
        

                                                             

 
 
 
VOORWOORD 
  
VOORTAAN TWEEMAANDELIJKS GAZETJE 
2019 is pas begonnen en we zijn al aan de tweede uitgave van Ons Gazetje toe. Zoals je zal 
merken bevat dit voor de eerste maal nieuws en activiteiten voor de volgende maanden 
februari en maart. De redenen voor dit tweemaandelijks nieuwsblad werden voordien reeds 
uitgelegd. Gezien de ondersteuning van CCM voor de postzendingen einde van dit jaar stopt 
zullen deze van dan af moeten worden uitbesteed zodat besparing van portkosten zich 
opdringt. In navolging van de andere Kringen, die reeds met trimestriële zendingen werken, 

beginnen wij nu voorlopig met een tweemaandelijks krantje.  
 
AANDACHT VOOR DE BETAALKALENDER 
Dit heeft voor gevolg dat toekomstige activiteiten langer op voorhand zullen worden bekend 
gemaakt, hetzij via e-mail, hetzij met de post op het thuisadres. Bij de aangekondigde 
activiteiten zal dan meestal een begin- en einddatum van mogelijke inschrijving door 
betaling worden bekendgemaakt. Mogen we vragen om hier strikt rekening mee te houden 
teneinde het voor onze kassier en boekhouder eenvoudiger te maken. Zie b.v. onze 
aankondiging van de lunch dansant verder in dit blad. Om tijdig in te schrijven kan je je 
betaling via de betaalagenda verrichten. Zij, die over geen PC beschikken kunnen de 
betalingen ook laten registreren aan een bankautomaat in het KBC kantoor. 
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Graag respect voor de opgegeven begin- en einddatum van de inschrijvings- 
/betaalperiode. Betalingen binnen gekomen vóór de opgegeven begindatum worden 2 

dagen na deze begindatum geregistreerd.  
 
Het is niet uitgesloten dat daarnaast nog een herinnering wordt geplaatst via het mailadres, 
een voordeel dat de papieren lezers niet genieten. Vandaar nogmaals een oproep aan de 
bezitters van een PC die het papieren Gazetje nog per post ontvangen hun mailadres 
vooralsnog door te geven aan nicole.alaerts@hotmail.be. Zo help je ons niet alleen op de 
portkosten te besparen, maar wordt je ook te allen tijde meteen op de hoogte gehouden 
van het reilen en zeilen van onze Kring.   
 
AANDACHT VOOR DE INTERESSEPEILING 
Mogen we ook nog jullie bijzondere aandacht vragen voor de interessepeiling hieronder. We 
hebben KBC bereid gevonden speciaal voor onze Kring een infosessie over digitaal (online) 
bankieren te organiseren. We polsen echter vooraf naar jullie interesse om hieraan deel te 
nemen teneinde dergelijk evenement efficiënt te kunnen inrichten. Dus graag snel 
antwoorden, mocht dit jullie belangstelling wegdragen.  
 
NIEUW BESTUURSLID 
Tenslotte nog meedelen dat we sinds onze recente Algemene Vergadering een nieuw 
bestuurslid mochten verwelkomen. Paul Alaerts zal in ons bestuur de plaats innemen van 
Willem Van Huychem, die het bestuur heeft verlaten wegens het bereiken van de 
maximumleeftijd.  
 
 
 

Deelname aan de activiteiten van onze Kring geeft ons automatisch de 
toelating om tijdens deze activiteiten genomen foto’s te publiceren in Ons 
Gazetje en op onze website. Wie het hier niet mee eens is, gelieve ons 
hiervan telkens te verwittigen. We feliciteren hier ook elke maand personen 
met naam bij speciale verjaardagen. Indien jij dit niet wenst, laat het ons dan 
weten. 
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INTERESSEPEILING VOOR INFOSESSIE DIGITAAL BANKIEREN 
 

 
 
Je hebt een computer, tablet of smartphone? En je hebt interesse in digitaal bankieren, maar 
hebt de stap nog niet gezet? Of je hebt de stap reeds gezet, maar wil toch nog graag meer 
mogelijkheden van KBC Touch of KBC Mobile ontdekken (om b.v. je treinticket te bestellen).  
 
Dan is dit het ideale moment om hierover wat meer te ontdekken in een speciaal voor de 
KBC Senioren van Leuven te organiseren KBC digi-sessie. Je krijgt eerst een introductie over 
de snelle veranderende digitale wereld, de wereld van smartphones en tablets  en nog veel 
meer. Daarna ontdek je stap voor stap hoe je handig en veilig kan bankieren met KBC Touch 
en KBC Mobile.  
 
