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WOORDJE VAN DE VOORZITTER 

Vrienden, 
Hier zijn we weer met een stapel nieuwsberichten en dit voor de komende drie maanden. 
Ons Gazetje zullen we beter omdopen tot Ons (dikke) Gazet. Om je wegwijs te maken tussen 
al deze gegevens volgt hier een kort overzicht van wat je hier verder in détail kan lezen.  
Reeds sedert een aantal jaren wordt ik in de maand januari in vervoering gebracht door het 
nieuwjaarsconcert van de Harmonie Sint Cecilia uit mijn eigen gemeente. Ik dacht er aan 
onze leden ook te laten genieten van deze muzikale hoogvlieger en met deze talentvolle 
bende (meer dan 60 geschoolde muzikanten !) op een zondagnamiddag in januari een 
nieuwjaarsconcert voor onze Kring alleen te organiseren. Alvorens dergelijk evenement op 
touw te zetten moeten wij wel weten of er voldoende belangstelling is. Vandaar een 
interessepeiling in de hoop minstens 80 geïnteresseerden te vinden om  een bruisend 
concert mee te maken. Via de link of met een telefoontje aan mij (016/580842) kan je je 
belangstelling uiten. 
We nodigen jullie uit om op 20 juni gewoon onder vrienden een leuke spelnamiddag te 
komen beleven. Je kan komen kaarten, een zelf meegebracht gezelschapsspel spelen of je 
talenten op enkele oude volksspelen tonen. Honger zul je niet moeten leiden want we 
serveren lekkere smoutebollen volgens het recept van Vera.  
We bieden ook weer een gevarieerde wandelkalender aan. Hugo Theys blaast  in juli 
verzameling in Kortrijk Dutsel, Luc Geyskens heeft in augustus in Leuven ook weer een mooie 
wandeling in de aanbieding en Andre Vandebroek zal ons in september laten kennismaken 
met de prachtige natuur van de Grote Getevallei in Melkwezer. De wandelingen van juli en 
augustus vertrekken nu ook weer om 10 uur in de voormiddag. Lutje heeft tenslotte voor 
ons een bus gereserveerd om op de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap deel te nemen 
aan een door gidsen begeleide plezante wandeling in Mechelen, afgesloten met een etentje.  

Ons Gazetje 

          Jaargang: 09   Nummer: 04  jun-jul-aug 2019 

           Uitgever: Senioren KBC kring Leuven      
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Verder kunnen we ook al weer onze jaarlijkse BBQ op 22 augustus aankondigen. Wie vorig 
jaar aanwezig was weet intussen dat het bij het Hof Ter Venne over meer gaat dan over een 
worst en een ribbetje. Enkele dagen nadien, op 26 augustus, stappen een vijftigtal musical 
liefhebbers alweer de bus op om te zien hoe de Titanic een gigantische ijsberg raakt en ten 
onder gaat. 
Voor onze petanquers leggen we daags vóór de eerste schooldag een autobus in om met de 
ex collega’s en senioren van Kring Brussel en Kring Gent een gezellige speeldag door te 
brengen  in Wemmel. Spelplezier gegarandeerd en eten en drinken zijn voorzien. De andere 
speeldagen van de volgende maanden vind je ook verder bij de herinneringsrubriek. 
Vera heeft ook aan de fijnproevers onder ons gedacht door op 10 september een 
bedrijfsbezoek aan Koffiebranderij Hoorens en Bakery La Lorraine te organiseren.  
Wie sukkelt met pijnlijke knieën of heup en denkt aan een knie- of heupprothese moet op 12 
september zeker eens komen luisteren naar de spreker van die dag. Prof. Vander Sloten 
(KUL) legt aan de hand van videobeelden uit hoe dat allemaal in zijn werk gaat en hoe er 
thans gewerkt wordt met robots in de operatiekamer. 
Hoewel de verslagen van onze SKL activiteiten op onze website te lezen staan werd op onze 
bestuursvergadering beslist om deze toch nog in ons ledenblad te plaatsen zodat iedereen er 
kennis kan van nemen. Vandaar nog de verslagen van onze Algemene Vergadering, de 
wandelingen  in Blanden, Wezemaal, Vissenaken en Tremelo, de lezingen over het nieuwe 
erfrecht en over dementie en de fietstocht in Rotselaar.   
Tenslotte nog enkele dienstmededelingen van het ‘westelijk front’. 
Uit het voorgaande blijkt dat het bestuur alles in het werk stelt om jullie aangename en 
leerrijke momenten te bezorgen. Gezien het hier steeds groepsactiviteiten betreft wordt 
hierbij ook enige discipline van de deelnemende leden verwacht. Mogen we dan ook vragen 
aandachtig de meegedeelde informatie te lezen en de bij de aankondigingen geschreven 
instructies strikt op te volgen. Nog teveel worden we de avond voordien of de dag zelf 
geconfronteerd met vragen tot deelname met de nodige rompslomp voor het betrokken 
bestuurslid van dien. Nicole maakt voor ons telkens een mooie activiteiten- en 
betaalkalender teneinde het jullie gemakkelijk te maken. Maak er gebruik van. 
Een ongeluk ligt vaak in een klein hoekje. We hebben dan ook een First Aid Kit zakje 
aangeschaft teneinde bij onze buitenactiviteiten als wandelen en fietsen kleine ongelukjes te 
kunnen oplossen.  
Magda Everaerts heeft de wens geuit ontlast te worden van haar taak als reisbegeleider bij 
de daguitstappen. Ons bestuurslid Paul Alaerts zal haar taak overnemen. We kunnen Magda 
niet genoeg danken voor haar uitstekende begeleiding bij onze excursies van de voorbije 
jaren en zijn er van overtuigd dat Paul haar rol probleemloos zal overnemen.  
Afsluiten doe ik met een speciaal dankwoord aan de organisatoren van onze fietstochten. 
Dank zij de  voorbereiding en de ruggensteun (soms letterlijk) van Luc Geyskens en Nicole 
Alaerts loopt alles op wieltjes en is het aangenaam fietsen onder hun begeleiding. Ook dank 
aan Luc Jacobs en Hans Vandevelde voor hun vlekkeloos optreden als fietskapitein. 
Hopelijk tot één dezer (Petanque? Ontbijtwandeling? Fietstocht? Smoutebollen? Plezante 
wandeling? BBQ?... Keuze te over) 
Achilles 
  

  



3 
 

INTERESSEPEILING VOOR EEN FANTASTISCH NIEUWJAARSCONCERT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De harmonie St. Cecilia in volle actie 
 

“SKL goes classic”   met een bruisend “Nieuwjaarsconcert” vol muzikaal vuurwerk ! 

 

Dat is tenminste het idee dat op tafel ligt. We zouden na de jaarwisseling onze leden 

uitnodigen op zondagnamiddag 26 januari 2020 om een sprankelend concert bij te wonen 

van de  Harmonie Sint Cecilia in de Harmoniezaal te Rotselaar.  

We worden verwelkomd met een glaasje bubbels of fruitsap. Meer dan 60 enthousiaste 

blazers en slagwerkers laten ons vanaf half drie genieten van een sprankelend concert met 

populaire klassiekers. Daarin kunnen de walsen en de polka’s van de Strauss-dynastie 

natuurlijk niet ontbreken. Een muzikaal programma met zwierige melodieën en opzwepende 

ritmes, ook van de tijdgenoten van de Strauss-familie. Kortom u zal zich meteen in Wenen 

voelen. 

Na het eerste deel van drie kwartier worden we tijdens de pauze vergast op koffie (of thee) 

met een feestelijk gebakje. Eens dit achter de kiezen kunnen we verder genieten van het 

tweede deel, nogmaals drie kwartier. Weerom een gevarieerd muzikaal pallet uit het lichte 

genre. Misschien kunnen we nog eens terug luisteren naar de filmmuziek uit “Titanic” of heeft 

het orkest nog een muzikale verrassing in petto ? Bij voldoende belangstelling zal uitleg over 

de muziekstukken en hun componist worden toegelicht door een presentator van Radio Klara 

of Radio 2.  

 

De inkomprijs zal variëren afhankelijk van het aantal geïnteresseerden 

maar zal bij benadering tussen de 18 en 20 euro bedragen (of minder bij 

grote interesse). 

 

 

 

De Harmoniezaal is gelegen Provinciebaan, 4 te Rotselaar naast de oude brouwerijgebouwen 

van De Mena, die thans een bibliotheek en een vrijetijdscentrum huisvest. 
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Je wagen geraak je kwijt op amper honderd meter van de zaal, naast de kerk, achter het 

gemeentehuis of in de omliggende straten.  

Bussen 333 (Leuven-Tremelo) en 335 (Leuven-Aarschot), vertrekkend van aan het station te 

Leuven, houden halt op nog minder dan 100 meter van het gebeuren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Een zicht van uit de Harmoniezaal 

Misschien nog even dit meegeven. Bij een nieuwjaarsconcert denkt u mogelijks  meteen aan 

een Symfonisch orkest. Meer nog, uw gedachten gaan naar nieuwjaarsdag waar ieder jaar 

méér dan 50 miljoen mensen, voor hun tv, kijken en luisteren naar de Wiener Philharmoniker. 

