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JALOERS DAT ZE ZIJN, DEEL 2 
 
OUDEREN EN ZIEKENWERKING  
 
In mijn voorwoord van vorig Gazetje blies ik de loftrompet van de door SOFO gesponsorde 
seniorenwerking met tal van activiteiten waaraan onze actieve en gezonde collega’s tegen 
een voordelig tarief kunnen deelnemen. 
  
Hierop heb ik één negatieve reactie ontvangen met de opmerking dat we ook eens mochten 
denken aan onze oudere en zieke collega’s die niet aan deze activiteiten kunnen deelnemen 
en veel medische kosten hebben. Wat dit laatste betreft kan ik alleen maar verwijzen naar 
SOFO, bij wie de KBC gepensioneerde die financieel in de problemen komt, altijd mag 
aankloppen. 
 
Aan het andere aspect kunnen we wel proberen iets te doen. Zelf actief in de kern van de 
plaatselijke Ziekenzorg (thans Samana) en als ziekenbezoeker weet ik als geen ander dat een 
bezoekje soms kan wonderen doen.  
Teneinde te voorkomen dat onze oudere en zieke leden helemaal van onze Kring 
vervreemden, dachten we er dan ook aan om een groep van vrijwilligers samen te brengen 
om eens per jaar de zieke en oudere leden met een kleine attentie te gaan bezoeken.  
Wie zich derhalve geroepen voelt om van deze groep van vrijwilligers deel uit te maken mag 
mij een mailtje doen (achille.cuypers@telenet.be). Verplaatsingskosten en kosten voor een 
geschenkje worden door onze Kring terug betaald. 
 
Onze leden die ouder zijn dan 80 jaar en niet meer kunnen deel nemen aan onze activiteiten 
alsmede onze langdurige zieken die graag een bezoekje ontvangen, mogen zich eveneens 
melden op voormeld mailadres of via telefoon 016/580842. 
  

mailto:achille.cuypers@telenet.be
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Op basis van de binnen gelopen reacties kan dan een werkgroep met een coördinator 
worden samengesteld en een lijst van af te leggen bezoeken worden opgesteld. Deze 
werkgroep kan dan eens per jaar samenkomen om de werking te evalueren en ervaringen 
uit te wisselen. 
  
Nu reeds bedankt voor jullie reactie. 
 
Achilles, voorzitter  

 

VRIJDAG 7 DECEMBER : EUCHARISTIEVIERING EN KERSTDINER 
BASILIEK VAN SCHERPENHEUVEL EN DEN EGGER SCHERPENHEUVEL 
 

 
 
We nodigen jullie vriendelijk uit op één van de hoogtepunten van het jaar, ons jaarlijks 
kerstdiner. Wie reeds deelgenomen heeft weet dat lekker eten en een fantastische sfeer 
gegarandeerd zijn. 
  
Vooraf herdenken we respectvol onze dierbare leden of hun partners, die het voorbije jaar 
overleden zijn.  
Dat doen we met een misviering in de basiliek van Scherpenheuvel om 10 u 30. 
 
Vanaf 12 uur worden we verwacht in de bovenzaal van DEN EGGER, Nihoulstraat 74 voor 
de receptie.  
De obers van Hof Ter Venne verwelkomen je met een aperitief ter Venne, schuimwijn met 
vlierbloesemsiroop en munt, een sprankelende Griffon of fruitsap en bieden tijdens de 
receptie 3 luxueuze hapjes aan. Tapas als o.m. olijven, mozzarellaparels en honingtomaatjes 
vind je op de receptietafels. 
 
Om 13 uur begeven we ons naar de rode zaal voor een lekker diner met alles erop en eraan. 
Op het menu: 
. Gemarineerde zeebaars, doperwtencrème en venkelslaatje 
. Cappuccino van wilde boskampernoelies 
. Sorbet van rode bessen 
. Parelhoenfilet “Brabançonne”, grondwitloof, spruitjes, knolselderzalf, shiitake en jus met  
aardappel in de schil   
. Hazelnoten in biscuit, boterroom en ganache met hazelnotenijs 
. Koffie met zondagssnoepje  
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Bij dit alles wordt witte (Chili, Brisa, Chardonnay) en rode wijn (Italië, Puglia E Arte, 
neagoamara) opgediend, doch wie graag een biertje (Stella) heeft, moet het maar vragen. 
Waters vind je op tafel. 
 
De hiervoor genoemde gerechten zijn ook glutenvrij verkrijgbaar. Hiervoor contacteer je 
Julien Ronsmans op 016/734030 of met email naar julien.ronsmans@telenet.be 
 

           
 
          Sfeerbeeld Kerstdiner 2017   
 
Praktische details:  
 
De werkelijke kostprijs van dit eetfestijn bedraagt 80 euro, maar mits een flinke tussenkomst 
van onze Kas is het te betalen bedrag 50 euro per persoon. 
  