Op deze infosessie zullen verschillende KBC medewerkers aanwezig zijn om je verder te 
informeren of om je te helpen met het activeren van de KBC apps. 
Bovendien wordt uitleg verstrekt over KBC Live of bankieren op afstand. Dank zij KBC Live 
hoef je niet meer naar het kantoor voor advies over sparen, beleggen, verzekeren, lenen of 
betalen. Een telefoon met KBC medewerkers uit je eigen streek volstaat.  
Om zeker voldoende ondersteuning en een aangepaste locatie te kunnen voorzien is het 
belangrijk om een zicht te krijgen op het aantal geïnteresseerden. Indien dergelijke sessie 
je belangstelling opwekt, laat dan snel en vóór 20 februari je interesse weten door een 
mailtje te sturen naar achille.cuypers@telenet.be. Op basis van de binnen gekomen 
antwoorden, zal een datum en locatie gekozen worden. Je leest er later meer over. 
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WANNIER WASDA NA WEI? 
(Voor de niet Leuvenaars: Wanneer was dat nu weer?) 
Enkele datums ter herinnering: 
 
MAANDAGEN 4 EN 18 FEBRUARI, van half tien tot half één:  
INDOOR PETANQUE in TC Lovanium, Galgenbergstraat 41, Leuven.  
Ook te bereiken met De Lijn vanuit Leuven Station: bus naar Kortenberg (Perron 8) of naar 
Zaventem (Perron 12) met afstap aan KBC Hoofdkantoor Leuven aan de Brusselsesteenweg. 
Bergje op naast inrit en je bent er. 
 
DONDERDAG 7 FEBRUARI, 14u:  
WANDELEN IN WEZEMAAL.  
Vertrekpunt: parking KFC Rapide Wezemaal, Vleugtweg 26, Wezemaal. Inrit tegenover 
Bakkerij Het Broodhuis. 
 
DONDERDAG 14 FEBRUARI:  
Lezing door NOTARIS DIRK MICHIELS OVER HET NIEUWE ERFRECHT. 
Locatie: Voetbalkantine KHO Bierbeek, Wijnenberg 1, Bierbeek (achter CC De Borre). 
Aanvang: 14u30.  
Inschrijving mogelijk tot 8 februari mits betaling van 3 euro op onze  
SKL rekening BE78 4310 0665 6186 met vermelding van code 721. 
Meer details in ons vorig Gazetje of op onze website www.seniorenkbcleuven.be 

 
DONDERDAG 28 FEBRUARI: BB IN HOLSBEEK 
Brigitte Bardot in Holsbeek? Dat geloof je zelf toch niet. Mysterieuze titel alleen om jullie 
aandacht te trekken. Juiste titel: Bowling Bis in Holsbeek. 
 
Inderdaad, het enthousiasme bij onze eerste bowlingnamiddag eind november loog er niet 
om. Op verzoek van velen organiseren we dan ook een tweede bowling bijeenkomst op 
donderdag 28 februari in Bowling Anglo, Pleinstraat 53 te Holsbeek. We trekken de 
bowling shoes aan om 14 uur. 
Voor diegenen die er de eerste maal niet bij waren en nu graag komen mee spelen. Bowlen 
is een sport die door iedereen kan beoefend worden. Het komt niet 
meteen aan op kracht maar eerder op techniek, zodat de vrouwen 
de mannen kunnen kloppen (wat voor sommige mannen wel 
gevoelig ligt).  Moeilijk is het niet: je moet de bal vasthouden door 
je duim, middelvinger en ringvinger in de drie gaten te steken. Je 
hoeft de score zelf niet bij te houden, dat gebeurt automatisch.  
Geïnteresseerd in een namiddag aangenaam amusement?  
 
Je kan deelnemen door VANAF 1 FEBRUARI 6 euro per persoon over te schrijven op de SKL 
rekening BE78 4310 0665 6186 met vermelding van code 757 en van de namen van de 
deelnemers, die noodzakelijk zijn om de verdeling van de vijf spelers over de 10 banen 
mogelijk te maken. Het inschrijvingsgeld geeft recht op 2 bowlingpartijen (1 partij is = 10 
beurten per speler; per beurt mag je 2 maal gooien) en één gevuld drinkglas (bier, frisdrank, 
koffie, thee). Latere spelen en dranken zijn voor eigen rekening. 
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Andre (Vanden Panhuyzen) zal de ploegen samen stellen. Je voorkeur voor medespelers kan 
je hem desgevallend mailen op andre.vandenpanhuyzen@skynet.be. 
  
Nog enkele praktische details. De inschrijvingen worden onherroepelijk afgesloten 
wanneer het maximum van 50 deelnemers bereikt is en in elk geval op 22 februari.  
Hoe Bowling Anglo bereiken?  
Komende vanuit Leuven rijd je naar de Aarschotsesteenweg (N19). Eens de befaamde Duitse 
Brug onder, rijd je nog een drietal kilometers en sla rechtsaf de Pleinstraat in. Na een 300 
meters zie je rechts het plein met de Delhaize en de Aldi. De bowling is naast de Delhaize en 
achter de Aldi. 
Tot dan? 
 

 
 
Enkele SKLers in volle actie tijdens vorige bowling sessie 
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VOORJAARSWANDELING 7 MAART 2019 IN BLANDEN 
 
Een wandeling van iets meer dan 8 km volledig 
in het bos. Dat is wat onze wandelgids Jan 
Fonteyn ons belooft op donderdag 7 maart. Hij 
neemt ons mee in zijn achtertuin, het 
Mollendaalbos, dat deel uitmaakt van het 
Meerdaalwoud.  
We passeren langs het hoogste punt van het 
woud, bewonderen enkele kunstwerken van 
Ad en hebben aandacht voor Den Dikken Eik, 
de dikste en met zijn 343 jaarringen 
waarschijnlijk oudste boom van het 
Meerdaalwoud. 
Jan verwacht ons omstreeks 13u45 aan de 
cafetaria van de voetbalclub “Stormvogels Haasrode”, Kartuizerstraat 2, 3052 Blanden. 
De wandeling start om 14 u. 
 