Een harmonieorkest is vanzelfsprekend anders samengesteld, geen strijkers wel blazers.  De 

violen worden vertolkt door de klarinetten aangevuld met de hobo’s, de dwarsfluiten, 

fagotten en saxofoons. Een fanfare, is dan nog wat anders, want daar horen geen klarinetten 

thuis. In een fanfare - orkest zijn er alleen koperen blaasinstrumenten. 

 
 

Geïnteresseerd om tijdens de donkere winterdagen de winterdepressie te bestrijden door 

enthousiast mee te klappen met de Radetzky Mars en andere populaire klassiekers?  

Vul dan onze peiling in op onze website via deze link 

Voor de geïnteresseerden zonder PC, laat maar weten met een telefoontje naar onze 

voorzitter op 016/580842.  

Als we het streefcijfer van 80 geïnteresseerden niet halen, zal het concert niet doorgaan. Dus 

laat maar weten. De zaal kan 165 muziekliefhebbers herbergen.  

We sluiten de teller af einde juni. 

  

https://www.seniorenkbcleuven.be/data/forms/peiling.php?wat=peiling%20nieuwjaarsconcert
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NOG EVEN HERINNEREN AAN 

1) De ontbijtwandeling met Felix in Aarschot op donderdag 6 juni, gevolgd door een 
uitgebreid ontbijtbuffet voor wie is ingeschreven. Inschrijven is niet meer mogelijk. 

2) De fietstocht van 13 juni, waarvoor we om 14 uur verzamelen aan Wijgmaal Brug. 
Voor détails en link tot inschrijving zie vorig Gazetje en activiteitenoverzicht op de 
website 

3) Onze busreis van 26 augustus naar de musical Titanic. Verzamelen om 18 uur aan het 
Rond Punt te Rotselaar. De kaarten voor deze musical zullen op de bus worden 
uitgedeeld. Meer détails in vorig Gazetje. Inschrijvingen afgesloten. 

4) Onze petanque afspraken in TC Lovanium telkens om half tien en dit op 3 en 17 juni, 
1 en 15 juli en 5 en 19 augustus.   

 

WANDELEN IN KORTRIJK – DUTSEL 

Donderdag 4 Juli, vertrek aan Café den uitweg, Dutselstraat 122 om 10 uur!!!  

Voor deze zomerwandeling wacht Hugo Theys ons op aan het café ‘ Den Uitweg’, gelegen 

aan de Dutselstraat nr 122  te 3220 Kortrijk-Dutsel. Opgelet, zoals vorig jaar 

wandelen we in juli en augustus in de voormiddag om mogelijk te grote hitte te voorkomen. 
We vertrekken dus reeds om 10 uur voor een wandeling langs de hellingen en over 

het plateau van de Chartreuzenberg.  

Het Chartreuzenbos is 
onderdeel van een van de 
belangrijkste 
natuurgebieden van het 
Hageland en is ongeveer 70 
hectare groot. Het bos is 
Europees beschermd als 
onderdeel van Natura 2000-
gebied 'Valleien van de 
Winge en de Motte met 
valleihellingen'. De naam 
verwijst naar de vroegere 
eigenaars, het klooster van 
de Kartuizers van Leuven. 
We wandelen voornamelijk 

langs prachtige holle wegen 

en in  het bos. We mogen ons wel aan enig klimwerk verwachten. Maar dat kan na de 

wandeling allemaal doorgespoeld in Café Den Uitweg, het dorpscafé van Kortrijk - Dutsel. 

 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hageland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natura_2000
https://nl.wikipedia.org/wiki/Valleien_van_de_Winge_en_de_Motte_met_valleihellingen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Valleien_van_de_Winge_en_de_Motte_met_valleihellingen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Valleien_van_de_Winge_en_de_Motte_met_valleihellingen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kartuizerklooster_Heilige_Maria_Magdalena-onder-het-kruis
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Uitnodiging wandeling “Plezante wandeling “te Mechelen  

Donderdag 11 juli 2019. Vertrek Rond Punt Rotselaar om 12:45 stipt. 

 
Vergeet even de rijke historie van de stad, Margareta Van Oostenrijk en Keizer Karel en ga 
op stap met Ferre en Rudi, allebei al meer dan 30 jaar overtuigde en ervaren stadsgidsen. 
Tijdens een gezellige tocht roepen zij het Mechelen op van meer dan 50 jaar geleden en 
combineren zij op onnavolgbare wijze de geschiedenis, de folklore, de politiek en de 
romantiek van de Dijlestad. Mooi op mekaar ingespeeld, perfect qua timing - noem het 
straattheater of straatcabaret -, brengen zij het vroegere, maar ook het huidige Mechelen 
tot leven en evoceren dan met een foto, een gedicht, een anekdote, een lied, een sketch en 
dat alles in onvervalst Mechels. Tijdens een geanimeerde wandeling ( gelukkig onderbroken 
voor een frisse pint) komen zij er ook “met een koud polleke” aan en sparen noch de 
kerkelijke kool, noch de koninklijke kroon. Zij nemen u mee voor een tocht langs de Grote 
Markt, de Ijzerenleen, de Dijle-boorden, de Melaan en het Aarstbisdom en laten u kennis 
maken met Zwètte Margriet, “de neus Lauwers”, de begijntjes, Kobe de Potbuis en vele 
anderen. Start met gidsen aan het stadhuiscomplex op de Grote Markt 22 om 14u. 
Duurtijd wandeling (max. 1,5km lang): +/- 2u30 (met drankje). Deelnemen aan deze activiteit 
met tussenkomst van onze kringkas kunt u + uw partner voor 35 euro per persoon ( autocar, 
wandeling en etentje inbegrepen) Om 17u etentje : Het Anker, Guido Gezellelaan 49, 2800 
Mechelen.  
Menu:  
Soepje van het seizoen – Suprème van Mechelsekoekoek, geroosterde groentjes, pomme 
fondu, laurier jus – Pannacotta van amandel met Gouden Carolus Single Malt Whisky 
(exclusief dranken tijdens de maaltijd). Water en koffie of thee na de maaltijd zijn 
inbegrepen. Inschrijven kan door storting  van € 35 op  onze SKL rekening BE 78 4310 0665 
6186 met vermelding wandelen code 711  . Gelieve te betalen vóór 1 juli. Bij wijziging of 
annulatie steeds verwittigen. 

 
Opstapplaats: samenkomst om 12u45 te Rotselaar Rond Punt carpoolparking.   

Lutje Lelièvre (ondervoorzitter)  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   
 

 

 

mailto:lutgarde.lelievre@gmail.com
mailto:julien.ronsmans1@telenet.be
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WANDELING IN HEVERLEE 

Donderdag 1 augustus 2019 om 10 uur parking OHL 

Onze tweede zomerwandeling gaat op 1augustus eveneens in de voormiddag door. We gaan 
vandaag op stap met Luc Geyskens die ons al tal van mooie wandelingen heeft bezorgd. 
 
We starten in Heverlee om 10 uur op de parking van voetbalklub OHL voor een trip van 8 km. 
Deze kan je bereiken in ‘Den Dreef’, Kardinaal Mercierlaan 46, tevens ingang en parking van 
Stade Tennisclub. De eerste ingang is nu afgesloten voor het verkeer. Je kan de parking 
oprijden, 100 m verder in de Kardinaal Mercierlaan. 
 
Stipt om 10 uur vertrekken we langs het Sportkot richting Imec. Daar doorkruisen we enkele 
mooie bosstroken om langs de E40 parking te passeren. Je kan er zien waar de vluchtelingen 
een ‘gat’ in de omheining gemaakt hebben om op de parking te geraken. Ze proberen om 
tijdens de nacht in de vrachtwagens te komen, wanneer de truck-bestuurder even langs gaat 
om te douchen of iets te eten. Geraken ze niet weg, dan blijven ze daar ‘buiten’ slapen. 
 
De terugweg gaat opnieuw naar het ‘Sportkot’ om de afterdrink te doen (zoals vorig jaar) in 
‘De Spuye’.  Daar kan je tegen een schappelijke prijs eventueel naast de voorziene drank, iets 
lekker eten. 

 

Wandeling Heverlee 2018 

 

WANDELING IN MELKWEZER  

Donderdag 5 september om 14 uur aan het Kerkplein, Dorpstraat64, 3350 

Melkwezer (Linter)  

 
Andre Vandebroek, zelf een geoefend wandelaar, wil ons laten kennismaken met zijn mooie 

thuisstreek. Hij belooft ons een prachtige wandeling van 7,5 kilometer door het natuurgebied van de 

Grote Getevallei dat vorig jaar nog de publieksprijs won van het mooiste natuurgebied van Vlaams 

Brabant. We wandelen over meestal onverharde maar goed onderhouden wegen. We verzamelen 

tegen 14 uur aan het Kerkplein, Dorpstraat 64 in Melkwezer, Linter na onze wagens geparkeerd te 
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hebben op de speelweide van de Chiro aan het ’s Hertogenhof.  Er is ook parkeermogelijkheid op het 

Dorpsplein. De cafetaria van ’s Hertogenhof zal op dat ogenblik reeds haar deuren openen om ons de 

gelegenheid te geven nog snel een 

kleine of grote boodschap te doen. 