Je kan je deelname aan dit feestdiner bevestigen door het correcte bedrag over te 
schrijven op de SKL rekening BE78 4310 0665 6186 met vermelding van code 620. Vermits 
we werken met tafelschikking kan je daarbij ook vermelden bij wie je graag aan tafel zou 
zitten. Dit kan ook door een mailtje te sturen naar Vera Meulemans op 
venarda.meulemans@outlook.be. De  inschrijvingen worden afgesloten op 30 november. 
Den Egger is vlot bereikbaar en beschikt over een ruime parking. Wie naar de misviering 
komt, stalt zijn voertuig dan ook best meteen op deze parking. Van daar is het een goede 
tien minuten stappen naar de basiliek. 
 
Als je met de wagen van uit Aarschot komt sla je in het centrum van Scherpenheuvel aan het 
ronde punt (1OO meter vóór de Basiliek) rechts af en volg je richting Bekkevoort. 
Tweehonderd meter verder zie je dan den Egger aan je linkerzijde. 
Vanuit Aarschot kan je ook de bussen van De Lijn nrs. 35 en 36 (beide Aarschot – Diest/Diest 
– Aarschot) nemen. Deze bussen stoppen aan het stadhuis, d.i. een 150 meter stappen naar 
den Egger. 
 
Kom met ons dit gezellig samenzijn mee beleven. 

 

mailto:julien.ronsmans@telenet.be
mailto:venarda.meulemans@outlook.be
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Wandeling 6 december in Oud-Heverlee 
 

De bossen rond   “ ’t zuut woater”,  of schoner gezegd “de 
Zoete Waters” : je kan er eindeloos wandelen en nieuwe 
trajecten uitstippelen en het blijft er altijd even mooi. 
Op donderdag 6 december, ja, op het feest van de brave Sint 
en zijn metgezel (ik weet niet meer hoe je die persoon nog 
mag benoemen…) gaan we wandelen (+/- 8 km) in de bossen 
rond de zoete waters. 
Parking en vertrek om 14u aan brasserie “de zoete bron” 
langs de Maurits Noëstraat 15 in Oud-Heverlee. 
Meer wegbeschrijving achten wij overbodig – wie kent niet 
de zoete waters? 
 
Achilles en Felix 

 
PEILING NAAR JULLIE INTERESSE VOOR VIJFDAAGSE BERLIJN EN 
POTSDAM IN OKTOBER 2019.  
ICH BIN EIN BERLINER. WIE NOG? 
Nog maar pas thuis van een deugddoende driedaagse in Amsterdam, is Julien al druk in de 
weer om onze meerdaagse reis van volgend jaar te plannen en in samenwerking met Reizen 
Verhoeven uit te werken.  
Het zou een vijfdaagse reis worden met drie dagen verblijf in Berlijn en met vertrek op 2 
oktober 2019. We tobben evenwel nog over de vraag of we ons moeten beperken tot deze 
reis en tot één bus van 48 personen en we zo niet vele geïnteresseerden gaan teleurstellen. 
Onze vraag aan jullie is dan ook om jullie interesse voor deze vijfdaagse te laten blijken zodat 
we weten of we er een tweede week (week voor of week na 2 oktober) en een tweede bus 
(van 48 personen) moeten bij nemen.  
 

 
 
Checkpoint Charlie, één van de bezoekjes van het reisprogramma 
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Laat me dus snel weten of jullie geïnteresseerd zijn in deze reis door een mailtje te sturen 
aan achille.cuypers@telenet.be of een telefoontje te geven op 016/580842. Op basis van 
deze antwoorden zal beslist worden of we er al dan niet een tweede week bij nemen.  
Achilles en Julien 

 
GEWANDELD IN GELRODE (Kort verslag wandeling 13/9) 
Na enkele wandelingen in de voormiddag, hadden we voor september het vertrekuur 
opnieuw op 14 uur bepaald. Om 13h30 was het reeds druk aanschuiven op de parking aan 
de Hondsheuvel, waar Jos ons stond op te wachten om ons in Gelrode een mooi 
wandelparcours voor te schotelen.  
 
Stipt om 14 uur vertrokken 74 goed geluimde SKL senioren om meteen de Eikelberg, een 
fikse kuitenbijter te beklimmen. Meteen ontwaarden we de Lourdes grot waar de Gelrodese 
jeugd op vrijersvoeten reeds menig afspraakje heeft geregeld. Hier waren nog duidelijk 
sporen te zien van groeven, waar vroeger ijzerzandsteen werd gedolven.  
 