Afsluiten doen we met een 
natje in de cafetaria van de 
plaatselijke voetbalclub. 
Hoe bereik je het startpunt? 
Komende van Leuven via de 
Expressweg of via de 
Naamsesteenweg volg je aan 
de lichten de richting Blanden-
Haasrode.  
Hou rechts aan en blijf de 
Bierbeekstraat volgen.  
Volg de bordjes : FC 
Stormvogels Haasrode. 
 
 

 
 
VRIJDAG 15 MAART, 13 UUR: 2de LUNCHDANSANT IN HET SPARRENHOF 
 
Soms is de aankondiging van een activiteit wel papgemakkelijk. Het succes van onze eerste 
lunch dansant heeft zoveel weerklank gevonden bij onze leden dat er niet veel promotie 
voor een heruitgave nodig zal zijn om alle beschikbare (180) plaatsen in te vullen.  
Willen jullie eens lekker tafelen en daarna de benen strekken op de dansvloer, streep dan 
vrijdag 15 maart aan in jullie agenda. Vanaf 13 uur zijn jullie opnieuw welkom in het 
Sparrenhof, Elsleukenstraat 28, 3201 Langdorp, waar je hartelijk zal verwelkomd worden 
met een aperitief ter Venne, een glaasje cava of fruitsap en drie lekkere hapjes.  
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Nadien kan je aanschuiven aan 
feestelijk gedekte tafels en 
wacht ons culinair genot onder 
de vorm van een heerlijke lunch 
dank zij een vlotte en 
professionele bediening van de 
ploeg van het Hof Ter Venne. Dat 
wordt proeven en genieten. We 
starten met een carpaccio van 
zalm met groene kruiden, 
flageolet, olijf, rode ui en zure 
roomdressing. We vervolgen met 

een heerlijk soepje van butternut met pijpajuin, kokos en rode kerriepasta. Hopelijk heb je 
dan nog geen vol gevoel want het hoofdgerecht moet nog worden opgediend: 
kloostervarkenshaas gemarineerd met tandoorikruid, crème van ui en bospeen, 
lentegroentjes en jus met Limburgse stroop en tijmkroketten. We sluiten dit feestmenu af 
met een Dinner & Dance desserten verheerlijking. Ontdek daarbij de aan het menu 
aangepaste wijnen : Côtes de Gascogne, Solatio, Sauvignon Blanc en een E Arte Negroamaro 
uit Puglia. Uiteraard staan er ook waters op tafel. 
  
Na het nuttigen van al dat lekkers zal DJ Hans Wittockx onze danslust prikkelen met een 
waaier aan klassiekers en evergreens uit onze jeugdjaren, afgewisseld met hitjes en 
meezingers van nu.  Wie zelf niet graag danst, kan zich nog altijd amuseren door te kijken 
naar de moves van de danslustigen of door rustig te keuvelen met zijn disgenoten. Het is 
geen Rock Werchter of Tommorrowland: de muziek zal niet te luid staan zodat leuke 
gesprekken nog altijd mogelijk zijn.  Zowel tijdens als na de maaltijd zijn er volop dranken 
beschikbaar: koffie, thee, wijnen, frisdranken en (zelfs sterke) bieren en dit tot het einde van 
deze swingende namiddag die is vastgesteld op 20 uur. 
 

 
Wiggle like a snake, 
wobble like a duck, do the 
Hucklebuck (lunch dansant 
15 maart 2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dank zij een fikse bijdrage van onze kas kunnen we jullie deze onvergetelijke namiddag 
aanbieden voor 50  euro per persoon i.p.v. aan de werkelijke kostprijs van 70 euro.  



Wil je mee genieten van deze gastronomische maaltijd en de aansluitende danspartij, 
schrijf je dan in VANAF 11 FEBRUARI TOT 8 MAART door storting van 50 Euro per persoon 
op rekening van SKL BE78 4310 0665 6186 met vermelding van code 731. Laat ook weten 
wie je graag als tafelgenoot hebt door dit te vermelden bij je overschrijving of door een 
mailtje te sturen naar nicole.alaerts@hotmail.be.  
Eens de 180 beschikbare zitplaatsen zijn ingevuld worden de inschrijvingen afgesloten.  
 
Voor diegenen die nog nooit een feest bij het Hof Ter Venne of het Sparrenhof hebben 
meegemaakt volgt hierna een mogelijke wegbeschrijving. Langs het Begijnhof van Aarschot 
(Albertlaan) rij je 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. 1,5 km verder ben je 
in de Elsleukenstraat en zie je op je linkerkant het Sparrenhof met huisnummer 28. 
Onmiddellijk voorbij het gebouw kan je de ruime parking achteraan oprijden.   
 
Tot dan? 
 