In dit wandelgebied tussen Linter en 

Zoutleeuw wandelen we tussen 

graslanden, hagen, poelen en 

bossen met een variëteit aan fauna 

en flora. De wandeling brengt ons 

naar het Doysbroek in de vallei van 

de Grote Gete, waar we een tijdje 

langs lopen tot bij het liefdesbrugje. 

Daar duiken we een natuurgebied in 

en komen er terug uit aan de 

Hokstraat die we een tijdje volgen. 

Ruim halfweg die straat slaan we terug een natuurgebied in om aan het brugje over de ’s 

Hertogengracht (in de volksmond de Zattekesgracht) terug in open veld te belanden. Na een klein 

klimmetje over de Hazenberg is het rustig genieten van een frisse pint op het terras van- of in het ’s 

Hertogenhof.   

Hoe bereik je Melkwezer? Komende 

van Leuven via de E40 neem je afrit 

Tienen en volg richting Sint-Truiden. 

Op de grote steenweg sla je na de 

verkeerslichten van Hakendover aan 

het benzinestation "EUROPALACE" 

links af richting Wommersom.  

 

Let op de snelheidsbeperking met 

camera!! In het dorp sla je rechts af na de glasbakken. 

 

Op het einde van die straat sla je terug rechts af richting Melkwezer, waar we aan de kerk, ter hoogte 

van het s'Hertogenhof vertrekken. 

Komende uit richting Diest is het gemakkelijkst de baan tot Tienen te volgen en dan het schema. 
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BBQ FESTIJN IN GASTHOF TER VENNE 

Donderdag 22 augustus 16:00 uur (niet vroeger !!!!) welkomstaperitief. Aan 
tafel 17 uur. Einde van de festiviteiten : 21u30 
 
Zin in een ontspannende zomeravond met de vrienden? Kom dan genieten van originele 
barbecuerecepten, het leuke gezelschap van de SKL leden en het welige groen in de mooie 
tuin van het Hof Ter Venne. Op het programma staat een origineel grillfestijn met een tot in 
de puntjes verzorgd groenten- en desserten buffet.     
Even in het verslag van de BBQ van vorig jaar van de hand van Monique gekeken om in de 
sfeer te komen. Zij spreekt van 194 meer dan tevreden leden die zich te goed deden aan een 
hoogstaand aanbod aan divers gegrild vlees of vis, een sublieme keuze aan bijgerechten, een 
ruim aanbod aan warme groenten en een overvloedig desserten buffet, alles opgefleurd met 
zinnenstrelende wijntjes. 
 
En dat zal dit jaar niet anders zijn. Lees maar en begin al te watertanden. Je wordt vanaf 16 
uur (NIET VROEGER!) verwelkomd met een glaasje cava of fruitsap. Om 17 uur kunnen we 

aan tafel gaan en meteen 
aanvallen op een aan tafel 
geserveerd zalmhaasje met 
lemon pepper, citroengras en 
gremolata van bladpeterselie. 
Eens dit achter de kiezen kunnen 
we aanschuiven bij de grill 

masters, die zich in het zweet aan 
het werken zijn om ons 
kwaliteitsstukken te serveren. Zin 
in een Schots Angus lendestuk 
met zwarte peper en chili? Of 
liever een fantastisch stuk 
geroosterde Porchetta met 
zongedroogde tomaat, oregano, 
basilicum en mozzarella? Of 

verkies je eerder een kalkoenborst met gedroogde abrikoos, pecannoten en lak van sinaas 
en hoisinsaus? Je kan dit alles nog smakelijker maken met warme sauzen en warme 

groenten en je bord nog aanvullen met koude slaatjes, aardappelen, penne en broodjes.  
Als afsluiter heeft Hof Ter Venne nog een zoete wandeling voor ons geprogrammeerd. Het is 
altijd moeilijk kiezen tussen hun huisbereide patisserie (zoals een Citrus taartje met citroen 
en mandarijn ), hun glaasjes met allerhande lekkers (chocolademousse, tiramisu …), hun 
banket (zoals een kirschtorte of een kaneelbiscuit met groene bes) en hun klassiekers zoals 
de ijskar met warme chocoladesaus, verse vruchtensla of een selectie van kaasmeester Van 
Tricht.  En zij die het kennen van vorig jaar zullen geduldig aanschuiven voor hun 
geflambeerde flensjes “Suzette”. Om de veelheid aan gerechten, smaken en texturen door 
te spoelen heb je de ganse avond de keuze tussen wijnen, bieren of frisdranken. (Bestelde 
dranken na het einduur van 21h30 zijn wel voor eigen rekening).  
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Deelnemen aan dit heerlijk eetfestijn kan door overschrijving van 47 euro per 

persoon (werkelijke kostprijs 64 euro pp) op de SKL-rekening BE78 4310 0665 6186 

met vermelding van code 733. Betalen kan van 22 juli tot 12 augustus. Bij je 

overschrijving kan je ook je favoriete tafelgenoten vermelden. Je mag deze ook aan 

Vera mailen op haar mailadres venarda.meulemans@outlook.be. 

Om iedere deelnemer een 
comfortabel zitje te garanderen 
worden de inschrijvingen 
afgesloten bij 200 intekenaars. Oh 
ja, mocht het die dag toch regenen, 
wordt het opnieuw een indoor 
barbecue zoals vorig jaar en 
genieten we Onder ’t Riet.  
Routeplanner voor wie dit de 
eerste keer is. Je rijdt in Aarschot 
langs het Begijnhof aan de 
Statiestraat en rijdt vervolgens de 
Demerbrug over om even verder 
aan de rotonde de eerste afslag naar de Elisabethlaan te nemen. Aan het einde van de straat 
neem je aan de ovonde (= ovale rotonde) de derde afslag naar de Langdorpsesteenweg en 
kom je na een goede honderd meter aan de rode lichten. Hier sla je linksaf 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. Hier moet je rechtsaf de Oude Mechelse baan op die 
op het einde van de straat een flauwe bocht naar links neemt zodat je op de Diepvenstraat 
terecht komt en aan de linkerkant het Hof Ter Venne ontwaart.  

 

VRIENDEN - EN PETANQUE ONTMOETING MET DE KRINGEN VAN BRUSSEL EN 
GENT IN WEMMEL 

Zondag 1 september van 10 tot17u30 

In verschillende kringen wordt er regelmatig petanque gespeeld. In overleg met Kring Gent 
en onze Kring organiseert Senioren KBC Brussel een eerste petanque vriendenontmoeting. 
 
 

PRAKTISCHE GEGEVENS: 

Locatie: PC Wemmel, Steenweg op Brussel 113, 1780 Wemmel, ruime 

parking, kort bij Ring, afrit Wemmel. Er zijn 10 binnen- en 16 

buitenpleinen beschikbaar en een bar met dranken aan zeer 

democratische prijzen.  

 

 

venarda.meulemans@outlook.be
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Scenario:  

- 10 uur: samenkomst, aanmelding en briefing 
- 10h30 : begin van de speelbeurten 
- Middag: warme maaltijd met hoevekip, mediterraan puree, ratatouille 
- Vervolg speeltijden 
- 17h – 17h30 : einde wedstrijden. Broodjesmaaltijd: 3 sandwiches met Kaas/hesp 
- Gezellig napraten met de vroegere collega’s 

- 18h30: terugreis naar Rotselaar 
Onze Kring legt een bus in met 33 plaatsen. Vertrek om 9 uur aan het Rond Punt in 
Rotselaar. Meerijden en deelnemen kan door betaling van 25 euro op onze SKL rekening 

BE78 4310 0665 6186 met vermelding van code 755. Naast de busrit, een dag spelplezier en 

de maaltijden zoals hoger geschetst, krijg je van onze Kring nog drie drankbonnetjes ter 
waarde van elk 1,50 euro. 
Betaalperiode van 4 tot 21 juni. 

Voor zij, die over geen petanque ballen beschikken, geen nood; onze kring zal ballen 

meebrengen. 