Tijl Uilenspiegel wist destijds reeds dat na een berg op een berg af kwam en dat bleek nog 
altijd te kloppen. Onder een stralende zon belanden we dan in de ‘Popenekke’ en daalden 
we af naar het Kloesebos met zijn insectentoren, waar de open plekken stilaan worden 
ingepalmd door tal van paarse heidestruiken. Eens het bos uit stapten we nog even binnen 
op de begraafplaats Kloesebos, dat met zijn bloemenpracht ook als een tuin voor de 
levenden werd ontworpen.  
                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het kerkhof verlatend zagen we nog enkele perzikenboomgaarden, ons herinnerend aan de 
succesrijke teelt van perziken in de vorige eeuw. Met de E314 naast en het Rot boven ons 
werd meteen het laatste luik door open veld aangevat en werd snel de kerktoren van 
Gelrode zichtbaar. Het duurde dan ook niet lang meer voor onze bonte bende zich kon 
nestelen op het ruime terras van de Moedermeule, waar de patron voor ons voldoende 
tafels gereserveerd had.  

mailto:achille.cuypers@telenet.be
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De klassiekers uit het Belgisch bierlandschap hadden een groot succes en sommigen werden 
verleid door de boekweitkoeken, een specialiteit waarvoor deze afspanning bekend is.  
  

 
 
Een dikke merci Jos, we hebben er van genoten.    
Achilles 

 
Verslag fietstocht 20 september 2018 
 

 
 
De weergoden waren ons alweer goedgezind op deze tweede fietstocht.  
We vertrokken ditmaal met 27 fietsfanaten vanop de parking van de abdij van ‘t Park in 
Heverlee voor een stevige rit van 34 km.  
Het was voor mij als fietskapitein een niet zo evidente route met tal van onbekende, kleine 
en soms vrij smalle wegen. 
  
Van bij het begin moesten we een smal bruggetje met slalom hindernis verwerken, 
waardoor het peloton al in kleine stukjes uiteenviel en de voorste gelederen zich alsmaar 
verder verwijderden van een achterblijvend staartgroepje.  
 
Toen ik aan een kruispunt dit groepje opwachtte, kwam er na een poosje één persoon me 
vervoegen, maar na ettelijke minuten wachten kwam verder niemand van dit groepje nog 
opdagen.  
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Ik ben dan samen met dat ene verloren schaap in spurttempo doorgereden tot we 
uiteindelijk ter hoogte van de oversteek van de Tiense steenweg de groep hadden ingehaald. 
Daar bleek dat het achtergebleven groepje onder leiding van fietskapitein Hans een kortere 
weg hadden genomen. 
 
Toen we het provinciaal domein wilden doorfietsen werden we door een parkwachter 
tegengehouden: er mocht niet worden gefietst langs de vijvers.  
Gelukkig kent onze doorwinterde fietstoerist Luc bijna alle karresporen in de streek uit zijn 
hoofd en kon hij terstond een alternatieve route improviseren.  
Langs een heerlijk fietspad langs de spoorlijn en na een brug over de E314 te zijn 
overgestoken, belanden we in de woonwijken van Wilsele Putkapel. Daar staken we de 
drukke Aarschotsesteenweg over en kwamen we terug in rustiger vaarwater.  
 
De route vervolgde langs geasfalteerde bochtige wegen in de richting van Rotselaar.  
We moesten de weg evenwel delen met tegenliggend autoverkeer, waardoor dikwijls tegen 
heug en meug het sociale verkeer tussen naast elkaar fietsende deelnemers even moest 
verbroken worden. 
 
In Rotselaar stak het aaneengesloten peloton gedisciplineerd de vijfde Liniestraat over en 
zette koers naar het rustieke Wakkerzeel. Daar haalden we een ander fietsend 
seniorengroepje in, maar veel tijd om te verbroederen of verzusteren was er niet, want aan 
een volgend kruispunt sloegen zij rechts en wij linksaf.  
 
In Wakkerzeel bodderden we langs de kerk over de enige kasseistrook in de fietsroute. 
Eénmaal het dorp uit kregen we gelukkig opnieuw heerlijk gladde asfaltwegen onder de 
wielen en voor we het wisten kwamen we uit op het jaagpad langs de vaart Leuven-
Mechelen en belandden in Wijgmaal waar we afsloegen naar de spoorwegovergang.  
Hier hadden we de pech dat er kort na elkaar twee treinen voorbijkwamen, waardoor de 
groep in drieën werd gesplitst. 
 