WANDELKALENDER 2019 

 
Hieronder de voorziene wandelingen in 2019, onder voorbehoud van onverwachte 
opgedrongen wijzigingen. In principe vinden de wandelingen op de eerste donderdag van de 
maand plaats.  
Uitzonderingen de bloesemwandeling in april en deze van oktober (wegens uitstap Berlijn). 
Start normaliter om 14 u, behoudens de ontbijtwandeling in juni (8 u) en deze van de 
zomermaanden juli en augustus (10 u) 
 
3 Januari  Luc Geyskens  Grez- Doiceau 
7 Februari  Louis/ AC  Wezemaal 
7 Maart  Jan Fonteyn  Blanden 
11 April  Frans Taes  Bloesemwandeling 
2 Mei   AC   Tremelo 
6 Juni   Felix/ AC  Ontbijtwandeling  Aarschot  
4 Juli   Hugo Theys  Holsbeek (Vertrek 10 u) 
1 Augustus  Luc Geyskens  Leuven De Spuye (Vertrek 10 u) 
5 September              A. Vandebroek  Melkwezer 
10 Oktober   Luc Geyskens  Tourinnes 
7 November               Luc Geyskens  Butsel (spek met eieren) 
5 December  Felix   Kampenhout 
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Activiteitenkalender met betaalagenda periode februari-maart 

 
 
 
 

 
 

 
  

Activiteit Plaats Datum Bedrag Betalen 
vanaf 

Betalen 
tot 

code 

Bowling Holsbeek Do 28 februari € 6 1 februari 22 
februari 

757 

Lunch Dansant Sparrenhof Vrij 15 maart € 50 11 februari 8 maart 731 

Voordracht Bierbeek Don 14 februari € 3 8 januari 7 februari 721 

       

Wandelen  Wezemaal Don 7 februari  - - - 

 Blanden Don 7 maart  - - - 

Petanque Lovanium Ma 4 februari  - - - 

  Ma 18 februari  - - - 

  Ma 4 maart  - - - 

  Ma 18 maart  - - - 

  Ma 1 april  - - - 



Activiteitenkalender  

 
 

        ACTIVITEITENKALENDER  2019  

Maandag 1-1 Nieuwjaarsdag Maandag 4-2 Petanque in Lovanium

Donderdag 3-1 Wandeling Donderdag 7-2 Wandeling

Maandag 7-1 Petanque in Lovanium Dinsdag 12-2 Bestuursvergadering

Dinsdag 8-1 Bestuursvergadering Donderdag 14-2 Voordracht: Dirk Michiels

Dinsdag 15-1 Algemene vergadering over Erfrecht

Maandag 18-2 Petanque in Lovanium

Maandag 21-1 Petanque in Lovanium Donderdag 28-2 Bowling

Maandag 1-4 Petanque in Lovanium

Maandag 4-3 Petanque in Lovanium Dinsdag 9-4 Bestuursvergadering

Donderdag 7-3 Wandeling Donderdag 11-4 Bloesem Wandeling

Dinsdag 12-3 Bestuursvergadering zondag 21-4 Pasen

Vrijdag 15-3 Lunch dansant Maandag 15-4 Petanque in Lovanium

Maandag 18-3 Petanque in Lovanium Donderdag 25-4 Voordracht: Prof. Van Broekhoven

Vrijdag 26-4 Fietstocht

Woensdag 1-5 Dag van de arbeid

Donderdag 2-5 Wandeling Maandag 3-6 Petanque in Lovanium

Dinsdag 7-5 Bestuursvergadering Donderdag 6-6 Ontbijtwandeling Aarschot

Donderdag 9-5 Uitstap 1: Centrum nucleair afval - Zondag 9-6 Pinksteren

+ cruise Kempense kanalen (Kaasboerin)Dinsdag 11-6 Bestuursvergadering

Maandag 6-5 Petanque in Lovanium Donderdag 13-6 Fietstocht

Donderdag 16-5 Fietstocht Maandag 17-6 Petanque in Lovanium

Maandag 20-5 Petanque in Lovanium Donderdag 20-6 Smoutebollen + kaartspel

Dinsdag 28-5 Uitstap 2: Centrum nucleair afval - of gezelschapsspel

0

Donderdag 30-5 O.L.H. Hemelvaart

Donderdag 1-8 Wandeling (voormiddag)

Maandag 1-7 Petanque in Lovanium Dinsdag 6-8 Bestuursvergadering

Donderdag 4-7 Wandeling (voormiddag) Maandag 5-8 Petanque in Lovanium

Donderdag 11-7 Vlaamse feestdag Donderdag 15-8 O.L.V. Hemelvaart

Donderdag 11-7 Wandeling Mechelen Maandag 19-8 Petanque in Lovanium

Maandag 15-7 Petanque in Lovanium Donderdag 22-8 BBQ

Zondag 21-7 Nationale feestdag Maandag 26-8 Musical  Titanic  Overmere-Donk

Zondag 1-9 Petanqueontmoeting in Wemmel

Dinsdag 3-9 Uitstap 1: Bakkerij La Lorraine woensdag 2-10 5d. Busreis naar Berlijn

+ Koffie Hoorens tot zondag 6-10

Donderdag 5-9 Wandeling

Dinsdag 10-9 Uitstap 2: Bakkerij La Lorraine Dinsdag 8-10 Bestuursvergadering

+ Koffie Hoorens Donderdag 10-10 Wandeling

Donderdag 12-9 Voordracht:Jos Vander Sloten Dinsdag 15-10 Pensenkermis

robots in het operatiekwartier Donderdag 24-10 Bowling

Dinsdag 17-9 Bestuursvergadering

Donderdag 19-9 Fietstocht

Vrijdag 1-11 Allerheiligen Donderdag 5-12 Wandeling

Zaterdag 2-11 Allerzielen Vrijdag 6-12 Mis + kerstdiner

Donderdag 7-11 Wandeling Zaterdag 7-12 BOT

Maandag 11-11 Wapenstilstand Dinsdag 10-12 Bestuursvergadering

Dinsdag 12-11 Bestuursvergadering

Donderdag 21-11 Quiz

AUGUSTUSJULI

SEPTEMBER OKTOBER

NOVEMBER DECEMBER

JUNI

APRIL

FEBRUARIJANUARI

MAART

MEI



 
Wandeling 03 januari 2019 in Grez-Doiceau. 
 
