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WOORDJE VAN DE VOORZITTER 

Oktober. De dagen worden korter en kouder en de 
loofbomen laten stilaan hun verkleurde bladeren vallen. Dat 
wordt weer extra opkuiswerk in de tuin. Ik zal de bladeren 
echter met alle plezier bijeenharken, terugdenkend aan onze 
mooie vijfdaagse naar Berlijn. Dank zij een erg belezen en 
grappige gids hebben wij een idee gekregen hoe het tussen 
1961 en 1989 was om  te leven achter ‘die Berliner Mauer’ in 
het communistische Oost-Berlijn. Voor ons goddank geen 

muur, tenzij misschien de Muur van Geraardsbergen, maar die moet je niet over om aan 
onze activiteiten deel te nemen.    
En we hebben weer heel wat in de aanbieding. Voor wie nog goed te been is, hebben wij de 
eerstvolgende maanden nog prachtige wandelingen in het verschiet. Butsel (7 november, 
met spek met eieren na de wandeling voor de liefhebbers), Kampenhout (5 december) en de 
Nieuwjaars wandeling in Oud Heverlee (2 januari) staan voor de volgende maanden op het 
programma met Luc Geyskens en Felix als ervaren gidsen. 
Guido en Agnes hebben voor ons een leuke quiz in elkaar geknutseld. Zij drukken er op dat 
er niet vooraf moet gestudeerd worden. M.a.w. een voor iedereen toegankelijke quiz, wat 
op 21 november ook weer een gezellige namiddag zal opleveren.   
En dan aandacht voor één van de hoogtepunten van het jaar: afspraak in Scherpenheuvel op 
de dag van Sinterklaas. Hoewel het naar de mis gaan meer en meer in onbruik geraakt, 
houden wij er toch aan nog jaarlijks een misviering ter nagedachtenis van onze overleden 
leden of partners te houden. Wie wil kan dan ook tegen elf uur deze mis in de basiliek 
bijwonen. Daarna is het tijd voor receptie en uitgebreid diner in Den Egger. De liefhebbers 
van muziek moeten het niet te laat maken want de volgende dag 7 december moeten zij zich 
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reeds naar de Schouwburg in Leuven begeven voor een date met een jonge rijke en lustige 
weduwe en gaan genieten van meeslepende ritmes en bruisende aria’s van de hand van 
Franz Lehar.  
Van muziek gesproken. We organiseren op zondag 26 januari voor het eerst een spetterend 
muziekconcert, exclusief voor onze leden. Hou deze datum vrij. Ik hoop op een talrijke 
opkomst zodat we hier een jaarlijks terugkerend evenement kunnen van maken. En dank zij 
veel geduld en volharding van ons Vera zijn we er in geslaagd 70 goede plaatsen te 
bemachtigen voor de musical Daens. Hoewel onze Kring pas volgend jaar op 26  september 
toegang krijgt tot dit muzikaal toneelspel, moeten wij nu reeds de tickets betalen zodat we 
de geïnteresseerden vragen om nu al een voorschot te storten.  
Benieuwd welke activiteiten ons bestuur voor 2020 in elkaar heeft gestoken? Kom dan zeker 
naar onze Algemene Vergadering op 14 januari, waar ons jaarprogramma 2020 zal worden 
voorgesteld. Wegens de lovende  commentaren van vorig jaar bieden we opnieuw een 
luxueuze kaas- of vleesschotel aan. 
Alle details van deze evenementen vind je verder in dit Gazetje van november/december. 
Tenslotte nog getroffen door een zin in de uitnodiging tot een banket van een andere Kring. 
Ik citeer ‘Tijdens de receptie zijn er voor iedereen 3 hapjes voorzien. Mogen wij jullie vragen 
om U strikt aan dit aantal te houden. Een hapje meer voor U is een hapje minder voor een 
ander.’ Ook voor ons een goed idee? 
Veel plezier en warmte toegewenst tijdens de komende winterdagen en misschien tot 
binnenkort bij één van onze activiteiten. 
Achilles 
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Activiteitenkalender met betaalagenda  
 

 

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 

Quiz Bierbeek Do 21 nov 3  15 nov 735 

Kerstfeest  Vrij 6 dec 50 8 nov 28 nov 620 

BOT: De 
lustige 
weduwe 

Leuven Zat 7 dec     

Algemene 
Vergadering 

Bierbeek Di 14 jan 10 9 dec 6 jan 610 ( ka 
of ch) 

Musical Daens Puurs 26 sep 2020 25  15 nov 715 

Wandelen Butsel Do 7 nov - - - - 

 Kampenhout Do 5 dec - - - - 

 Oud-Heverlee Do 2 jan - - - - 

Petanque Lovanium  Ma 4 en 18 nov - - - - 

  Ma 2 en 16 dec - - - - 
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Nieuws van het wandelfront 

