
Spelnamiddag met smoutebollen (20 juni 2019) 

Verslag van een leuke namiddag met de SKL Senioren 

 

Donderdagmorgen 20 juni. Aan het ontbijt zit mijn halve trouwboek reeds met 
zijn hoofd bij deze namiddag in Bierbeek. Er wordt gepiekerd : zullen de 
geleende oude volksspelen (sjoelbak, tafelkegel enz..) succes hebben, gaan de 
smoutebollen even lekker zijn als vorige jaren? Zal er voldoende sfeer en 
gezelligheid in de lucht hangen, want de opkomst is niet zo overweldigend 
groot met 47 deelnemers. Ik probeer hem gerust te stellen. Alhoewel onze 
getrouwe bakkers Malvine en Constant, wereldspecialisten op dit domein, deze 
keer niet achter het fornuis zullen staan, ben ik meer dan overtuigd van de 
bekwaamheid van Vera en het hulpteam dat zal bijstand verlenen. En als de 
spelen niet in de smaak vallen is dit weer een weetje voor de volgende keer. 
Dat er minder ingeschrevenen zijn is misschien gelegen aan het feit dat een 
zomerse junimaand niet echt een smoutebollenmaand is. Alhoewel…ik droom 
weg en denk weer terug aan meer dan vijftig jaar geleden hoe telkens de 
obligatoire examens onze dorpskermis kwamen vergallen. Zuchtend en puffend 
kwam ik de dag door tot ik de verlossende woorden van moeder hoorde ‘ allez, 
haal maar vlug wat smoutebollen op de foor’. Nu zijn het de kleinkinderen die 
gebukt gaan onder examenstress en wij gaan ongestoord smoutebollen bakken 
en smullen. Ik blijf examens vreselijk vinden, en lijdt in stilte mee. Hé, je 
antwoordt niet zegt Achille, ik vroeg of we nog wat spelletjes zouden 
meenemen? Maar man toch, diegenen die er zullen zijn, die komen uit 



vriendschap, die hebben reeds lang met elkaar afgesproken wie, wat en hoe. Je 
zal eens zien, dit wordt een supergezellige namiddag. 

En natuurlijk heb ik gelijk gekregen. Oude volksspelen zijn niet echt besteed 
aan onze SKL’ers (waarschijnlijk voelen zij zich daar nog veel te jong voor!). 
Maar er werd weer gekaart dat het een lieve lust was. Anderen leerden voor 
het eerst nieuwe spelletjes kennen en waren super enthousiast. Het 
allermooiste vond ik de uitspraak van een lieve dame die in een groepje zat dat 
gewoon gezellig zat te kletsen. Wij hoeven geen spelletjes, wij zijn hier om 
samen met elkaar te zijn. En dat is het in feite waar het om draait, samen zijn, 
gedeeld leed is half leed, gedeelde vreugde is dubbele vreugde. 

 

De keuken draaide op volle toeren. Dank zij de kookkunst van Vera en de 
bereidwilligheid van de bestuursleden en hun vrouwen werden er zalige 
smoutebollen op tafel getoverd. De complimentjes en de bloemsuiker vlogen in 
het rond. Afwassen en opruimen werd een pretje omdat ook hier de nodige 
ambiance in de lucht hing. En ja, voorzitter, het was een hele aangename, 
zoete namiddag. En toch heb ik stiekem regelmatig aan mijn studerende 
achterban gedacht. Grootmoeders, het is een ras apart!. 

Zonnige groeten en tot binnenkort 



Monique Leempoels 

Meer foto’s van Theo Janssens in ons fotoalbum 

 

 

 