Na even langs de spoorlijn te hebben gefietst, kwamen we op een smal paadje langs de Dijle. 
Er heerste een vrij druk fietsverkeer in beide richtingen, waarbij er dikwijls moest gewacht 
worden om tegenliggers te laten passeren.  
Het was voor de fietskapiteins niet simpel om de groep bij elkaar te houden, maar ter hoogte 
van de gebouwen van Inbev werd er gewacht om de hele groep terug te herenigen.  
Enkelen namen hier reeds afscheid en keerden fietsend huiswaarts. De rest volgde de ring 
van Leuven langs het Martelarenplein tot aan Tiense Poort. Daar sloegen we af en namen de 
lange fietsbrug over de sporen tot in Kessel-Lo. 
 
Via een tweede fietsbrug over de sporen kwamen we tenslotte terug aan in de abdij van ‘t 
Park, waar onze voorzitter en zijn vrouw ons opwachtten in de Brasserie. Het was al bij al 
een leuke maar vermoeiende tocht, zeker voor de fietskapiteins die voortdurend tussen de 
kop en de staart van het peloton moesten spurten.  
Een deugddoende pint ons aangeboden door het bestuur op een zonovergoten terras 
smaakte dan ook overheerlijk en liet alle vermoeienissen snel vergeten. 

 
Marc Peetermans 
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’S MORGENS EEN BAKKIE, ’S AVONDS EEN BRUINTJE EN VOOR SOMMIGEN 
EEN SAFFIE 
WE WAREN 3 DAGEN IN AMSTERDAM (Verslag driedaagse 4-5-6 oktober) 
 

 
 
Donderdag 4 oktober 
 
De wekker loopt opdringerig treiterend schel af om halfvijf. Mijn oogleden hangen half stok 
en vol goede wil maar tevergeefs zoek ik het befaamde goud in de ochtendstond. Manlief 
weet als ervaringsdeskundige dat elk gesprek momenteel zinloos is. 
 
Punctueel om zes uur staan al de medereizigers verwachtingsvol blinkend gepakt en gezakt 
te wachten op ‘busje komt zo’. Zoveel hartelijk enthousiasme werkt meer dan aanstekelijk. 
De  ‘ochtendlijke blues’ glijden letterlijk van mij af, zodanig dat zelfs een ongewilde 
vertraging van een half uur mij helemaal niet van mijn stuk kan brengen. 
Dank zij de supersnelle handigheid in het bagage laden van Azzadine, onze chauffeur, en een 
onverwacht rustig reistraject, hebben we bij de eerstvolgende halte al heel veel tijdschade 
gerecupereerd. 
 
In Kontich kijken we spannend uit naar de opstap van ons spilfiguur ‘onze gids Marc’.  
Na een paar minuten intro is het mij al zonneklaar, dat Marc de juiste man is, en vooral de 
sympathieke kerel met het hart op de juiste plaats, we mogen een geslaagde trip 
verwachten.  
 
Het verkeer is ons genadig, de zon kijkt liefdevol op ons neer, iedereen is ontspannen in 
reismodus en een zalig ontbijtje in ‘la Place’ vormt de spreekwoordelijke kers op de taart. 
Marc heeft de gulden middenweg ontdekt tussen boeiende informatie uitdelen en 
overdonderen met banale futiliteiten. Als quizliefhebber was ik dan ook fan van het originele 
quizje over Amsterdam en het buurland Nederland in het algemeen. Dit noemen ze dan op 
een leuke manier kennis opdoen! Als dan bovendien blijkt dat er bij de halte supermoderne 
‘oortjes’ uitgedeeld worden die je op een verbluffend praktische manier met de gids in 
contact houden, dan besef je ‘we zijn met ons gat in de boter gevallen’. 
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Onze eerste kennismaking met Amsterdam blijkt het enorme Centraal Station te worden. 
Voor de bouw van dit gigantische complex in 1880 werden er maar liefst drie eilanden op 
het IJ aangelegd. Een rijkversierde bakstenen façade toont motieven die gebaseerd zijn op 
reizen, handel en historie van de stad, ze zijn prachtig uitgelicht in goud- en andere kleuren. 
Dit reusachtige station zou dagelijks 170 000 passanten verwerken. 
 
De eerste straat waar we voet aan wal zetten is de Damrak. Dit is een brede, drukke straat 
met talrijke souvenirwinkeltjes, fast - food restaurantjes, en vervallen gebouwen. Een 
origineel uitblinkertje blijkt de Beurs van Berlage. In een vernieuwende bouwstijl beïnvloed 
door de Italiaanse renaissance, met typische kenmerken zoals de aanwezigheid van een 
toren, opvallend rode bakstenen, ingetogen versieringen,  heeft de Nederlandse architect 
Berlage hier een pareltje neergepoot. Vanaf 1984 heeft dit gebouw een culturele 
bestemming gekregen.  
 