Herinnering: wandeling in Butsel op donderdag 7 november 

We vestigen nog even de aandacht op onze maandelijkse 
wandeldag voor de maand november. 
Afspraak op donderdag 7 november aan de voetbalkantine 
van RC Butsel, Sterrebornestraat 15 in Butsel waar Luc 
Geyskens om stipt 14 uur met ons vertrekt voor een 
wandeling van ongeveer 8 kilometers. Afterpint en 
nabespreking in de voetbalkantine. Voor wie goesting heeft 

bieden de dames van de voetbalclub spek met eieren aan voor 7 euro. Voor de 
routeplanning, zie Ons Gazetje september/oktober (blz. 5) of onze activiteitenkalender op 
onze website www.seniorenkbcleuven.be. 

Wandelingen december 2019 en januari 2020 

Felix, die voor ons al mooie wandelingen heeft uitgedacht, heeft voor de laatste wandeling 

van het jaar een mooi wandelparcours  in Kampenhout ontworpen. En daarmee stopt het 

niet. Hij stapt ook met ons het nieuwe jaar in met een wandeling in Oud - Heverlee. Hierna 

onthult hij zijn plannen.   

Wandeling in Kampenhout op donderdag 5 december 2019. 
Voor de laatste wandeling van 2019 trekken we naar Kampenhout. 
Samenkomst en vertrek op de parking van de sporthal langs de Zeypestraat 26 om 14u voor 
een rustige wandeling van ongeveer 8km langs vlakke wegen en paadjes. Maar let op : het is 
winter en dan kunnen de bospaadjes er nat en slijkerig bij liggen… degelijk schoeisel 
wenselijk.  
De Zeypestraat is de straat rechtover de “IJzerwaren Van Eyck” aan de lichten op de 
Haachtse steenweg. (Van aan Kampenhout  Sas richting Brussel de 2de lichten rechts). 
De afterdrink is in de vlakbij gelegen kantine van voetbalclub Kampenhout. 
 

Wandeling in Oud-Heverlee op donderdag 2 januari 2020. 
Eén dag na Nieuwjaar, 2 januari, is de ideale dag om na de festiviteiten een gezonde 
activiteit te organiseren: een fikse wandeling, wat op en neer,  door de bossen van Oud-
Heverlee, meer bepaald aan de Zoete Waters. 
Samenkomst en vertrek aan de manege Meerdaelhof, Meerdaalweg 2 om 14u. 
Vanop de Waversebaan aan de zoete waters, neem je aan brasserie St Jean de Maurits 
Noëstraat en volgt deze tot voorbij alle vijvers rechts; in de (2de) bocht neem je rechts 
Meerdaalweg en daar staat ook wel een wegwijzer voor Meerdaelhof. 
Uitkijken voor ruiters en paarden op de weg en op de parking! De afterdrink is in de manege 
met zicht op de binnenpiste. 
 
  

http://www.seniorenkbcleuven.be/
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PRO MEMORIE : DE PETANQUE DATUMS 

Voor wie nog graag een balletje komt gooien dit najaar ter herinnering volgende datums: 
28/10, 4/11, 18/11, 2/12 en 16/12.  
We verzamelen nog steeds op TC Lovanium, Galgenbergstraat 41, 3000 Leuven en dit vanaf 
half tien tot uiterlijk half één. De weersomstandigheden zullen ons meer dan waarschijnlijk 
wel naar binnen drijven, zodat het indoor petanque zal worden op 3 banen. 
 

Donderdag 21 november, 14 uur: Leuke namiddagquiz 

Voetbalkantine KHO Bierbeek, Wijnenberg 1, Bierbeek (tegenover 

CC De Borre) 

 

Ontmoeting en ontspanning is vandaag het codewoord. 
Een leuke namiddag gezellig samen doorbrengen is de 
bedoeling. Naar jaarlijkse gewoonte doen we dat met een 
leuke quiz. Onze SKL leden Guido en Agnes zijn de ervaren 
quizmasters van dienst. Zij hebben voor ons weer een voor 
iedereen toegankelijk vraag- en antwoordspel met grappige 
en spannende maar niet te moeilijke vragen in mekaar 
gestoken. Zij wijzen er op dat hun quiz niet gemaakt is voor 
de professionele maar wel voor de occasionele quizzer. 
Speciale kennis is dus niet nodig. 
We maken ter plaatse gelegenheidsploegen van 6 personen 
volgens ieders wens. Het bestuur probeert een mooie 

prijzentafel bij elkaar te krijgen.  
Tijdens de pauze genieten we van een  stuk lekkere taart met koffie of thee. Wie daarvoor of 
daarna nog zin heeft in een glas bier of wijn kan dit aan de toog verkrijgen tegen 
democratische prijzen.  
Kom je geheugen dus op een plezante manier trainen en schrijf je in door overschrijving van 
3 euro op onze SKL rekening BE78 4310 0665 6186 met vermelding van code 735. De 
inschrijvingen worden afgesloten op 15 november.  
 