Achilles     achille.cuypers@telenet.be          GSM : 0475/253933 

 

BEZOEK AAN KOFFIEBRANDERIJ HOORENS & BAKERY LA LORRAINE 

Dinsdag 3 en 10 september 2019                      

Vertrek: 7.30 uur - Carpoolparking Rond Punt Rotselaar  

In de voormiddag staat een bedrijfsbezoek bij Koffiebranderij HOORENS op 
het programma. Het bezoek duurt ongeveer 2 uur.  We krijgen uitleg over 
de historiek en de producten van het bedrijf door dochter Eveline. Zij is de 
echtgenote van kunstenaar Panamarenko. We bezoeken ook de 
authentieke koffiebranderij en krijgen een bedrijfsfilmpje te zien. Er is 
gelegenheid tot het degusteren van verschillende koffiemengeling met een 

deskundige uitleg en een mattentaartje. Nadien gelegenheid voor een bezoek aan de winkel. 
Rond 11.45 uur worden we verwacht in Brasserie ” In den DOORN” te Ninove voor het 
middagmaal. Op het menu een Koninginnehapje, slaatje en frietjes, chocolademousse, 
koffie, inclusief 1glas frisdrank OF wijn Of bier van het vat. 
 
Om 13.30 uur worden we ontvangen bij La Lorraine, de grootste industriële bakkerij van 
België. Dit bezoek duurt zo’n 3 à 3.5 uur. We krijgen een kort overzicht van de firma en 
daarna een rondleiding in de productie. Ze beloven ons te laten watertanden in de patisserie 
en de bakkerij waar dagelijks brood wordt gebakken. Proeven doen we allen samen na 
afloop van de rondleiding. Er is ons nog een verrassing beloofd onder de vorm van een leuke 
attentie, gevuld met brood en patisserie. 

mailto:achille.cuypers@telenet.be


12 
 

GOED OM WETEN :  
La Lorraine is een voedingsbedrijf waar strikte 
hygiëneregels gelden! Juwelen zoals oorringen, ringen 
met steentjes, horloges en armbandjes enz. laten ze 
niet toe in de productieafdeling. Het is aan te raden om 
die dag uw juwelen thuis te laten.  Verder is het aan te 
raden om gemakkelijke stapschoenen te dragen en 
geen open schoenen noch hoge hakken!!!!  De 
rondleiding in de fabriek duurt meer dan een uur en er 
zijn verschillende trappen te nemen 
Terug in Rotselaar+/- 18.30 uur 

PRIJS 40 EURO P.P.  Te betalen VANAF 15 JULI  tot 15 AUGUSTUS  op rekening SKL BE78 

4310 0665 6186 met vermelding  van  

Code 813 voor dinsdag 3 september  

Code 814 voor dinsdag 10 september  

Voor annulatie of wijzigingen gelieve contact op te nemen met kassier Ronsmans Julien Tel. 

016/734030 of GSM 0494/187404 of Vera Gsm 0497/242192  e-mail: 
julien.ronsmans1@telenet.be 

Op het laatste ogenblik verhinderd, neem contact met de reisbegeleider 

   Dinsdag   3 september Julien Ronsmans  GSM 0494/187404 

   Dinsdag 10 september Paul Alaerts           GSM 0479/614200 

 

LEZING DOOR PROF. DR.IR. JOS VANDER SLOTEN : ROBOTS IN DE 
OPERATIEKAMER 

Donderdag 12 september 2019 om 14 uur, voetbalkantine KHO Bierbeek 

(achter CC De Borre)  

Computers zijn in onze samenleving niet meer weg te denken en 

zijn overal aanwezig. In de geneeskunde is dat niet anders. Zij 

steunen de diagnoses van ziektes, helpen bij de voorbereiding en 

de planning van operaties en sturen zelfs robots aan die de chirurg 

daarbij helpen. De toepassing van robots in het operatiekwartier 

geeft de chirurg nieuwe mogelijkheden om betere chirurgie uit te 

voeren. Ook de veiligheid van de patiënt vaart er wel bij.  

Om ons in deze materie wat meer wegwijs te maken hebben we 

prof. Dr.ir. Jos  Vander Sloten uitgenodigd. De professor is burgerlijk 

elektrotechnisch werktuigkundig ingenieur, doctor in de Toegepaste Wetenschappen, 

gewoon hoogleraar aan de KU Leuven en oprichter en oud-voorzitter van het Leuvens 

Onderzoekscentrum voor Medische Technologie.  

In zijn voordracht zal de spreker uitleggen en aantonen dat de patiënt geen angst hoeft te 

hebben voor deze technologische vernieuwingen in de gezondheidszorg. De chirurg wordt 

file:///C:/Users/nicol/AppData/Roaming/Microsoft/Word/julien.ronsmans1@telenet.be
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niet vervangen door een robot. Zijn voordracht behandelt verschillende chirurgische 

disciplines zoals orthopedie – plaatsen van heup- en knieprothesen – en urologie waar 

robots een duidelijk potentieel hebben. Verschillende prothesen worden getoond en 

operatietechnieken worden met video’s geïllustreerd.  

Na deze lezing van ongeveer 80 minuten en de mogelijkheid tot vraagstelling kunnen we nog 

wat nabespreken met het gebruikelijk stuk taart en de bijhorende thee of koffie. 

Deelnemen aan deze leerrijke en interessante namiddag kan door storting van 3 euro op 

onze SKL rekening BE78 4310 0665 6186 met vermelding van code 723. Betaalperiode : van 

20 augustus tot 7 september.  

Activiteitenkalender met betaalagenda periode mei-juni-juli 

 

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. 

Activiteit Plaats Datum Bedrag Betalen 

vanaf 

Betalen 

tot 

code 

Wandeling Mechelen Do 11 jul 35  1 jul 711 

BBQ Langdorp Do 22 aug 47 22 jul 12 aug 733 

Petanque Wemmel Zo 1 sep 25 4 jun 21 jun 755 

Uitstap 1 La Lorraine Di 3 sep 40 15 jul 15 aug 813 

Uitstap 2 La Lorraine Di 10 sep 40 15 jul 15 aug 814 

Voordracht Bierbeek Don 12 sep 3 20 aug 7 sep 723 

Wandelen Kortrijk-Dutsel Do 4 jul - - - - 

 Heverlee Do 1 aug - - - - 

 Melkwezer Do 4 sep - - - - 

Petanque Lovanium  Ma 3 en 17 jun - - - - 

  Ma 1 en 15 jul - - - - 

  Ma 5 en 19 aug - - - - 

Fietsen Wijgmaal 13 juni - - - - 

       

       



14 
 

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! 
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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 Jeanine (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. 



16 
 

 
 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 

  

www.seniorenkbcleuven.be
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LEDENVERGADERING OVER HET NIEUWE ERFRECHT (14 februari): Verslag 
Donderdag 14 februari: een heerlijke lentedag, tevens Valentijnsdag. In de plaats van een 
romantische wandeling met de partner tussen de duizenden reeds bloeiende krokussen in 
de Kruidtuin in Leuven, stond voor sommigen van onze leden een iets minder romantisch 
programma op de agenda. Notaris Dirk Michiels kwam ons immers informeren hoe op de 
meest voordelige manier te erven en te sterven in deze tijden.   
De lentesfeer was ook in onze kantine doorgedrongen. Het publiek was  nochtans één en al 
aandacht voor de uitleg van de notaris, die begon met een overzicht te geven van de 
erfbelasting (lees: de successierechten) in Vlaanderen. Spreker wees er op dat er weliswaar 
een vrijstelling van erfbelasting op de gezinswoning is voor de langstlevende echtgenoot en, 
onder bepaalde voorwaarden, ook voor wettelijk en feitelijk samenwonenden.  
 

Een aandachtig publiek  
 

In een begrijpelijke 
mensentaal zonder veel 
juridisch technische 
termen en op een 
vlotte warme manier 
reikte de notaris 
middelen aan om aan 
effectieve 
successieplanning te 
doen. Misschien 
belangrijk voor 
sommigen onder ons 
was zijn advies om ‘de 
langst leeft al clausule’ 
uit het 
huwelijkscontract te 