Aan het einde wacht ons de beroemde ‘Dam’. Hier aan de Amstel is de stad ontstaan.  
De Dam is een ‘must- see’ rechthoekig plein, dat het kloppende historische hart vormt van 
de stad. De meest bekende straten zoals de Kalverstraat, Nes en Warmoesstraat lopen uit op 
de Dam.  
De centrale blikvanger is het Koninklijk Paleis (oorspronkelijk het stadhuis). Het is een 
schoolvoorbeeld van classicisme en werd ontworpen door de bouwmeester  van Campen in 
1855 . Hier ontvangt de koning nog steeds zijn hooggeplaatste gasten. Ze kunnen er in alle 
schoonheid overnachten met vrij uitzicht op het Monument op de Dam.  
Deze obelisk is een sobere herdenking aan de doden van de tweede wereldoorlog.  
Al dan niet talentvolle straatartiesten zorgen voor de nodige animatie. 
  

 
 
Om twaalf uur is er voor ons met zorg gedekt in Ovidius Grand Café.  
Culinair en stijlvol gezien , een succesrijk geslaagd concept. Organisatorisch voor verbetering 
vatbaar. Marc vindt beslist met al zijn diplomatisch en organisatorisch talent een soepele 
oplossing voor de volgende groep. 
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Het wassenbeeldmuseum van madame Tussaud is het volgende item op ons bezoekmenu. 
Subliem gelijkende  wassen beelden van bekende gekroonde hoofden, filmsterren, zangers 
en voetbalsterren, afgewisseld met minder geslaagde tweelingversies van beroemdheden 
kunnen hier op veel belangstelling rekenen. Speciale entertainende effecten leveren 
fotogenieke resultaten.  
Persoonlijk vind ik deze tentoonstelling vrij specifiek op Nederland gericht. Met een eerder 
bezoek aan Tussaud in Londen in het achterhoofd  blijf ik toch licht ontgoocheld achter. 
  
Niet getreurd, een oortje gewurmd in mijn blijkbaar te kleine oortje, en ik kan weer luisteren 
naar de warme, onderhoudende stem van Marc. Met de nodige flair en kennis vertelt hij 
uitgebreid  over de Dam en zijn naaste omgeving.  
We vangen een verre glimp op van het Poolse luxueuze vijfsterrenhotel Krasnapolsky, dat 
blijkbaar de meest veeleisende klant de nodige luxe en comfort kan schenken.  
Een van de beroemdste juwelierszaken Gassan heeft op de hoek aan de Dam ook een 
gekend filiaal. 
Een totaal anders geïnspireerd interessant bouwwerk is de Nieuwe Kerk. Deze kerk ligt 
vrijwel ingesloten door andere gebouwen op de Dam. Hier werden Nederlandse 
koningshoofden gekroond en koninklijke huwelijken plechtig verzegeld.  
Ondanks zijn religieuze bestemming worden er hier ook vaak unieke tentoonstellingen 
georganiseerd. Momenteel kan je meer kennis opdoen rond het boeiende, exotische thema 
Boeddha. 
 
De Dam geniet notoire bekendheid als het ontmoetingsplein bij uitstek van de hippies , de 
provo’s en politiek getinte revoltes, zoals de opstand rond de kroning van Beatrix. 
  

 
 
Amsterdam : fietsstad 
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We verlaten dit plein met de samenvattende gedachte dat deze locatie de gevarieerde mix 
inhoudt van herdenken, demonstreren en flaneren. 
Van het reuzegrote, bekende, schatrijke warenhuis de Bijenkorf, zien we driemaal helaas 
enkel de etalages vluchtig passeren.  
We lopen constant over zebrapaden, en springen tientallen keren geschrokken opzij voor 
overhaastige fietsers. We zijn hier nog maar een halve dag maar we zijn reeds helemaal 
overtuigd: Amsterdam is een stad waar de fietsers koning zijn! 
 
Onder een koesterend zonnetje, waakzaam voor de duizenden zelfbewuste fietsers bereiken 
we de oude kerk, gewijd aan Sint Nicolaas, beschermheilige van de zeelieden en prostituees. 
In deze kerk zouden zowat 10 000 Amsterdammers begraven liggen. Een speciale 
eigenaardigheid is ook de aanwezigheid van huisjes uit de 17de eeuw, die tegen de kerk 
aangebouwd zijn, en nog steeds in gebruik zijn als winkeltjes of horecazaken.  
 
De Warmoesstraat ligt aan de rand van het Wallengebied. Het geniet vooral bekendheid 
omwille van zijn beruchte coffeeshops, talrijke bars, en schaars geklede dames achter glas. 
Een opmerkelijk detail is wel dat hier een vooruitstrevende kunstgalerie W139 gevestigd is in 
een pand dat dateert van de 16de eeuw. Er wordt aangenomen dat deze buurt het oudste 
bewoonde gedeelte van Amsterdam is. Je kan dit gemakkelijk beamen als je merkt hoe 
verontrustend verdacht de huisjes overhellen. Alle huizen hebben namelijk funderingen op 
houten palen in het water, die in de loop der eeuwen verzakt zijn. 
 
