge insectentoren 

 
Het ruime terras van de Moedermeule 
 

Jos en Achilles 
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TWEEDE FIETSTOCHT OP 20 SEPTEMBER 2018 
 
VERTREKPUNT:  ABDIJ VAN PARK 7, 3001 HEVERLEE OM 14 UUR 
 
AFTERDRINK:  BRASSERIE DE ABDIJMOLEN 
 
DEELNAME NA VOORAFGAANDE INSCHRIJVING  
 

                
 
Zoals eerder al meegedeeld zal onze tweede fietstocht plaatshebben op donderdag 20 
september. We verzamelen op de parking naast de abdij. Bij het binnenrijden van de Abdij 
kan je na 100 m rechts op deze parking. Je mag hier 4 uur parkeren, wat voldoende is voor 
onze fietstocht en de afterdrink. Vergeet  wel je parkeerschijf niet te leggen.  
De deelnemers aan de Spuye wandeling van juli zal deze plek niet vreemd zijn gezien we 
daar al wandelend zijn gepasseerd.   
 
We vertrekken daar om 14 uur met de Luc en enkele andere fietskapiteins (Nicole, Hans, 
Luc) met een lus langs de Spaanse Kroon richting Kessel-Lo. Daar rijden we voorbij de andere 
abdij, deze van Vlierbeek. Verder gaat de rit langs Wilsele Putkapel richting Rotselaar. In 
Wakkerzeel keren we terug over Kelfs en Hambos richting Vaart. Uiteindelijk keren we terug 
via de Leuvense Ring aan de Abdij en hebben dan 35 kilometers op de teller staan.  
 
Onze dorst lessen we in de Brasserie De Abdijmolen, uniek gelegen naast de vijvers van de 
abdij. 
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PRAKTISCHE DETAILS:  
Samenkomst 14 uur aan abdij van park,7, Heverlee 
PARKEERSCHIJF ZETTEN (max. 4 uur parkeertijd). 
Graag je DEELNAME BEVESTIGEN bij geyskensluc@telenet.be met 
je mailadres, zo niet telefoon- of GSM nummer of Luc telefonisch 
contacteren op 0497/576155. Zoals eerder reeds gezegd dient dit 
louter om de deelnemers snel te verwittigen indien de trip wegens 
de weersomstandigheden of ander onverwacht voorval niet kan 
doorgaan.  
 

Nog enkele wist je datjes over de vertrekplek. Sinds 1129 hebben 
de norbertijnen het domein ononderbroken bewoond. Ook 
vandaag nog zet een klein aantal inwonende norbertijnen de 
traditie van gemeenschapsleven en pastoraal werk voort. Het 
kloosterinterieur en de aankleding van de gebouwen zijn quasi 

intact. De gebouwen - zoals de hoeve, watermolen, kerk en poortgebouwen - bleven vrijwel 
onveranderd sinds de 17de eeuw. 
 

Tuinbouwproject ‘De Wikke’ experimenteert er dan weer met biologische landbouw. 
Dialoogmuseum PARCUM brengt tijdelijke thema tentoonstellingen op het kruispunt van 
religie, kunst en cultuur. Het stelt meestal nooit eerder getoond erfgoed tentoon uit kerken, 
abdijen en kloosters. Het is een rustgevende omgeving met een ‘intiem kerkhof’ waar veel 
Leuvense legendes begraven liggen.  
  
Tot dan? 

Het wielerteam 
 
 

NIEUWS VAN HET PETANQUE FRONT                                                                       . 
WINTERPETANQUE 

 
                                                                     
De petanque liefhebbers kunnen hun 
geliefde sport ook uitoefenen in de 
winter. We zijn er in gelukt voor de 
wintermaanden 3 indoorterreinen af te 
huren bij tennisclub Lovanium.  
                                                                               
                                                                

 
Gezien deze terreinen praktisch permanent verhuurd zijn, huren we deze terreinen op 
maandagmorgen van half tien tot half één. 
Nadere details volgen later, maar hier reeds de datums om te noteren in jullie agenda: 
maandagen 5/11, 19/11, 3/12, 17/12, telkens van half tien tot half één. Zoals je ziet gaan de 
datums maar tot einde dit jaar. Afhankelijk van de opkomst zal beslist worden tot al dan niet 
verlenging voor de daarop volgende wintermaanden.  
 