schrappen en, zoals velen al gedaan hebben, te vervangen door een zgn. keuzebeding. Dank 
zij dergelijk beding kan de langstlevende echtgenoot vrij kiezen welke goederen uit de 
gemeenschap hij naar zich toetrekt bij het overlijden van zijn of haar echtgenoot. 
Het zou ons te ver leiden en is moeilijk doenbaar om de volledige uitleg van de notaris hier 
weer te geven. Vandaar nog de aandacht voor sommige punten zoals de tip om aan 
“successieplanning vanuit je graf” te doen door het opmaken van een testament. In dat 
verband dient gesignaleerd dat het zgn. beschikbaar deel - d.i. het deel waarover de erflater 
vrij mag beschikken – sedert september 2018 is uitgebreid tot de helft van zijn vermogen.  
Hierna werd nog uitgelegd in welke mate men met de kinderen reeds bij leven een 
erfovereenkomst kan maken en hoe men ten voordele van de kleinkinderen aan ‘generation 
skipping’ kan doen en de eigen kinderen kan overslaan.  
De notaris wees nog op het fiscaal voordeel van een duo legaat, d.i. een testament met een 
gift aan diegene die men wil bevoordelen, gecombineerd met een gift ten voordele van een 
goed doel zoals het Rode Kruis, Kom op tegen Kanker, Het Balanske enz.  
Spreker deelde nog enkele remedies mee tegen het zgn. Ferrarisyndroom (angst van de 
schenker dat de begiftigde onverstandig met het ontvangen geld gaat omspringen), het zgn. 
heksen syndroom (de schrik dat schoonzoon of schoondochter over het goed gaat 
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beschikken i.p.v. het eigen kind) en het zgn. naaktheids-syndroom (schrik van de schenker 
om zijn huidige levensstandaard niet te kunnen volhouden). 
Er werd afgesloten met de Vlaamse schenkingsbelasting bij onroerende goederen. 
De manier waarop de notaris deze toch wel voor leken ingewikkelde materie bracht maakte 
alles echter licht verteerbaar. Even moest ik wel even wegdromen bij het voorbeeld van een 
suikertante die een appartementsgebouw van enkele miljoenen aan haar neefjes 
overmaakte. Waarom heb ik zo geen suikertante?  
Dat het onderwerp bij onze senioren leeft en in de belangstelling staat bleek uit de 121 
inschrijvingen, waarvan er spijtig genoeg een tiental wegens ziekte of een staking bij De Lijn 
in Vlaams Brabant forfait moesten geven. Talrijke aanwezigen vroegen ook om hen de door 
de notaris vertoonde slides te bezorgen, wat ondertussen is gebeurd. 
Ondanks de zware boterham was iedereen vol aandacht en werd de lezing in de helft van de 
uiteenzetting wat verteerbaarder gemaakt door de klassieke pauze met de traditionele 
koffie met taart. De taarten werden zoals steeds de hemel in geprezen (Tiens, d.i. een 
uitdrukking die bij het onderwerp past) Het feit dat er een aantal afwezigen waren had ook 
het voordeel dat er een overschot aan taart was zodat de smulpapen onder ons nog een 
door Vera vakkundig gesneden snipper konden ophalen.  

 
Schenkingen en erfenissen even naar de achtergrond. Eerst lekkere taart 

 
Een gemeend dankbaar applaus van de aanwezigen bij het einde was de notaris zijn deel. 
Met de spreker achteraf nog een ‘klappeke’  gedaan en nog een ‘Wist je datje’ vernomen dat 
ik de kijkers van ‘Blind Getrouwd’ niet wil onthouden. Wisten jullie dat de 
huwelijkskandidaten in dat TV programma verplicht zijn te huwen met  
scheiding van goederen?  En dat zij dat huwelijkscontract bij de notaris niet samen maar 
afzonderlijk moeten gaan ondertekenen? De naam van de partner is bij de ondertekening 
echter afgeplakt zodat zij dan nog niet zouden weten met wie ze
dat contract hebben aangegaan. 
 
Achilles 
Foto’s: Nicole Alaerts 
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Verslag wandeling 07 maart 2019 in Blanden 
Verslag Jan Fonteyn 

 
De weerman voorspelde weinig goeds: regen, buien en daarbij nog een strakke wind. Het 
Terkamerenbos in Brussel werd afgesloten. Onze voorzitter Achilles vreesde dan ook voor 

een mindere opkomst maar 
niets was minder waar: er 
daagden 63 dapperen op 
waaronder enkele nieuwe 
gezichten. Dat maakt het 
elke keer leuk om weer 
andere collega’s te 
ontmoeten. Onze gids Jan 
nam ons mee voor een 
wandeling van 8 km in 
Blanden door 
Mollendaalbos dat deel 
uitmaakt van het 2.000 ha 
groot Meerdaalwoud. Dank 
zij een extra mail van Nicole 

wist elke deelnemer de startplaats te bereiken. 
Wat snel opviel was dat wij in het bos weinig of geen wind voelden. Via enkele 
wandelknooppunten van het netwerk Zuid-
Dijleland (300 km wandelplezier) bereikten wij 
“Mommedeel”: het hoogste punt van het woud 
(107,5 m). Er zouden nog enkele klimmetjes volgen. 
Via de Weertse Dreef zakten wij af naar de 
Walendreef en de Milse Baan. Deze namen 
verwijzen naar de nabijheid van Waals-Brabant. Wij 
zitten hier slechts enkele honderden meters van de 
taalgrens. Om den ‘dikke eik’ te bereiken, werden 
wij getrakteerd op een nieuwe beklimming langsheen een glibberig en modderig pad. Maar 
de beloning bleef niet lang uit: op de kruising van de Kanseliersdreef met de Godendreef 
troffen wij de Den Dikken Eik (uit het jaar 1675, meer dan 5m omtrek) aan een wegeltje met 
de naam Dikke Eikdreef. De modder lieten wij achter ons en via de Godendreef, Weertse 
Dreef en het Margrietenpad toornde plots de kerk van Blanden boven het landschap uit.    
En wonder boven wonder wij hielden het zo goed als droog buiten enkele regendruppels. De 
afwezigen hadden weer ongelijk. In de voetbalkantine van de Stormvogels Haasrode werd 
duchtig nagepraat over de mooie wandeling bij een frisse punt, een frisdrank of koffie. 
 
Voor meer foto’s van Willy Coen, zie ons foto album  

  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV3_eaxPTgAhVGEVAKHeo3Bs4QjRx6BAgBEAU&url=https://vhm.be/gebieden/index.html&psig=AOvVaw1XFYCV93F3456CynHr9j5T&ust=1552202776292248
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15 maart 2019: Tweede Lunch – Dansant (verslag) 

 

Al dagen speelt de wind een gevaarlijk spelletje , oude bomen kreunen machteloos, gebukt 
onder zo veel natuurgeweld, ze wiegen onbeschermd en moedeloos heen en weer. 
Vermoeide takken geven uiteindelijk radeloos de strijd op en herschapen de tuinen in een 
droevig slagveld vol splinterig houtafval. Hagelbollen spelen enthousiast mee in dit trieste 
verhaal, ondeugend ondersteund door verdwaalde lichtflitsen, broederlijk vergezeld van 
donderende knallen. Onrust troef in de natuur! 
Ook 15 maart staat weer garant voor zo’n  doorweekte en rusteloze dag , maar dat is nu 
even buiten SKL gerekend. In Langdorp wordt alles op alles gezet om deze troosteloze 
middag om te toveren tot een  warme en gezellige verwennamiddag. 
De charmante uitstraling van de authentieke streekhoeve, liefdevol gekoppeld aan het 
luxueuze hedendaags comfort, zijn de stille verleiders  van het Sparrenhof. Deze unieke, 
ruime feestzaal, bescheiden zetelend in het Hagelandse groen, wordt vandaag ‘the place to 
be’ voor onze 159 gasten. 
Samen met de jassen worden ook de zorgen en bekommernissen voor even veilig 
opgeborgen in de vestiaire. De dames zien er al even appetijtelijk uit als de gepresenteerde 
hapjes, waarmee ik absoluut niks negatief over de bijpassende heren wil gezegd hebben. 
Parelende drankjes zorgen voor een nonchalante  vanzelfsprekendheid waarmee onze 
mannen alle zorgen over de binnen- en buitenlandse voetbalcompetities heel gemakkelijk 
kunnen oplossen. Zo’n mannen heeft de Wetstraat dringend nodig, niet uitstellen, 
aanpakken is de boodschap! 
Om één uur worden we vriendelijk begeleid naar onze uitnodigende, in zachte pasteltinten 
gedekte tafels. Luxueus en feestelijk zijn maar een paar adjectieven die meer dan 
toepasselijk zijn voor dit prachtige decor. De voorzitter heeft een  verrassend 
welkomstwoordje voorbereid, het spreekwoordelijke ijs is gebroken, de kaarsjes worden 
feeëriek aangestoken, het feest kan 
beginnen! 
Als oog- en hartenverleider werd als 
voorafje geopteerd voor een 
carpaccio van zalm, zalig groen 
omringd met kruiden, flageolets, 
rode ui en olijfjes verfrissend op 
smaak gebracht met een zure 
roomdressing. Een schattig eetbaar 
viooltje maakte dit origineel 
schilderijtje helemaal af. Dit noem ik 
nu sfeer op je bord! 
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Als tweede culinair hoogstandje volgde een smakelijk toefje van rode  kerriepasta, kokos en 
pijpajuin rijkelijk overgoten met een fluwelig soepje van butternut . Onze smaakpapillen 
werden meer dan vertroeteld, net of er een engeltje op je tong p…. 
Letterlijk tussen ‘de soep en de patatten’ gaf de deejay een stil seintje aan  de voorzitter; hij 
mocht als eerste gegadigde met veel flair officieel de dansnamiddag voor geopend indansen. 
Achille is meer de man van genieten van muziek dan van ritmisch bewegen op de dansvloer, 
maar ik moet het eerlijk toegeven, hij heeft zijn uiterste best gedaan. Een oerdegelijke, 
sympathieke vermenigvuldigingsdans mondde uit in een bomvolle dansvloer met 
enthousiaste jongelingen voor wie reuma en andere schoonheidsfoutjes duidelijk vandaag 
hun rustdag hadden. 
De oldies uit de sixties, seventies en eighties, afgewisseld met hitjes en schlagers van 
vandaag, werden in het komende anderhalf uurtje meer dan eer aangedaan. Er werd 
geswingd dat het een lieve lust was. De liefhebbers met uren danslessen op de teller gleden 
als beroepsdansers sierlijk over de gladde vloer en konden op ademloze bewondering 
rekenen van de stille genieters aan de dis. Anderen  lieten hun improvisatie de vrije loop , 
genoten gulzig van de muziek en hun ledematen en dartelden frivool als jonge veulens in het 
rond. Ook hun ‘moves’ werden meer dan geapprecieerd. 