Via een smal straatje, bevolkt met norse rondborstige, warmbloedige dames komen we 
terecht in de Zeedijk. Inderdaad, deze straat is ooit een zeedijk geweest die bescherming 
bood tegen het water van de Zuiderzee.  
Na 1990 kende deze verloederde buurt, voornamelijk berucht om zijn drugshandel, een 
opwaardering. Ze is inmiddels uitgegroeid tot een levendige straat met sympathieke 
kroegen, restaurantjes en winkeltjes. Het wemelt hier van Chinese restaurantjes, en zelfs 
een boeddhistische tempel ‘Lotusbloem’ kan je hier bezoeken. Dit straatje pronkt dan ook 
met recht en rede met de titel ‘Chinatown’.  
 
Heel apart is de geschiedenis van de bruine kroeg ‘In ’t aepjen’. De naam van deze herberg 
uit 1550 verwijst naar het ludieke feit dat zeelui soms aapjes als ruilmiddel gebruikten om 
hun openstaande rekening te betalen. Op nummer 1 vinden we dan weer het oudste houten 
bestaande huisje terug. 
 
Op de Prins Hendrikkade worden we vriendelijk opgewacht door onze gemoedelijke 
chauffeur die ons prinsheerlijk vervoert naar het al even prinsheerlijke Vandervalk hotel.  
Een lekkere lunch in een harmonieus sfeervol decor is voor ons een excellente voorbereiding 
op een verkwikkende nachtrust. 
 
Vrijdag 5 oktober 
 
Na een volumineus, aantrekkelijk ontbijt worden de stapschoenen met liefde van onder het 
bed gehaald. Amsterdam, big, big city, you’re so pretty (cfr. Tol Hansse zijn hit in 1978). 
Aan de Stadhouderskade  550 wacht ons een verrassend boeiend tochtje met een 
sympathiek ogende boot met glazen dak. 
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Alle zintuigen staan op scherp afgesteld als we de halve cirkel van vier grachten – de Singel, 
Herengracht, Keizersgracht en Prinsengracht- herontdekken vanop het spiegelende water. 
De Herengracht doet haar naam alle eer aan en pronkt dan ook terecht met de mooiste, 
stijlvolle herenhuizen, ontworpen voor de rijke kooplui uit de gouden eeuw. De andere 
grachten wedijveren met een rijkelijk aanbod aan cachetrijke huizen.  
 
Onder de ‘magere brug’ zoenen we traditiegetrouw onze partner, want wie wil er nu niet 
genieten van lang huwelijksgeluk? Het grote aanbod aan verrassende ontdekkingen maakt 
dat we blijven rondkijken en boeiende details opmerken.  
We worden onder meer beloond met fraaie uitzichten op het opvallende Nemo-museum, op 
woonboten, trekschuiten en een prachtig replica van een oude boot van de Oost-Indische 
Compagnie.  
Een nieuwe, rustige beleving van deze mooie , levendige stad, waar water nog steeds de 
aanwezige hoofdrol speelt. Een korte wandeling door de oude volkswijk ‘De Pijp’ brengt ons 
naadloos bij een intiem restaurantje ‘De Valk’, waar eens te meer bewezen werd dat je zelfs 
in Nederland heerlijk Italiaans kan genieten. Een voltreffer! 
 
In de namiddag krijgen we carte blanche voor een vrije verkenning van de verlokkende stad. 
Gewapend met een minutieus stadsplannetje en heel veel lef (het leven is aan de durvers) 
gaan we een karaktervolle stad ontdekken. 
 
Via de Bloemenmarkt (bloembollen, tulpenbollen, reusachtige bollen) en de bekende  
Kalverstraat (met mannen erbij, uiteraard veel minder interessant!) opteren we om de buurt 
van de Westermarkt en de schilderachtige Jordaan te verkennen.  
Aan de Westerkerk, die de eeuwige rustplaats van Rembrandt is geworden, kunnen we aan 
de zuidwesthoek het kleine herdenkingsbeeldje van Anne Frank herkennen. Hier aan de 
prinsengracht ligt het Achterhuis, de geheime onderduikplek van Anne en haar familie.  
Het grote bezoekersaantal aan het herdenkingsmuseum is stille getuige dat we met respect 
blijven terugdenken aan deze historisch dramatische tijd.  
 