Groetjes, 
Achilles 
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Nog even vermelden:                                                                                                               
 

Voor ons 3-daags AMSTERDAM-weekend van 11-12-13 oktober zijn er nog 8 plaatsen vrij.  
Inschrijven = betalen kan nog tot 31/8. Zie nadere info en details op blz. 8 in Ons Gazetje van 
juni of op onze website www.seniorenkbcleuven.be 

 

DAGUITSTAP MONS 
 

                
 

Donderdag 6 September   &    Dinsdag 11 september 2018 

8 uur stipt: Vertrek met bus Verhoeven in Rotselaar carpoolparking               
Rond punt Aarschotsesteenweg 

 
‘s Morgens koffie met koek. Rondrit langs de site van de scheepslift van Strépy-Thieu. We 
houden halt aan de moderne lift en bekijken de hydraulische lift langs het historische Canal 
du Centre. We rijden verder naar Saint Symphorien en bezoeken het uniek militair kerkhof, 
waar Duitse en Britse soldaten begraven liggen. 
 
Middagmaal “Groentensoep - Kipfilet Archiduc & kroketten - Taart” - drank niet inbegrepen.                                                   
Nadien stadswandeling door MONS. De Grand-Place is een van de mooiste en grootste pleinen 
van België, het 15e eeuwse stadhuis is een van de pronkstukken op het harmonieuze plein.              
We bezoeken het stadhuis met de tuin van de burgemeester, het aapje van Mons, de 
Belfortsite en de heilige Waltrudiskerk, beroemd om zijn mooie glasramen, beeldhouwwerken 
en gouden koets.  
Nadien vrije tijd voor een terrasje. Vóór we huiswaarts keren “broodmaaltijd“ met koffie of 
thee naar believen. 
Inbegrepen: reis per touringcar Verhoeven - gidsbegeleiding - scheepslift Strépy en 
stadswandeling Mons - ‘s morgens koffie met koek - driegangenmiddagmaal - ‘s avonds 
broodmaaltijd - drinkgeld gids & chauffeur. 
Terug thuis +/- 20.30 uur 

Inschrijven vóór 25 augustus: door betaling van 45 euro en vermelding van de juiste 

code op SKL-rekening BE78 4310 0665 6186  
Code 812 -  Donderdag 6 september                                                                                                              
Code 813 -  Dinsdag 11 september       
Voor annulaties of wijzigingen gelieve contact op te nemen met onze kassier Julien 
Ronsmans. Tel: 016/734030 of GSM 0494 18 74 04  - julien.ronsmans1@telenet.be              
Op het laatste ogenblik verhinderd, neem telefonisch contact  met onze reisbegeleider :                 
Donderdag :  6 september:  Julien Ronsmans GSM 0494 18 74 04                                                           
Dinsdag :   11 september:  Magda Everaerts GSM 0496 94 61 57 

http://www.seniorenkbcleuven.be/
mailto:julien.ronsmans1@telenet.be
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ONTBIJTWANDELING/ONTBIJTBUFFET (7 JUNI): VERSLAG 
 

                       
 
Het was de laatste weken al meermaals feest geweest aan het firmament!  Zwoel, zomers 
warm, luisterend naar de  smeekbedes van de verdrietige planten, regelmatig zegenend met 
fikse douches. Ondeugende afwisseling met knallers van formaat  en camerageile flitsen 
kleurden dit hele onweerachtige plaatje correct in. 
 
Voor donderdag 7 juni werd met grote zekerheid ook zo’n gevarieerde zomerdag voorspeld. 
Het zou beslist een dagje worden, die meteorologisch gezien als een interessant 
onderbouwde dag kon beschouwd worden. 
   
Donderdag bij het ochtendkrieken, staken we nieuwsgierig onze slaperige ledematen buiten, 
geen druppeltje vocht te bekennen, geen enkel  storend gerommel  waarneembaar. 
Behaaglijk warme lucht  streelde zachtjes onze blote benen, een schuchter bleek  zonnetje 
weerde zich kordaat  achter de grijze, grijnzende wolken.  
Resoluut koppig weigerden we naar welk weerbericht dan ook te luisteren. Een paar 
versleten paraplu’s werden nonchalant in de koffer gegooid, en de fleeces bleven eenzaam 
achter. 
  