Gelukkig (we zijn ook geen twintig 
meer!) konden we even uitblazen 
voor ‘de volgende plat’. Omdat we 
dit laatste eindje van de winter nog 
even moeten door bibberen en Stijn 
er een sport van maakt om pietje 
precies te zijn in zijn keuken werd 
ons een warm, winters , rijk en 
‘comfi’ gerecht voorgeschoteld. 
Varkentjes, die in alle goedheid 
werden opgevoed in een Limburgs 
klooster eindigden gewaardeerd 

hun vrome leven  op ons prachtige bord. Een zalig haasje, exotisch gemarineerd in tandoori 
kruiden, een eenvoudig basisgerecht dat met een kleine toevoeging evolueerde naar een 
luxe-smaakmaker! Een luchtige crème van ui en bospeen , jonge groentjes en huisbereide 
tijmkroketjes waren ieders favorieten en over de jus met Limburgse stroop kon alleen maar 
veel goeds verteld worden. Dit was een knaller, de grote jongens en meisjes onder ons 
genoten zelfs met liefde van een tweede opschepbeurt.  
Ik zou haast vergeten als waterdrinker (en wat kun je nu in godsnaam over water zeggen!) 
dat mijn disgenoten vol lof waren over de begeleidende wijntjes. 
Om al die calorietjes  weg te werken, en vooral omdat we volledig ‘in the mood’ waren, 
deden we zelfs de deejay blozen door onze nadrukkelijke danskennis en overmoed. De 
obligatoire, en inmiddels beroemde SKL-polonaise liet zelfs de meest timide gast niet 
onberoerd, het was tevens  voor mij de eerste keer dat ik uit volle borst ‘Leef’ van André 
Hazes meebrulde. Voor iedereen was het ook een morele opsteker om sommige vlotte 
tachtigers als prille dertigers volledig uit de bol te zien gaan. Zalig!!!!! 
Melancholie troef wanneer de hitjes uit onze glorietijd weerklonken, de benen en al de 
andere rest kriebelden en resulteerden in nooit geziene dansoptredens! 
Vermits we bijna allemaal letterlijk oude snoepers zijn, waren we dan ook enthousiast 
wanneer het laatste deel van onze menu moest afgewerkt worden. Met de nodige ambiance 
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en volle zin werden dan ook de borden met heerlijke verwennerijen volgeladen. Wie hier 
ooit de geflambeerde pannenkoekjes geproefd heeft is voor de rest van zijn leven verkocht! 
De zalige dessertjes bleken voor sommigen net dat stapje te veel, want de dansvloer begon 
stilaan gaten te vertonen. Om toch een heuglijk einde te breien aan deze feestelijke 
namiddag, lieten we ons nog eens volledig gaan op Les Lacs du Connemara, het populaire 
hitje van Michel Sardou. Zoals het gebruikelijk is op een feestelijk gebeuren, draaiden ook wij 
vol jeugdige energie met onze grote servetten rondjes in de lucht. Diegenen zonder 
bijzondere verplichtingen aan het thuisfront bleven nog rustig plakken tot zowel wij als de 
deejay stilaan vermoeidheidstekens begonnen te vertonen. 
 
De evaluatie ’s anderendaags was poepsimpel, het was af op alle gebied, en de voorzitter 
was een heel gelukkig  
man, vooral omdat hij 
zo’n mooi, waarderend 
publiek heeft, dat steeds 
voor positieve energie 
zorgt. In zijn naam 
bedankt allemaal voor 
de vriendelijkheid en de 
dankbaarheid. 
En volgend jaar zijn we 
er beslist weer allemaal 
bij. Ban alle bijgeloof en 
noteer de datum alvast 
reeds in jullie agenda: 
vrijdag 13 maart 2020!!   
Tot binnenkort! 
Monique  Leempoels 
De foto’s en deze in het fotoalbum op onze website zijn van Theo Janssens. Het leuke filmpje 
is van Ernest Vanderheyden 
 

 VERSLAG BLOESEMWANDELING op DONDERDAG 11.04.2019 te VISSENAKEN 

 
“De mooiste wandeling, die we al meemaakten”, kwamen verschillende deelnemers ons 
vertellen. En als onze voorzitter je dit ook komt zeggen, dan is dat zeker zo en  maakt je dat 
fier op je werk, maar ook fier op de mooie streek waarin we wonen en die we aan iedereen 
hier konden tonen. Ook de weergoden waren ons dit keer echt goed gezind.  
En dan nog eens een record aantal deelnemers noteren! Met 97 waren we !  
De uitgestippelde wandeling door de Roosendaalbeekvallei van Natuurpunt werd met 
wegen met fruitboomgaarden, de locaties rond de 2 kerken en met vertrekpunt aan de 
tennisclub Roosendaal aangevuld. 
In een wel meer dan 150 meter lange sliert gingen we op stap, de meesten met een lekkere 
appel van de BFV in Glabbeek op zak, die we weer eens als cadeau van hen meekregen. 
Onmiddellijk kregen we voor ons een prachtig keteldal, waar op de flanken ook het 
tenniscenter is gelocaliseerd. Van beneden in dit dal dwarsten we de Aarschotsesteenweg 
en belanden we tussen de bloeiende perelaars. Na over de parking van het gekende Posthof 
te zijn gewandeld belanden we aan de St. Pieterskerk met de ommuurde 17°eeuwse pastorij. 



23 
 

Even verder trokken we de Roosendaalbeekvallei in: een prachtig natuurgebied met enorm 
veel variatie aan planten, voorjaarsbloeiers, beken, poelen, moerasgebieden enz.  We zagen 
ook het St. Hymelinuskkapelletje, de vossenholen en beklommen een venijnig bergske om 
aan de St. Maartenskerk aan te komen. Vandaaruit kregen we een afwisseling van velden, 
boomgaarden, kleine bosjes en natuurgebiedjes om terug aan ons vertrekpunt te belanden, 
het clublokaal van Tennisclub Roosendael. 
 Ik had onderweg voortdurend schrik dat we er onvoldoende plaats zouden hebben voor 'n 
dergelijk aantal deelnemers.  Gelukkig zorgde de zon en de voorzitster, Advocate Ann 
Verbankt, voor de oplossing en kon het terras gebruikt worden.  En wat voor een: op dit 
prachtige terras waanden velen zich in de zomer op een Alpenweide of in de Eifel of 
Ardennen, zoals iemand bewonderend zei. Echt, zo 'n locatie vinden we nog zelden !  Jullie 
zijn in de toekomst ook allemaal hartelijk welkom in deze taverne of clublokaal, verzekerde 
de voorzitster ons nogmaals. Ook deze die er nu niet konden bijzijn.  In de zomer is dit in het 
week-end 's namiddag en in de week na 16u steeds open en in de vakantieperioden meestal 
de ganse dag. 
Iedereen heeft enorm genoten van deze prachtige wandeling en locatie, zodat we deze later 
nog wel eens willen overdoen. Misschien dan eens in omgekeerde richting.  
 
Dank ook voor uw aanwezigheid en tot volgend jaar, hopen we, 
 Frans en Malvine Taes  
 
Foto’s Willy Coen en Ernest Vanderheyden op de website www.seniorenkbcleuven.be 

 