Rustig slenterend doorkruisen we knusse straatjes, die tussen de grachten doorlopen, 
bekend als ‘de Negen Straatjes’. We worden aangenaam gecharmeerd door de talrijke, 
amusante, originele winkeltjes. We bereiken de idyllische Jordaan. Deze wijk is geëvolueerd 
van volkswijk tot charmante woonwijk.  
Deze populaire wijk heeft kleurige accenten gekregen door de moderne interieurwinkeltjes, 
de uitnodigende bruine kroegen en wordt opgefleurd door de alomtegenwoordigheid van 
kleurige bloemen.  
We laten ons dan ook gewillig verleiden tot een zalig zonovergoten terrasje. De charmante 
locatie, uiteraard met zicht op water, de overheerlijke appeltaart en de warme aanwezigheid 
van onze vrienden zorgt voor een harmonieus moment, waarbij tijd en zorgen op de 
achtergrond verdwijnen. 
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Lekker zondigen in de Jordaan. 
 
Het deugddoende wandelingetje terug naar onze afspraakplaats met de bus leert ons weer 
allerlei onverwacht leuke plekjes ontdekken. 
 
Opgefrist en opgetut daagt iedereen weer blijgezind op voor de smakelijke lunch.  
Paula Hayen, die zonder schroom tien jaartjes in haar voordeel mag liegen, telt vandaag 84 
lentes en wordt dan ook met rede in het zonnetje gezet. Pralinetjes van het bestuur en 
verjaardagstaart van het hotel maken dit plaatje feestelijk af.  
 
Vooraleer Klaas Vaak ons stilletjes naar dromenland afvoert, gaan we nog even gezellig 
napraten in de uitnodigende brasserie van het hotel. We toosten op de vriendschap, op onze 
vrienden die onverwacht moesten afhaken, en evalueren onze dertienduizend gemaakte 
stappen met de nodige trots. 
 
Zaterdag 6 oktober 
 
Omdat het zaterdag is, en omdat we beslist extra calorieën vandaag zullen verbruiken 
durven we ongegeneerd ons tweede ontbijtbord een serieuze zoete toets geven. 
 
Om negen uur nemen we met gemengde gevoelens afscheid van het ons inmiddels 
vertrouwde hotel, en doorkruisen behendig een nog sluimerende stad. 
  
Het museumkwartier heeft het groene Vondelpark als zijn chique achtertuin ter 
ontspanning. De PC Hooftstraat waarin het museumkwartier genesteld ligt, is bekend als een 
luxueuze deftige wijk.  
Het Concertgebouw, het Rijksmuseum, het Stedelijk Museum, het overbekende Van 
Goghmuseum, hier is het al cultuur wat de grote klok slaat.  
Na een vrolijke fotosessie aan de trappen van het Hermitage worden we vriendelijk 
rondgeleid voor een bezoek aan de Classic Beauties tentoonstelling.  
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Om een beter inzicht te krijgen in de invloeden van het neoclassicisme worden we 
ondergedompeld in een visueel opfrissingsbad van de mytische heldenverhalen. 
Archeologische opgravingen in Pompeï en ‘grand tours’ vormden immers de inspiratie voor 
de kunst van de 18de eeuw. Onder de bekende kunstenaars van die tijd was Canova de 
populairste beroemdheid bij uitstek. Zijn marmeren beelden zijn een ode aan de sensuele  
schoonheid van de klassieken.  
Persoonlijk was ik aangenaam verrast door de pracht van de mooie sculpturen, 
bewonderend voor de artistieke kunde om van harde marmer vloeiende beelden te creëren. 
Anderzijds vond ik de kunstwerken geen enkele emoties uitstralen, en kwamen de ogen 
doods, koud en kil over.  
 
Totaal omgekeerd dynamisch was dan ook de uitstraling van de expositie ‘Hollanders van de 
Gouden Eeuw’. Dertig reusachtige groepsportretten zijn hier uitzonderlijk, in samenwerking 
met verschillende musea, samengebracht .  
We krijgen hier een realistisch beeld te zien van de burgerij van de 17de eeuw.  
Burgers, ongeacht hun rang, stand of religie worden hier broederlijk naast elkaar afgebeeld. 
Deze grote groepsportretten zijn uniek in de wereld, en ze hebben inderdaad een 
beklijvende indruk gemaakt.  
Om het reisprogramma vlotjes te laten verlopen werden we in het Café -restaurant 
uitgenodigd op verleidelijk decoratief geëtaleerde broodjes. Helaas hadden de broodjes, 
niettegenstaande de vulling behoorlijk lekker was, te lang in de oven geresideerd.  
Marc zou Marc niet zijn als hij daarvoor geen geslaagde oplossing zou vinden voor de 
volgende groep. 
 
Een korte wandeling, inmiddels in een wakker, bruisend Amsterdam voert ons naar het 
bekende Rembrandtplein. Het omstreden beeld van Rembrandt van 1852  is omgeven door 
figuren die de Nachtwacht uitbeelden.  
Deze plek is uitgegroeid tot de favoriet van de fotograferende toeristen. Talrijke charmante 
hotelletjes, en cafétjes met vriendelijke terrasjes omkransen het plein en zorgen voor een 
gezellige gemoedelijkheid. 
  