We vertrokken vooral met veel goesting naar onze jaarlijkse veelbelovende 
ontbijtwandeling. ‘Iedereen is van de wereld, en de wereld is van iedereen‘ knalde er 
hoopgevend uit de autoradio. Onze vrees dat er velen  uit angst voor het beloofde 
hemelvuurwerk zouden afhaken bleek gelukkig ongegrond. Die van SKL dat zijn er natuurlijk 
geen van suiker, ze waren er dan ook allemaal zonnig en meer dan klaar voor, de paraplu’s 
en de K-Way jasjes dicht bij de hand, je kan maar beter voorbereid zijn! 
Ondanks de inmiddels vertrouwde omgeving van Horst laten we ons toch weer aangenaam 
verwonderen door de mystieke schoonheid van het slot dat lieflijk genesteld ligt in het 
groene landschap. 
 
Overspoeld door de intense geuren en kleuren van de zomerse natuur wandelden we 
gezwind met ons 74 met open blik langs de rustgevende vijver door de eeuwenoude dreef 
naast het slapende kasteel beladen met spannende ridderrijke geheimen. 
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Deze zomer toont moeder natuur ons, onder impuls van het zachte en toch vochtrijke weer 
haar extreme schoonheid. Alles is overweldigend groen, alles ademt weelderige overvloed. 
De wilde planten staan zachtjes hoog te dansen alsof ze ons smeken om bewondering. 
  
We stapten onder leiding van Louis Lefebre richting Houwaart en genoten volop van het 
fraaie landschap. Bosrijke paden, spannend afgewisseld met glooiende weilanden en weidse 
velden. De oase van rust werd nauwelijks verstoord door een zeldzame wagen en door ons 
gezellig geroezemoes. 
 
Ongeveer halfweg werden we dan toch nog overvallen door een lichte plensbui. Eerlijk is 
eerlijk, het is zoveel mooier en aangenamer zonder die storende paraplutoestanden. Ons 
moeder zaliger zou echter zeggen : de mens wikt, God beschikt. 
 
We hielden er echter helemaal de moed in en genoten in overvloed van de idyllische 
landelijke omgeving. Onze lange sliert volgelingen kreeg een exotisch kleurig badje van hippe 
K-Way’s die mooi contrasteerden met het groenige landschap. Van zoveel omgevingsrust 
gaat ook je hart automatisch rustiger kloppen. 
 

                      
 
Een maisveld dat strak en elegant oprijst boven een plastieken sprei is een verrassend nieuw 
beeld voor mij. Enig googlespeurwerk leert me dat maïs onder folie kweken resoluut naar 
een hogere opbrengst leidt. Door de folie ontstaat een serre-effect, de jonge kiemen 
profiteren van de vochtige warmte die onder de folie blijft zitten en wanneer het plantje 
sterk genoeg is groeit hij door de folie heen en verloopt het verdere proces zoals bij gewoon 
geplante maïs. Ook de moderne landbouwer is mee met zijn tijd! 
 
Getrouwe, en vooral uitgeslapen wandelaars, die zich nog levendig de voorjaarszoektocht 
rond de Gempemolen herinnerden, waren aangenaam verrast door de herkenning van 
bepaalde wandelroutes. De tongen kwamen  los; met plezier werd er teruggedacht aan die 
modderrijke maar toch zo avontuurlijke en gezellige zoektocht. Meer dan terecht werd er 
opgemerkt hoe heel het landschap weer totaal anders oogde. Onze seizoenwisselingen zijn 
zo verbazend gevarieerd dat je telkens verwonderd blijft kijken hoe de natuur spectaculair 
evolueert en alles weer op een andere manier in de kijker zet. 
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De regen is al weer lang vergeten leed als we stilaan terug naar onze uitvalsbasis wandelden. 
De paarden, door wie we op vorige uitstappen nieuwsgierig nagekeken werden, zijn deze 
keer door de vooruitziende eigenaars op stal gelaten uit schrik voor de verwachte onweders. 
Gelukkig zijn ook wij hier voorlopig van gespaard gebleven. 
 
En dan dook weer het vertrouwde, betoverende slot op, en sommigen met een zeer goed 
ontwikkeld neusorgaan roken al spek met eieren.  
De niet-wandelaars stonden ons bewonderend op te wachten en vlotjes schoven 278 benen 
onder de wit gesteven tafellakens. Prachtig om zo eens een beetje snobistisch in een mooie 
ruime veranda met een feeëriek uitzicht, op een doordeweekse donderdagmorgen 
vertroeteld te worden. 
 