LEZING OVER DEMENTIE (Verslag 25 april) 
De datum van 25 april zou bij mij een belletje moeten doen rinkelen. Die morgen was ik 
alleen maar gefocust op het feit dat Professor Christine Van Broeckhoven in de namiddag 
een lezing over dementie kwam geven en we om kwart na twaalf in de voetbalkantine 
moesten zijn om alles klaar te zetten. Aan de houding van mijn Monique te zien was ik 
echter nog iets vergeten. Op haar vraag of ik niets moest zeggen, antwoordde ik laconiek ‘Ik 
zou niet weten wat’ met een ijselijke stilte als gevolg. Plotseling begon het mij te dagen: mijn 
vrouwke verjaart vandaag.  
Hoe zou ik deze vergetelheid die dag nog kunnen goedmaken? Niets beter op gevonden dan 
vóór de aankondiging van de spreekster het boetekleed aan te trekken en met de vocale 
steun van alle 87 aanwezigen de bij verjaardagen gezongen klassieker ‘Happy birthday to 
you Monique’ aan te heffen. Iedereen dikke merci om mij te ondersteunen en een lach op 
het gezicht van mijn wederhelft te toveren. De lezing kon beginnen.  
De in haar vakgebied van dementie en Alzheimer wereldvermaarde en met internationale 
prijzen overladen professor had mij een lezing van een uurtje beloofd, maar in haar 
enthousiasme was ze de klok volledig uit het oog verloren en heeft zij zonder onderbreking 
de aandacht van het aanwezige publiek bijna twee uur vast gehouden. 
Wat hebben we onthouden van haar begeesterend betoog? Dementie is een verzamelnaam 
voor een aantal symptomen van verschillende ziektes. De belangrijkste is de ziekte van 
Alzheimer. Bij  65% van de dementerenden is deze ziekte de oorzaak. Andere vormen van 
dementie zijn aantastingen van de bloedvaten in de hersenen. Al deze vormen hebben 
gemeen dat het functioneren van de hersenen achteruitgaat. De diagnose is moeilijk te 
stellen en berust hoofdzakelijk op het vaststellen van verschijnselen zoals 

http://www.seniorenkbcleuven.be/
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geheugenstoornissen, verwardheid, verminderde concentratie en het afnemen van het 
oriëntatie vermogen. Hoe ouder men wordt, hoe meer risico op het ontwikkelen van de 
ziekte. Ook het geslacht speelt een belangrijke rol. Vrouwen zijn vatbaarder voor dementie. 
In haar bespreking lichtte de 
professor de werking van de 
hersenen toe en besprak zij het 
effect van het verouderen op het 
geheugen. Ze legde uit wat de 
ziekte van Alzheimer is en hoe de 
ziekte verloopt. Interessant was 
het inzicht dat zij gaf in de 
verschillende risicofactoren die 
bijdragen tot het ontstaan van de 
ziekte. Niet alleen genetica maar 
ook de levensstijl zijn belangrijke 
pijlers.  Veel doen wat je graag 
doet is positief. Alcohol drink je 
niet met maten, maar matig. En hierbij keek de professor eerder meewarig op de talrijke 
Duvels en trappisten die op de tafels van de toehoorders stonden te blinken.  
 
Haar objectieve inzicht als wetenschappelijke excellentie bij uitstek heeft voor een paar 
verrassende uitspraken gezorgd die tot nadenken stemmen : “Er staat ons een tsunami aan 

dementie te wachten en een 
pil om dementie te genezen 
komt er nooit!” 
Professor Van Broeckhoven 
vertrekt bij haar onderzoek 
vanuit de invalshoek van 
moleculaire genetica. De 
meeste dementievormen zijn 
niet erfelijk, jong-dementie 
vaak wel. Is deze 
wetenschapster nu enkel 
pessimistisch? Neen, ze 
besluit dat er meer 

mogelijkheden tot vroegere diagnose zijn door verbeterde medische beeldvorming en 
onderzoek via ruggenprik. Vermits reeds zoveel onderzoeken op medicatie voor het genezen 
van deze ziekte niet het beoogde resultaat bereikt hebben, heeft ze samen met haar 
medische ploeg zich voornamelijk  toegespitst op het voortijdig opsporen van dementie en is 
haar einddoel een diepgaand onderzoek op preventie. 
In 2016 heeft de professor het Brein Instituut vzw opgericht. Samen met haar team doet zij 
diepgaand onderzoek naar de ziekte van Alzheimer, frontaalkwabdementie en verwante 
hersenziekten. Het instituut werkt nauw samen met wetenschappers, neurologen, 
familieleden en mantelzorgers met de bedoeling om rechtstreeks vanuit het laboratorium de 
meest recente ontwikkelingen te communiceren naar het brede publiek. Tegen 2050 zal het 
aantal mensen met dementie verdubbelen. De zoektocht om deze dementie beter in kaart 
te brengen vraagt uiteraard om een hoge financiële ondersteuning. Iedereen die graag wil 
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meehelpen om de strijd tegen dementie te steunen kan een gift overmaken aan dit instituut, 
wat onze Kring heeft gedaan met een storting van 500 euro als vergoeding voor haar 
enthousiasmerend betoog. 
Bij de nabespreking tijdens de taart met koffie bleek iedereen uitermate tevreden over deze 
namiddag en meer in het bijzonder over de begrijpelijke manier waarop de professor 
dementie voor ons in kaart bracht. Oh ja nog iets, de verjaardag van je vrouw eens vergeten 
is ouderdomsvergetelheid en geen Alzheimer, dixit de professor.  
Achilles  

 

Fietstocht 26 april (Verslag) 
 

Waarom was die fietstocht ook alweer op een vrijdag gepland? 
Omdat we lang op voorhand wisten dat de weergoden ons dan beter gezind zouden zijn? 
Want dat mag je wel stellen, de zon was van de partij en regen in geen verte te bekennen. 
Nee, de  reden was dat we een voordracht over “Dementie” 
hadden ingepland op donderdag. 
We hebben daarvan onthouden dat alles wat we graag doen 
we meer moeten doen om onze grijze cellen te stimuleren.   
We werken vanaf nu met inschrijvingen omdat we jullie 
zouden kunnen verwittigen als we bij bv minder gunstig weer 
de tocht moeten afzeggen.  
We zijn niet stipt om 14 uur vertrokken op de parking van de 
Sportoase Meander in Rotselaar, de meesten hadden 
vastgestaan in een file en stonden nog niet startklaar om te 
vertrekken.  (Met onvoorziene omstandigheden kunnen we 
rekening houden).  
De eerste kilometer, over de soldatenbrug, was een kopie 
van vorig jaar, de startplaats ook.  Daarna wisten velen niet 
waar we ons ergens bevonden. We fietsten langs mooie kleine wegeltjes overal rustig achter 
door. De gewone fietsers rustig in het spoor van onze koptrekker Luc (ook een gewone 
fietser) gevolgd door de fietsers met assistentie. Hekkensluiters Hans en Achilles 
superviseerden de groep.  
De wegkapiteins die de kruispunten beveiligden konden tussendoor wat sprintjes trekken 
om hun energie kwijt te raken. 
 
Tussen haakjes : we fietsten via Werchter, Tremelo, 
Baal, Begijnendijk naar Aarschot waar we even halt 
hielden om wat te drinken en te snacken vooraleer we 
begonnen aan de hoogtemeters van de rit.  
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Eerst onder de spoorweg door, daarna erover, dan erlangs richting Gelrode.  We fietsten 
langs mooie kleine wegeltjes overal rustig achter door.  Om vervolgens richting Wezemaal te 
fietsen, nog altijd flirtend met het spoor en de zwaarste inspanning van de dag te leveren.  
Spoorwegen dwarsen doen we 
liefst onderdoor en dat stond 
dus nu ook nog 2 maal op de 
menu. Langs de Toren en 
Sportoase Ter Heide ging het 
terug naar de parking  aan de 
Meander waar ook een terras 
ons lokte. Tussen pot en pint 
werd nog wat nagekaart, foto’s 
van onderweg uitgewisseld en 
ervaringen met e-bikes gedeeld.   
 
Ter info: ik reed 33 km aan een 
gemiddelde snelheid van 
17,3km/u (wat meer is dan de 
anderen), bij 16°c en heb  60 m 
omhoog gereden 
Nicole Alaerts 
 

VERSLAG WANDELING TREMELO (2 MEI) 
Het is in tegenwoordig om alle geplande evenementen rond een bepaald thema te brouwen. 
Wel voor deze wandeling had  ik als thema ‘verwondering’ voorgesteld. De psycholoog 
Dijksterhuis schrijft in zijn boek : Verwondering houdt de geest lenig en schudt de kussens 
van ons brein op. Is dit geen prachtige uitspraak? Bovendien wordt beleving versterkt als je 
in groep bent, want verbondenheid maakt gelukkig! 
Gezien het ongunstige weer, en we het laatste deel van de wandeling oninteressant vonden 
omwille van het drukke verkeer, hadden we geopteerd voor een kortere versie. Het werd 
uiteindelijk een makkelijke boeiende  wandeling, waarin we volop gelegenheid kregen om 
alle zintuigen gulzig te verwennen en ons te laten meeslepen door de schoonheid en 
ongereptheid van de natuur. Enkele ongeplande hindernissen zoals de overvolle parking van 
het parochiecentrum konden dat geluk niet temperen. In ijltempo werd toestemming 
gevraagd aan en gekregen van het Rusthuis Damiaan om onze auto’s te stallen op de parking 
van de bezoekers. Ook de druilregen die ons de ganse wandeling ononderbroken zou 
vergezellen kon het enthousiasme van de 72 wandelaars niet naar een dieptepunt brengen.   
Langs een rustig paadje gingen we bijna ongegeneerd rakelings langs een hedendaagse villa, 
met de zeer toepasselijke naam ‘Pony’s en pistolets’ . In deze landelijke B&B kunnen de 
gasten heerlijk verpozen tussen het groen met een relaxed zicht op een uitgebreide familie 
pony’s die speels in de weide ronddartelden. 
Een poel vol levendige bewoners was de eerste interessante kennismaking met de 
moerassige omgeving. De natuur is nog zo pril en fris dat ongekende buitengeuren 
verfrissend spannend de neus prikkelden. Een originele boerenbuitengeur die nog steeds 
niet verkrijgbaar is in chique, dure flaconnetjes. 