 
Enkele SKL’ers poserend bij de Nachtwacht onder het toeziend oog van de schilder. 
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In afwachting op onze bus ( veel respect voor de chauffeur, je moet hier maar eens parking 
vinden!) strekken we nog even de benen, en ontdekken nog een uniek pareltje, het 
Tuschinski theater. Een Poolse jood , bezeten door film, liet deze bioscoop bouwen in een 
gedurfde mix van Jugendstil en Art Deco in 1921. De cinema is recentelijk vernieuwd en 
roept herinneringen op aan onze Antwerpse Bourla Schouwburg. 
 
Onze terugkeer verloopt weer even vlotjes en onderhoudend mede dank zij de ontroerend 
mooie geselecteerde muziek van onze gids.  
Een korte stop met obligatoire groepsfoto aan de meest gefotografeerde, rustieke molen 
van Nederland brengt ons al stilaan in afscheidsstemming.  
Het avondmaal in De Gouden Leeuw vonden we bescheiden, maar ja, wij zijn dan ook 
verwende levensgenieters geworden. 
 
Stipter dan stipt keren we veilig terug naar ons dagelijks bestaan. We proefden met volle 
teugen van het mooie Amsterdam, maar beseffen dat er nog zoveel moois te ontdekken valt. 
Laat ons dan allen samen met Johnny Jordaan een verdiende ode brengen aan deze 
waterrijke wereldstad: Geef mij maar Amsterdam, Dat is mooier dan Parijs …… 
 

 
 
Groetjes 
Monique Leempoels 
 
NB. Nog een bijzondere dank aan onze sympathieke SKL reisbegeleiders Vera en Julien 
alsmede – voor de tweede groep – Magda en Jan, bij wie we steeds met al onze 
bekommernissen welkom zijn. 
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NOG EVEN DE AGENDA RAADPLEGEN VOOR 

 
DE WINTERPETANQUE in TC Lovanium op maandagen 5 en 19 november van half tien tot 
half één. Geen voorafgaande inschrijving nodig. 
DE WANDELING in Tielt – Winge met Andre op donderdag 8 november. Verzamelen aan 
sporthal ’t Solveld, Ralisweg 17 om 14u.  
DE QUIZ op donderdag 15 november om 14u30 in de voetbalkantine Bierbeek met gratis 
tombola voor een etentje bij Boeres. Inschrijven door storting van 3 euro kan nog tot 10 
november. 
DE SPEKTAKEL – MUSICAL 40 – 45  op zaterdag 17 november : voor hen die zich hebben 
ingeschreven. Verzamelen op de carpoolparking aan de rotonde in Rotselaar om 11u30.  
DE BOWLINGNAMIDDAG op donderdag 22 november om 14 uur in Bowling Anglo, Holsbeek, 
Pleinstraat 17. 
Inschrijven voor 2 games en één consumptie kan nog door storting van 6 euro tot 11 
november.   
Meer details in Ons Gazetje van oktober, dat je ook vindt op onze website 
 www.seniorenkbcleuven.be 

 

HUWELIJKSJUBILEA 
60 jaar gehuwd 

 

01/12: WECKHUYSEN VICTOR – VAN LOO ANNA, Elisabethlaan 105 bus 1 - 3200 Aarschot 
 

VAN HARTE PROFICIAT 
             
                
 
                       

 
 
 
 
 
 
 
Aan al onze leden die in november en december jarig zijn, wensen wij 
van harte een gelukkige verjaardag toe. 

http://www.seniorenkbcleuven.be/
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Overlijdens 

 
 

 
 

We vernemen het overlijden van: 
 
dhr. Jos BERGHMANS (ex-ABB/KBC Verzekeringen), echtgenoot van mevr. Marieke DAUSY. 
Jos werd geboren op 28 juni 1927 en is op 7 oktober zacht ingeslapen in het Sint-
Dimpnaziekenhuis te Geel. 
  

Rouwadres: Pastorijstraat  5 

                    2440  GEEL 
 

mevr. MIA EYCKMANS, echtgenote van dhr. René GEYSKENS (ex-KB/ KBC). 
Mia werd geboren op 19/05/1951 en is omringd door haar geliefde familie, thuis zachtjes 
ingeslapen op 5 oktober 2018. 
  
Rouwadres: Eekhoornbos, 13 
                    3200  AARSCHOT 

 
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. 016/46 19 52 of per e-mail aan nicole.alaerts@hotmail.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.        

mailto:julien.ronsmans1@telenet.be
http://www.seniorenkbcleuven.be/