Voor de eerste wandeling van 2019 trokken we over de taalgrens, naar Graven 
(deelgemeente van Grez-Doiceau). 
Een ijverige Luc stond ons op te wachten om iedereen netjes een parkingplaats aan te 
wijzen. Later zou hij ons de ganse tijd de weg wijzen tussen weiden, velden en bossen door.  
Een heerlijk parcours. Bedankt Luc voor de mooie wandeling. 
 
Dat het pas Nieuwjaar was kon je zien op de parking. 
Overal werd  veel geluk en een goede gezondheid gewenst, al of niet met bijhorende 
nieuwjaarszoenen.  
  
Onze voorzitter liet zich zeker niet onbetuigd; ik zou hem durven een “veelkusser” noemen.  
Mogelijk had hij ’s morgens ook de tien tips in de krant gelezen :  
“hoe wens je jouw collega’s een gelukkig Nieuwjaar?”   
 
Ik citeer een paar van die tips:  

1. Je hoeft niet te kussen.               Maar die tip had de voorzitter niet gelezen. 

2. Volg de regel van drie.           Niet één of twee of vier kussen – zoals de Italianen – 

maar drie, te beginnen op de rechterwang om botsingen te voorkomen. Deze tip had 

Achilles duidelijk goed gelezen. Hij kent zijn wereld en geplogenheden. 

Parking vol mensen, 
handen schudden en zoenen, 
een nieuw jaar begint. 
 
Maar genoeg daarover; terug naar de wandeling. 
Zoals steeds, stipt op tijd, nam Luc de 65 wandelaars op sleeptouw.  Een mooi aantal gezien 
de onstabiele weersomstandigheden. Sommigen moesten mogelijk  op de kleinkinderen 
passen maar het feit dat het de eerste dag van de wintersolden was kon niemand overhalen 
om te gaan shoppen. Wandelen is gezonder en minder duur! 
 
Shoppen in de stad 
of wand’len in de natuur :  
keuze snel gemaakt. 
 



 De Waals-brabantse klei kleefde 
aan de schoenen maar nergens 
liepen we echt door modder. De 
paadjes langs de riviertjes “le 
train” en ‘le pietrebais” zijn 
idyllisch mooi .  En om op de vraag 
van iemand te antwoorden : voor 
zo ver ik kan nagaan mondt  “le 
train” uit in de Dijle, ergens tussen 
Gastuche en Pécrot, meer bepaald 
in Bouly.  
Er zaten een paar snedige 
klimmetjes in de wandeling, op 
kasseien die ze ons in Roubaix 
zullen benijden. Na zo’n eerste 

klim kwamen we aan de kerk van Biez waar Magda en Jan ons stonden op te wachten met 
een glaasje cava of zoete betekomse likeur en lekkere zoutkoekjes. Dankjewel Magda en Jan. 
 
Vanuit Biez kregen we mooie vergezichten 
en daalden we af naar Cocrou, vervolgens 
een tweede en zwaardere klim richting 
Gottechain om daarna terug af te dalen 
richting Graven naar  de kantine van de 
plaatselijke voetbalclub voor een heerlijke 
pint of warme drank, bij Jacqueline. 
En er viel weer veel te vertellen en nieuws 
te rapen onderweg. Sommigen hadden het 
over het voorbije kerstdiner van SKL, maar 
meer nog ging het over de  kerst- en 
eindejaarsfeesten in eigen familiekring. En 
hoe er weer gezondigd werd tegen de 
principes van gezond eten en drinken. En of 
er een kilootje bij kwam… 
En over zondigen gesproken… 
 
Wanneer ik mij op een bepaald ogenblik liet afzakken in de groep, ben ik ongeveer 
halverwege even blijven hangen want ik ving er een zeer amusant gesprek op.  
Twee personen hadden het over de biecht.  
Hoe zij in hun jeugdjaren in dat kleine hokje op hun knieën moesten zitten en ze langs de 
andere kant hoorden fezelen. Ze konden er – naar hun zeggen – niet veel van verstaan,  
hoezeer ze zich ook inspanden. En dan ging plots het deurtje langs hun kant open en vingen 
zij een geur op van botermelk of look wanneer de pastoor hen vroeg wat zij – nederige 
zondaars – te vertellen hadden en waarvoor zij vergiffenis wilden bekomen. 
Ze hadden een zondagsmis overgeslagen, ze hadden eens gevloekt – de naam van God ijdel 
gebruikt - , af en toe thuis wat opstandig geweest en één keer wat snoep  gejat in ’t winkeltje 
aan de kerk.  