 

  



 6 
 

Vrijdag 6 december: Eucharistieviering en Kerstdiner 

Basiliek van Scherpenheuvel en Den Egger Scherpenheuvel 

Het bestuur nodigt jullie op 6 december vriendelijk 
uit op één van de hoogtepunten van het jaar, ons 
jaarlijks kerstdiner. Wie vorige jaren deelnam weet 
dat lekker eten en een fantastische sfeer 
gegarandeerd zijn.  
Om 11 uur herdenken we onze in 2019 overleden 
leden of overleden partners tijdens een speciaal 
voor SKL verzorgde misviering in de basiliek van 
Scherpenheuvel, Isabellaplein 1.  
Vanaf 12 uur wacht Stijn met zijn team van Hof Ter 
Venne ons op in de bovenzaal van Den Egger, 

Nihoulstraat 74 voor de receptie. Je wordt verwelkomd met een aperitief Ter Venne schuimwijn, een 
sprankelende Griffon of fruitsap. De obers bieden ons hierbij enkele hapjes aan.  
Om 13 uur worden we begeleid naar de rode zaal voor een heerlijk diner. We krijgen 
achtereenvolgens op ons bord: 
.Huisgerookt Schots zalmhaasje met sepia, knolselder, sesamparel en olijfolie 
.Kalfsroomsoep met tomatenolie en mascarpone-espuma 
.Appelsiensorbet 
.Kloostervarkenshaasje in kruiden-mosterdpanade, primeurgroen op mousseline van knolgroenten 
en perigordsaus 
.Amandelbiscuit met crème en mousse van frambozen met frambozenijs 
.Koffie met zondagssnoepje 
De Brisa Chardonay uit Chili en de E Arte Negroamare uit Puglia zijn de mooie wijnen die de aroma’s 
van deze gerechten beter tot hun recht laten komen. Verstokte bierdrinkers kunnen ook een glas 
Stella verkrijgen. Waters vind je op tafel. 
De werkelijke kostprijs van dit eetfestijn is 79 euro, maar dank zij een flinke tussenkomst van de kas 
is het te betalen bedrag 50 euro per persoon.  
Je kan je deelname aan dit feestdiner bevestigen door het correcte bedrag over te schrijven op onze 
SKL rekening BE78 4310 0665 6186 met vermelding van code 620. Inschrijf-/betaalperiode van 8 tot 
28 november. Je favoriete tafelgenoten kan je bij je betaling vermelden of in een mailtje aan  
venarda.meulemans@outlook.be meedelen.   
Den Egger is vlot bereikbaar en beschikt over een ruime parking. De misgangers parkeren best hun 
wagen meteen op deze parking. Van daar is het een goede tien minuten stappen naar de basiliek.  
Voor wie het de eerste maal is hierbij een bondige routeplanner. Komende van Aarschot neem je in 
het centrum van Scherpenheuvel aan het Rond Punt (100 meter vóór de basiliek) de eerste afrit 
rechtsaf en volg je richting Bekkevoort. Tweehonderd meter verder zie je dan den Egger aan je 
linkerzijde. 

 
Deze tafels wachten op jullie. Tot dan?    

mailto:venarda.meulemans@outlook.be
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ALGEMENE VERGADERING OP DINSDAG 14 JANUARI 2020, 14 UUR 

Voetbalkantine KHO Bierbeek, Wijnenberg 1, Bierbeek  

Bij het begin van het nieuwe jaar nodigen we alle leden met hun partner uit op onze 
jaarlijkse Algemene Vergadering. 
We verwelkomen jullie vanaf 14 uur met een glaasje cava of fruitsap en een hapje om 
daarna onze traditionele agenda af te werken.  

Welkomstwoord van de voorzitter 
Terugblik op het voorbije jaar 
Voorstelling activiteiten 2020: 

- Ouderen- en ziekenbezoek 
- De wandelkalender 
- De stadswandeling 
- De petanque namiddagen 
- Het eerste 

Nieuwjaarsconcert 
- Drie ledenvergaderingen, 

leerrijk en ontspannend 
- Twee bowlingnamiddagen 

- De lunch dansant 
- Vier fietstochten 
- Twee daguitstappen 
- De meerdaagse (6daagse) 
- De BBQ 
- Musical Daens 
- De pensenkermis 
- De Quiz 
- Het kerstdiner 

 
Herverkiezing bestuur 
Varia en rondvraag 

Breng je agenda dus zeker mee om de voornaamste data reeds te noteren. 
Na het officiële gedeelte hebben we – wegens het enorme succes van vorig jaar – opnieuw 
gekozen om jullie een rijkelijk gevulde kaas- of charcuterieschotel met een assortiment 
broden aan te bieden met één glaasje wijn of drinkbaar alternatief, gevolgd door een lekker 
gebak. Koffie en thee wordt voorzien. Andere dranken zijn aan de toog te verkrijgen tegen 
voordelige prijzen.  