De verwenning startte al hoopgevend met een frisse cava of fruitsap en gedisciplineerd 
werden we door het talrijke, behulpzame personeel begeleid naar het ruime, uitnodigend 
opgestelde buffet. 
Liefhebbers van gerookte zalm, spek met eitjes, charcuterie en slaatjes zullen zich zeker in 
hun nopjes gevoeld hebben. Kaasfans (zoals ondergetekende) zouden wat meer kaasvariatie 
geapprecieerd hebben. Zoetekauwen misten dan weer een ruimer aanbod aan koffiekoeken, 
cakejes.  
 
Ja zeker, gegronde kritiek mag, en moet zelfs kunnen. Alleen moeten we er ons wel degelijk 
van bewust zijn dat het hier slechts ‘een ontbijt’ betrof en dat aan alle extra liflafjes ook een 
stevig prijskaartje kleeft. Niemand zal echter met honger of dorst Het Wagenhuis verlaten 
hebben. 
Op het uitnodigende terras werd buiten nog gezellig gekeuveld  bij pot en pint en werden er 
nog menige geweldige  zomerplannen gesmeed.     
 

               
 
Bedankt Louis voor de mooie wandeling en ook dank aan de 139 aanwezigen voor jullie 
talrijke opkomst, fluistert onze voorzitter mij in het oor. 
 

Groetjes, 
 
Monique Leempoels  
 

 



 

10 
 

SPELNAMIDDAG MET SMOUTEBOLLEN (14 JUNI): VERSLAG  

 

                  
 

Een successcore aan deelnemers behalen zoals vorige week bij onze verwennende 
ontbijtwandeling is natuurlijk niet elke week haalbaar. Toch waren er vijfenvijftig getrouwen 
opgedaagd in de kantine van Bierbeek die stilaan evolueert naar onze veilige thuishaven.  
Het werd uiteraard weer een gezellige boel. 

  
De speelkaarten werden enthousiast bovengehaald en in de opperbeste stemming werden 
er slagen geteld, er werd blijkbaar zelfs gebluft af en toe. De koeken en de klaveren vlogen in 
het rond. Termen zoals wippen, klaverjassen, hartenjagen, zwartepieten, klonken voor de 
meesten als heel herkenbare begrippen, voor mij daarentegen… 

 

De voorzitter had voor aangename muzikale ondersteuning gezorgd, en er werd stiekem af 
en toe mee geneuried, wat de stemming alleen maar ten goede kwam.  
Een gezellige toog met frisse aanbiedingen en vriendelijke helpers helpt natuurlijk ook om 
het gezelligheidsniveau op te krikken. 

 

In de keuken speelde het unieke recept van smoutebollen, duidelijk uitgeschreven door 
Malvina, de hoofdrol deze namiddag. In reuzenkommen werd er geklutst, gemixt en geroerd 
dat het een lieve lust was. Onder het vakkundig oog van meester smoutebollenbakker 
Constant werden de keukendames deskundig opgeleid tot volwaardige hulpkoks.  

 

Iedereen legde volgaarne zijn kaarten of ander spelletje opzij om plaats te maken voor de 
stapels smoutebollen die bedolven onder een sneeuwlaag van bloemsuiker met liefde 
werden opgediend.  
Met nog meer liefde en vooral dankbare erkenning voor de prestaties van de keukenploeg 
werd er gesmikkeld en gesmuld. Constant met zijn jarenlange ervaring en inzet kreeg dan 
ook terecht een verdiende ovatie. 

 

De oliebollen hadden de kaarters en spelliefhebbers een surplus aan energie geleverd 
zodanig dat er met nog meer vuur en ambiance ‘slagen‘ werden uitgedeeld en spelletjes 
werden uitgediept. 

 

Al bij al een pretentieloze, fijne, gezellige, smakelijke en vriendschappelijke namiddag, meer 
moet dat niet zijn!!! 

 

Groetjes, 

 

Monique Leempoels 
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GEWANDELD IN HEVERLEE (5 juli) 
 

Tijdens de zomermaanden juli en augustus is wandelen in de voormiddag blijkbaar een 
initiatief dat op gewaardeerde bijval kan rekenen. Om 10 uur stalden de zonminnende 52 
deelnemers hun auto of fiets op de ruime parking aan OHL (waar nog steeds druk gewerkt 
wordt aan de opwaardering van het stadion en de bijhorende parking). 
  
Tot onze grote vreugde mochten we weer enkele nieuwe enthousiastelingen begroeten, dit 
doet ons alvast veel deugd. Onder de deskundige leiding van de Luc en goed voorbereid voor 
de immer aanwezige zon werd er een 8 kilometerslange ochtendwandeling door het groene 
Heverlee gestart. 
 