De pastoor liet dat allemaal onverschillig over zich heen gaan en knikte begrijpend voor deze 
jeugdzonden. Wanneer ze echter tussen hun tanden murmelden dat ze ook tegen het zesde 
en negende gebod gezondigd hadden werd de pastoor heel en al oor en wou hij alle details 
weten. 
  
Ik ga discreet blijven en niet zeggen wat ik toen nog hoorde maar mij leek het toch allemaal 
onschuldig en de pastoor zal er ook wel geen rode oortjes van gekregen hebben.  
De penitentie was volgens mij niet in verhouding. 
 
Dat vind ik echt amusant tijdens zo ’n wandeling : hier en daar een ondeugend gesprek 
meepikken en daarna iedereen er laten in delen. 
 
 
Felix 
 

 
 
 
 
ALGEMENE VERGADERING SKL (15 JANUARI): VERSLAG 
 
We hebben ondertussen reeds een stevige hap genomen uit het blanco blad 2019.  
De lieve nieuwjaarswensen en de ijverig geschreven nieuwjaarsbrieven hebben we ontroerd 
in een mooie doos opgeborgen. De diepvries en ijskast ogen weer opgeruimd netjes en zelfs 
één van mijn goede voornemens vertoont al vervelend krakende kantjes. Een paar 
sentimentele zielen laten tegen beter weten in hun kerstlichtjes nog uitdagend flikkeren, 
maar de modale burger heeft resoluut alle blingbling weer naar een duister hoekje op zolder 
verbannen. 
 
Onvermijdelijk overvalt mij rond deze periode  een zekere ‘tristesse’, een moeilijk te 
verwerken afscheid van gezellig drukke dagen, een leeg gevoel dat nog eens dubbel 
versterkt wordt door een troosteloze hemel die dichtgeplakt lijkt met dreigende wolken.  
De feestelijke algemene vergadering op 15 januari was dus net op tijd gepland om mij te 
redden uit mijn januaridipje. 
  
Bierbeek kantine: tien uur in de ochtend: buiten primeren grijze kleuren, maar binnen kleurt 
het licht helder warm en uitnodigend. Het bestuur, dat meer dan opgetogen is met een 
fantastische score van 195 inschrijvingen, heeft er alle zin in. De zaal wordt ijverig 
herschapen in een gezellige feestzaal. 200 champagneglazen en nog eens 200 wijnglazen 
worden netjes uitgestald . 

 



Bij al de euforie rond ons 
succes wordt er toch wel 
even bedenkelijk gekeken , 
onze zaal blijkt opeens 
gekrompen, of zijn we nu 
echt met zoveel! Vera, die 
elk hoekje en kantje van de 
kantine op haar duimpje 
kent heeft een praktische 
herschikking voorzien, en 
voilà , iedereen zal een 
comfortabel zitje hebben, 
met volledig zicht op de 
geplande toespraken. 

 
Deze keer heeft Anita zich laten inspireren door de nieuwste woontrend, namelijk de Wabi - 
sabi.  (wij zijn bij SKL echte trendsetters).  Sobere doorzichtige flessen, waarin vriendelijk 
groene takjes drijven met kleurige rode bessen, in combinatie met eenvoudige klimop en 
bescheiden bloempjes zorgen voor een kunstig geheel. Wabi- sabi is een stijltrend , die 
gekoppeld wordt aan de eenvoud en de imperfectie van de natuur. Weg met het barokke, 
leve de rust! Origineel gevonden, Anita! 
 

Maar ook in de keuken was er geen plaats voor mensen 
met ‘een zittend gat’. Het bestuur dat deze keer 
verrassend  gekozen had voor ‘kaas en charcuterieschotels’ 
werd toch wat stiller en bleker bij de aankomst van 
reusachtige kaasbollen en dozen vol charcuterie. Vluchten 
kon niet meer, het was dus even slikken… Een paar 
minuutjes deskundige uitleg van de kaasmeester,  een 
voorbeeldbordje, gesofistikeerde messen, en heel veel 
moed, meer hadden de keukenprinsessen niet nodig om 

perfect verzorgde kaas- en charcuterieschotels te voorschijn te toveren. Dank zij een frisse, 
veilige bijzaal kon alles hygiënisch en verleidelijk lekker uitgestald worden. Als Kaas Elsen in 
de toekomst hulp nodig heeft, ik ken bekwame specialisten persoonlijk. 
 
Om twee uur gonsde de zaal zo ijverig als in een 
drukke bijenkorf. Er werden enthousiast wensen 
en zoenen uitgedeeld, want op wensen en 
zoenen staan nu éénmaal geen vervaldatums. De 
dames van het bestuur vinden cava zonder 
hapjes al even erg als patatten zonder zout, en 
hadden dus lekkere, delicieuze proevertjes  
bereid, ,die zich prima konden verzoenen met 
het charmante parelende vocht. Aan de opstekende duimen te zien werd er stevig ‘geliked’. 
Het bestuur gaf een geslaagde presentatie met slides waarin het voorbije jaar nog eens de 
kans kreeg om te schitteren,  en de planning van het volgende jaar werd met zoveel 
bravoure voorgesteld dat menige agenda haastig werd bovengehaald.  