27 
 

We wandelden in een rustig tempo langs het 
Broekveldpad en genoten van de stilte die slechts prettig 
onderbroken werd door een kwetterend concert van 
vogeltjes, die ijverig hun broeitijd voorbereidden.  
Het door Natuurpunt zeer verzorgde Zegbroek lag er 
verleidelijk groen  en appetijtelijk  bij. Dit zegbroek 
maakt deel uit van heet erkend landschap Blaasberg en is 
een vochtige, oude verveende meander van de Demer. 
Een bos met een overvloed aan varens, zeggen en door 
de natuur grillig vervormde bomen heeft toch altijd iets 
magisch en sprookjesachtig in zich. Het moment bij 
uitstek om de longen eens volledig vol te pompen met 
verassend zuurstofrijke gezonde lucht. 
We verlieten het stille bos met zijn prachtig verzorgde 
vlinderpaadjes en volgden het jaagpad langs de Demer 
richting Werchter. Opmerkelijk hoeveel boeren inmiddels hun jonge gewassen afdekken met 

zgn. landbouwplastiek, een folie die hun 
gewassen tegen hagel, slagregen en vorst 
moet beschermen. Ik maakte mij de stoute 
bedenking of Groen met al deze plastieken 
overvloed in vrede kan leven. Boeren en de 
groenen, het heeft nooit echt geklikt! 
Wandelen langs het rustig vliedende water is 
één van mijn favoriete bezigheden. Al mocht 
het water minstens een metertje hoger peil 
hebben gehad om een impressionante 
indruk te maken ( regen liefst ’s nachts 
a.u.b.) 

De pittoreske Damiaanbrug, richting Keerbergen, lieten we rechts liggen en keken vol 
eerbied naar het standbeeld van Pater Damiaan die naast het water zijn Tremelo bewaakt. 
Tremelo blijft terecht fier op zijn grote sociaal voelende held. 

Een nagelnieuw bruggetje lag verleidelijk uitnodigend 
op enthousiaste wandelaars te wachten. We bleven 
gezapig de meanderende Demer volgen en bemerkten 
aan de overkant een vrij groot fruitteeltbedrijf. Helaas 
was het voor geurige bloesems iets te laat, maar de 
herinnering aan onze vorige geslaagde wandeling in 
Vissenaken kon dit gemis ruimschoots compenseren. 
We vermeden de drukke oninteressante baan en 
doken weer een veldpaadje in en vormden zo een 
kleine lus rond de met jong groen ( onder de talrijke 
plastic!) bevolkte velden.  
Nog een klein stukje langs de Demer bracht ons weer 
op onze startweg naar ons rustpunt Huize De Veuster. 
Dit is een opvangcentrum voor mensen met een 
mentale beperking en bijhorende 
gedragsproblematiek.  
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Hier wordt met de bewoners op een respectabele manier omgegaan en er wordt volledig 
ingezet om de mensen hun zelfstandigheid te laten behouden of te stimuleren. Met wat 
hulp van hun begeleiders werden de Duvel en andere dranken stijlvol door hen geserveerd. 
Ook de verkoop van hun zelf gemaakte confituur, kaarsen, kaarten en andere knutselwerken 
kon menig wandelaar tot aankoop verleiden.   
Volledig akkoord dat de regen een serieuze dwarsligger was, maar zegt de Frank ons niet alle 
dagen dat er dringend meer water nodig is. Bovendien hebben we beslist ‘ons ontspannend 
klapke’ kunnen doen ondanks die vervelende paraplu’s. En waren we stiekem niet allemaal 
dankbaar bij het zien van de minder gelukkig bedeelden in onze maatschappij dat we vooral 
geen reden tot klagen hebben? Verwondering is niet alleen van het schone intens genieten  
maar vooral ook durven kijken en openstaan voor een wereld die niet voor iedereen even 
gelijk is.   
Tot de volgende! 
Monique Leempoels 
Foto’s Ernest Vanderheyden. Meer foto’s op onze website www.seniorenkbcleuven.be 

 

HUWELIJKSJUBILEA 
65 JAAR GEHUWD  

21/08: Raymaekers Jose - Van  Dyck Anna  

60 JAAR GEHUWD 
18/07: Van Steen Frans – Ceuppens Ivonna  

21/07: Denil Raphael - Van Der Linden Godelieve 

01/08: Vanacker Willy - Vandaele Maria 

08/08: Serre August - Labro Maggy  

22/08: Beukelaers Frans - Baetens Josephine 

25/08: Haeldermans Lambert-  Gielen Elisabeth 

 

50 JAAR GEHUWD 

16/06: Van Aerschod Cyriel-  Bols Viviane 

21/06: Crabbe Yvette - Thijs Julien  

21/06: Van De Wauwer Paul - Vanzegbroeck 

Monique 

25/06: Lecock Irene - Vanfroyenhoven Luc 

25/06: Marschal Anna - Letellier Gustaaf 

28/06: Van Hasselt Maria - Aernouts Louis 

28/06: Vanden Eynde Virginie - Haine Freddy  

30/06: Loyaerts Ghunald - Devries Renée 

05/07: Vandeput Maria - Decambray Romain   

08/07: Loos Guido - Rosseel Janine   

09/07: Jamar Mia - Gielen Hugo   

11/07: Polleunis Rene - Torbeyns Anny-Jose   

11/07: Torbeyns Jose - Polleunis Rene   

 

18/07: Van Vlasselaer Felix - Hermans Annita  

19/07: Swinnen Georges - Mellaerts Angela   

23/07: Pauwels Augusta - Struyf Rene   

25/07: Martens Louisa - Nizet Marcel   

01/08: Blonde Pol - Creyf Simonne   

01/08: Vanborren Christiane - Vekemans Leon   

02/08: Van Asbroeck Flora - D'hondt Julien   

02/08: Vanderseypen Lisette - Koninckx Albert   

08/08: Bernar Irmina - Janssens Desire   

09/08: Cresens Jeanne - Mijten Clement   

13/08: Stassart Theo - Maris Rita   

18/08: Uyttebroeck Denise  Bruyninckx Paul   

23/08: Jacquemin Christiane  Van Esch Willy   

www.seniorenkbcleuven.be


29 
 

Verjaardagen  

100 JAAR 

10/08: Wolfs José 
 

95 JAAR 

12/08: Delanote Josephus 

90 JAAR  
02/08: Grietens Clement 

14/08: Van Den Eynde Hugo 

16/08: Vandersmissen Elise 

18/08: Claes Maria-Angela 

18/08: Rosseels Roger 

23/08: Van Humbeeck Emiel 

24/08: Huybrechts Andre 

85 JAAR 

25/06: Van Bael Angèle 

02/07: Vandegaer Josée 

02/07: Lombart Josette 

26/07: De Bruyn Hugo 

12/08: Laes Roger 

13/08: Coenen Fons

80 JAAR
06/06: Haine Josette 
17/07: Lurquin Achille 
18/07: Brems Louis 

16/08: Smolders Mechior 
17/08: Pauwels Hilda 
24/08: Verstraete August

75 JAAR
02/06: Cortvrint Christiane 
12/06: Schroven Anna 
18/06: Dragonneau Francine 
29/06: Jacquemin Christiane 
02/07: Smets Herstja 

13/07: Henkens Leon 
14/07: Broos Fanny 
22/07: Lissens Frans 
03/08: Soetemans Marie-Josse 

70 JAAR
02/06: Dewolf Willy 
02/06: Seldeslachts Romain 
02/06: Janssens Luc 
02/06: Vanderseype Lisette 
05/06: Maes Willy 
10/06: Lacroix Frans 
11/06: Brondeel William  
15/06: Verlaenen Ria 
16/06: Dries Willy 

28/06: Lekeu Gilbert 
22/07: Anciaux Bea 
24/07: Kleynen Mariette 
26/07: Nys Jozef 
02/08: Christens Gilberte 
05/08: Pelleriaux Gilbert 
10/08: Vandenbempt Paula 
15/08: Vandeputte Karel 

 
VAN HARTE PROFICIAT 
Ook aan al onze leden die in juni, juli en augustus jarig zijn, wensen wij van harte een 
gelukkige verjaardag toe.   



30 
 

OVERLIJDENS 

 We vernemen het overlijden van: 

mevr.  Huguette Deroost, echtgenote  van  Theo Verbeek 
Huguette werd geboren te Leuven op27 januari 1950 en 
overleed thuis te Nieuwrode op 1 april 2019  
 
Mevr. Julia Vandezande, weduwe  van dhr. Leon  Laurent 

en moeder van Staf Laurent. 

Julia werd geboren op 22 december 1929 en is op 11 mei overleden te Heverlee in  Residentie 

Populierenhof. 

 

 

 

 

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 
(eenmalig in bijlage), de activiteitenkalender, onze volgende wandelingen, foto’s en 
verslagen 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/