De historisch interessante, authentieke abdijsite van de Norbertijnenabdij, in de volksmond  
‘de abdij van ’t Park’ genoemd, was ons eerste rustgevende doel. Een mooi akker- en 
weidegebied bleek een dankbaar geschenk voor onze zintuigen en het was zalig flaneren 
langs de spiegelende vijver achter de abdij. Deze prachtige locatie is ideaal om even te 
onthaasten, en ligt amper een boogscheut verwijderd van het druk, krioelende stadscentrum 
van Leuven. Hier maakten we dan fluks rechtsomkeer richting centrum van Heverlee en 
daalden we de trappen af aan de Lambertuskerk om door de verkoelende en imposante  
Dreef naar het Kasteel van Arenberg te slenteren. Met de nieuwe privacywetgeving in 
gedachten werd nog snel met de toestemming van allen een zonnige, vakantierijke 
groepsfoto genomen.  
 

           
 
Waren we onder de indruk van het inmiddels genaderde ‘Sportkot’ of was het de hoopvolle 
verwachting op vochtige, frisse heerlijkheden die het tempo een versnelling hoger 
opdreven?  Feit was dat het zalig toeven was op het lommerrijke terras van de Spuye. 
Studenten, proffen en sporters keken vriendelijk op van zoveel jeugdig enthousiasme.  
 
De frisse dames achter de toog wisten van wanten zodat iedereen in een mum van tijd zijn 
dorst kon laven aan de traditionele door de Kas geoffreerde afterpint.  
Blijkbaar had iedereen het ontzettend naar zijn zin onder het beschermende lover, en zagen 
we geleidelijk aan snacks en gezonde salades op de tafels van onze wandelaars verschijnen. 
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De voetbalresultaten werden grondig geëvalueerd en zelfs Jan Mulder zou nog veel hebben 
kunnen bijleren. De dames genoten intens mee, het zijn inmiddels al lang geen voetballeken 
meer. Het uitnodigende weer was zo aanlokkelijk dat er duchtig werd nagetafeld en 
iedereen in opperbeste stemming elkaar uitzwaaide. 
 
Nog eens hartelijk dank Luc voor deze ontspannende en boeiende wandeling  met 
bijhorende napret. Je bent geslaagd met grootste onderscheiding! 
 
Achilles en Monique 
 
Meer foto’s op onze website www.seniorenkbcleuven.be    

 
 

SPECIALE VERJAARDAGEN 
 
60 jaar gehuwd 
20/09: HUYBRECHTS GEORGES - SMEDTS IRENE, Kloosterweg 16 - 3020 HERENT   
27/09: HEEREN WILLY - VANDEPUT MARIA, Duinberglaan 49 - 3001 HEVERLEE 
 

                     VAN HARTE PROFICIAT 
  

 
 
Aan al onze leden die in 
augustus en september  
jarig zijn, wensen wij van 
harte een gelukkige 
verjaardag toe 
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Overlijdens 

 

 
 

Op 25 mei 2018 overleed dhr. Paul BOOGAERTS (ex-Cera/KBC Bank), echtgenoot van mevr. 
Angèle VAN BAEL, in het WZC Poortvelde te Aarschot. Paul werd geboren op 4 september 1933. 
Rouwadres: Pastoor Pitetlaan 38 - 3130 BETEKOM 
                     
Op 17 juni 2018 is dhr. François VERWINNEN, echtgenoot van Christiane SELDESLACHTS 
(ex-ABB/KBC Verzekeringen) thuis overleden. François werd geboren op 9 juni 1955. 
Rouwadres: Blokkenstraat  16 - 3050 OUD-HEVERLEE 
 
Op 19 juni 2018 overleed dhr. Leo GALICIA (ex-ABB-Verzekeringen/KBC Verzek.), echtgenoot 
van mevr. Francine RONSMANS, in Home Vogelzang te Heverlee. Leo werd geboren op 
11 maart 1928. 
(Rouw)-adres Francine: Home Vogelzang - kamer 1215, Tervuursesteenweg 290/0001, 
3001 HEVERLEE 
 
Onze blijken van medeleven werden 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 

 
Betalingen voor alle SKL-activiteiten gebeuren op één en het zelfde rekeningnummer 
nl. BE78 4310 0665 6186 met vermelding van het juiste codenummer per activiteit. 
Hebt u vragen of opmerkingen in verband met betalingen voor SKL-activiteiten, 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.        
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