Magda zal zich met haar team beslist vol ijver inzetten voor het initiatief om onze zieke en 
eenzame oudere leden met bezoekjes op te fleuren. Vera en Julien zullen de cijfertjes weer 
grondig doen kloppen en weer gul en goedhartig de kas laten bijdragen in onze geplande 
evenementen. Nicole, onze ICT’er gaat tijdelijk grootmoedig onze kundige secretaresse 
Jeannine (heel veel beterschap Jeannine!)vervangen. Lutje heeft weer een prachtige en 
plezante stadswandeling in Mechelen geprogrammeerd. Zoals de uitleg van Julien laat 
vermoeden zal de geplande uitstap naar Berlijn een reis met pit worden. 
 
Wandelen, petanquen, bowling, fietsen, al deze sportieve manifestaties staan nog stevig 
overeind op de agenda. Smoutebollen, pensen, barbecue, ontbijtwandeling, lunch-dansant, 
het zit er nog allemaal aan te komen, wanneer moet ik dan op dieet?  
Van boeiende en bekwame sprekers zoals notaris Michiels (over het nieuwe erfrecht) en de 
professoren Van Broeckhoven (over dementie) en Vander Sloten (over robots in de 
operatiekamer) zullen we nog veel bijleren. En of we zullen bijleren, zelfs KBC gaat ons met 
een zgn. digi-sessie helpen in de zoektocht naar meer digitale kennis bij het gebruik van KBC 
Touch en KBC Mobile. 
 

De voorzitter stelde daarna met de 
nodige fierheid zijn bestuursploeg 
voor. Ze mogen allemaal terecht eens 
in de picture staan, want als vrouw van 
de voorzitter besef ik maar al te goed 
hoeveel werk er soms in alle stilte en  
bescheidenheid verzet wordt. Bedankt 
allemaal!!!  
 
 

Hoef ik nog te vertellen dat de kaas- en vleesschotels een enorm succes kenden. Calorieën 
tellen zal dan maar weer eens voor een andere keer zijn. Over calorieën gesproken, dat 
feestelijk roomrijk gebakje achteraf was voor duimen en vingers af te likken. Maar volgende 
week, dan gaan we beslist op dieet! ( zie goede voornemens op 1 januari!) 
 
Het was zo’n gezellige, succesrijke namiddag dat zelfs het obligatoire en minder boeiende 
opruim- en afwaswerk als aangenaam werd ervaren. Jan als chef-afwas en de ganse 
werkploeg (te veel namen om op te noemen!) in de keuken verdienen rijkelijk hun plaatsje in 
de hemel. Dikke proficiat en dikke merci! 
 
En bedankt alle aanwezigen voor de sympathie waarmee jullie ons appreciëren, de 
schoonheidsfoutjes die jullie er liefdevol bij nemen en vooral voor de vriendelijkheid waar 
jullie in schitteren!    
Tot binnenkort! 
Monique Leempoels 
Foto’s Theo Janssens. Meer foto’s op onze website: www.seniorenkbcleuven.be 
 

  

 



 
HUWELIJKSJUBILEA 

  

60 JAAR GEHUWD 
31/03: HEREMANS HERMAN - WOUTERS PAULINE, Baalsebaan 176 - 3120 Tremelo  
 

50 JAAR GEHUWD 
08/02: VAN EETVELT ANDRE - BROEKAERT MONIQUE, Broekstraat 47 - 3210 Lubbeek 
29/03: BRUFFAERTS NICO - ROBERT LYDIA, Marmotlaan 95 - 1970 Wezembeek – Oppem 
29/03: GODTS HENRI - MINTEN FRANCINE, Half Daghmael 2 bus 302 - 3020 Herent 

 
 
Verjaardagen 
 
 

95 JAAR 
25/03: RAYMAEKERS JOSE 

 
90 JAAR  
03/02: BROCHIER JACQUES 
05/02: SERNEELS ALBERT 
19/03: DEJONGH JEANNE 

 
85 JAAR 
06/02: SMETS JULES 
06/02: VAN WALLEGHEM FRIEDA 
28/02: VASTIAU WILLEM 
21/03: DEVOGELAERE CHRISTIANE 
 

80 JAAR 
02/02: HEREMANS HERMAN 
21/02: AERTS JULES 
18/03: EVRARD RAF 
23/03: GEERTS MAURICE 

 
 
 



75 JAAR 
01/02 :TOELEN JOZEF 
05/02: SCHOTS JACQUELINE 
08/02: LAPORTE DENIS 
10/02: LAUDUS LYDIA 
15/02: ABTS GILBERTE 
18/02: VANDERHEYDEN FERNAND 
21/02: POELMANS POLY 
05/03: WINNEN FERNANDA 
06/03: TEUGELS JOZEF 
12/03: SIJMENS ALEX 
 

70 JAAR 
11/02: DEKEYSER EMIEL 
13/02: DEROOST CHRISTIANE 
17/02: VLASSELAER FRANCINE 
17/02: WUYTS FELICE 
08/03: FAGOT MONIQUE 
11/03: VANDEN PANHUYZEN ANDRE 

 
VAN HARTE PROFICIAT 
                
 
                       

Ook aan al onze leden die in februari en maart  jarig zijn, wensen wij van harte een gelukkige 
verjaardag toe. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OVERLIJDENS 
  

 
 

We vernemen het overlijden van: 
 
mevr.MARIA VERHOEVEN, echtgenote van FIRMIN MAES. Maria werd geboren op 5 maart 
1933 en overleed op 6 januari 2019. 
 
dhr.FRANS GILIS, echtgenoot van mevr.GILBERTE ABTS (ex-ABB). 
Frans werd geboren op 26 november 1938 en overleed op 5 januari 2019.  
Rouwadres: Leuvensesteenweg 114, 3370 Boutersem 
 
Mevr. Palmyre Decoster weduwe van Louis Snoeckx.  
Palmyre werd geboren op 25 maart 1917 en overleed op 29 december 2018 in 
woonzorgcentrum “Ter Vlierbeke” in Kessel-Lo. 
 
Mevr . Simone Delin weduwe van Robert Baggerman.  
Simone werd geboren te Leuven op 2 maart 1933 en overleed in het woonzorgcentrum 
Vondelhof op 29 december 2018 
 
Onze blijken van medeleven werden overgemaakt aan de families . 
 
 
 
 
  



Nieuwe leden 2018 
 

ANRYS ANNE 
ANTHOON EDDY 
BAECK GEORGES (Joris) 
BEETS LUCIENNE 
BELLEMANS RENE 
BLOCKX LUC 
BOECKX LUTGARDE 
BORREMANS JAN 
BOSCHMANS DENISE 
BOTTU ANDRE 
BUVENS JOHAN 
CAPPITTEL NADINE 
CASTERS MARTHE 
CELERIER PETER 
CEULEMANS GUIDO 
CHRISTIAENS ALEX 
CRAEY CHRISTIANE 
DAHMEN MARIA  (Wilma) 
DE BECKER HUGO 
DE BECKER MYRIAM 
DE BOU JAN 
DE KEUSTER  Rita 
DE MEIJER RIK 
DE SMEDT DIRK 
DE VOLDER DIRK 
DECAVEL MARIE-CLAIRE 
DEMEYER MARTINE 
DENRUYTER KARIN 
DEVIJVER INGRID 
DEVROEY BRUNO 
DRIES WILLY 
EGGERS HILDE 
ELSEN LEONARD 
EYERS MAURICE 
FLOSSY ROBERT 
FOURIE KATLEEN 
FREDERICKX IRENE 
GENICOT DANIELLE 
GEYS ANDRE 
GILLARD WILLY THEO 
GILLEKENS MYRIAM 
GOMBEER ELLY 
HELMER RENE 
HERMANS RENE 

HERNALSTEEN FREDDY 
HOEBANX YOLANDE 
JANSSEN ANDRE 
JORIS RITA 
KEMPS BETTY 
LAERMANS FRIEDA 
LENAERTS GUIDO 
LIEVENS RITA 
LOECKX PETER 
MAES CHRIS 
MAES RIK 
MARGUILLIER DANIELLE 
MIJTEN MARIE-JOSE 
MOEYS PATRICIA 
MOLS HERMAN 
MUES RAYMOND 
NICKMANS DIANE 
NICKMANS GERDA 
ONKELINX JOS 
PASHUYZEN ANNA 
PEETERS KOEN 
PEETERS RIA 
PEETERS YVONNE 
QUINTENS VIVIANE 
RAPPE FRANCOISE 
RODEYNS MAGDA 
ROOFTHOOFT  Luc 
SAVEYN RITA 
SMETS ANNE-MARIE 
(Annie) 
STROOBANTS ARLETTA 
SWINNEN GEORGES 
THEYS JAN 
THIJS CHRISTIANE 
TOELEN JOZEF 
TORBEYNS JOSE 
TROOST BART 
VAN AERSCHOT 
CHRISTIANE 
VAN BEVER YVO 
VAN CRIEKINGEN 
CHRISTIANE 
VAN DER BORGHT 
JEANNINE 

VAN DER PLANCKEN JOS 
VAN HEMELRYCK 
REMBERT 
VAN HOECK PHILIP 
VAN KEER KAREL 
VAN MELLAERTS LUDO 
VAN OUYTSEL MARC 
VAN RENGEN JOSEPH 
VAN ROELEN FLORENT 
VAN ROMPUY LIEVE 
VAN SCHOOTE WALTHER 
VAN WINKEL MAGDA 
VANCALSTER MARIE-
THÉRÈSE 
VANDEBERGH LIEVE 
VANDEBROEK ANDRE 
VANDEGAER JOHAN 
VANDER BORGHT JAN 
VANDERHOEGHT KAREL 
VANDERSMISSEN LUC 
VANDERWEGEN 
LUTGARDE 
VANERMEN BEAUDUIN 
VANHELMONT GERRY 
VANMALCOT ROGER 
VANMOL LUK 
VERBINNEN RITA 
VERDONCKT DIRK 
VERDUYCKT LISETTE 
VERJAUW RITA 
VERLAENEN RIA 
VERMEESCH LUC 
VERTENTEN MARTINE 
WAUTHLE PIERROT 
WIJNANTS GERDA 
WILLEMS EDWARD 
WILLEMS ELISABETH 
WITTEMANS NICOLE 
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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. 016/46 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 contact 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:nicole.alaerts@hotmail.be
mailto:julien.ronsmans1@telenet.be
http://www.seniorenkbcleuven.be/