 
Geheugensteuntje voor wie zich het niet meer herinnert 
Schrijf je dus in voor dit gezellig samenzijn (vorig jaar 200 deelnemers)  door storting van 10 
euro per persoon op onze SKL rekening BE78 4310 0665 6186 met vermelding van code 610 
en opgave van uw keuze: KA voor kaasschotel of CH voor de charcuterieschotel met fijne 
vleeswaren. 
Inschrijf-/betaalperiode van 9 december tot 6 januari 2020 
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Daens ¨De Musical 

Zaterdag 26 september 2020 om 17 uur in Puurs 

 

 

 

Studio 100 heeft de ambitie om ook na de spektakel-musical 40-45 de productie Daens te 
maken. De musical brengt ons terug naar het Aalst van 1888. We zien de figuur Adolf Daens 
die vecht voor de rechten van de werknemers in de vele fabrieken van Aalst en het opneemt 
tegen zijn katholieke oversten, die aan de kant staan van de rijke fabrieksdirecteuren. Het 
leven en de boodschap van priester Daens zijn intussen een inspiratiebron geworden voor 
elke nieuwe generatie 
Daens wordt gebracht in een heel nieuwe versie met bewegende tribunes en decors en met 
een uniek audiosysteem wat zorgt voor een unieke musicalervaring. Enkele namen uit de 
Vlaamse topcast: Peter Vandevelde, Jan Schepens, Jelle Cleymans, Free Souffriau, en Jo De 
Meyere. 
Onze Kring heeft een optie voor 70 heel goede plaatsen in categorie 1 voor de ticketprijs van 
69,95 euro p.p.  Met steun van de kas kunnen we jullie deze kaarten en het busvervoer naar 
Puurs aanbieden voor de prijs van 55 euro per persoon. 
Wie graag mee wil naar deze nieuwe grootse musical bestelt zo vlug mogelijk zijn tickets 
door overschrijving van een voorschot van 25 euro p.p. en dit vóór 15 november op 
rekening SKL BE78 4310 0665 6186 met de mededeling  code 715 Voorschot Daens 
Verdere info, plaats en uur vertrek en vraag tot betaling saldo worden later in “ONS 
GAZETJE” van juli/augustus 2020 vermeld 
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HOUD DEZE DATUM VRIJ !!!!! 

 

Zondag 26 januari 2020: noteer deze datum alvast in jullie agenda. In de namiddag 

organiseren we ons eerste daverend nieuwjaarsconcert met de Harmonie St Cecilia. Exclusief 
voor SKL. Lijd geen kou buiten maar kom binnen genieten van een namiddag vol warme 
melodieën uit het klassieke Nieuwjaarsrepertoire (familie Strauss en anderen).  
Verdere gedetailleerde info in ons volgend Gazetje. 
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Verslagen van de voorbije activiteiten 

Samen kijken naar de open lucht musical Titanic 
 
Weten dat het aanmerende luxeschip tegen een ijsberg zal botsen en tot op de 
oceaanbodem zal zinken en er toch met de glimlach opstappen, wie doet nu zoiets? Wel, 56 

SKL leden deden dit op 26 
augustus jl. We verzamelden 
tegen 18 uur aan het Rond 
Punt in Rotselaar vanwaar de 
bus van Linden Cars ons 
probleemloos naar het 
Donkmeer in Berlare bracht. 
We werden ter plaatse 
verwelkomd door de geuren 
van  hamburgers en 
frietwafels, die menigeen 
van onze leden konden 

verleiden om de avond vol tragiek zonder honger door te komen.  
 
Een musical, en dan zo maar niet de eerste de beste: ’Titanic’, de voltreffer op Broadway, die 
met vijf Tony Awards op de loop ging en meer dan 800 voorstellingen op zijn palmares staan 
heeft, is het uitgangspunt voor een openluchtmusical op een prachtige locatie aan het 
rustige Donkmeer. En wij zullen er bij zijn om ons door dit opwindend spektakel van drama, 
muzikaal genot en acteertalent te laten verwennen. 
Het wordt zowaar nog één van de mooiste zwoele zomeravonden, de verwachtingen zijn 
hoog gespannen! De omkadering is ideaal, een musical over een zinkende boot kan zich 
uiteraard nergens beter afspelen dan op het geheimzinnige donkere water. De 
decorontwerpers zijn ingenieus en creatief te werk gegaan. Het decor is inventief op het 
water gemonteerd. Het plan van de boot is op canvas centraal en megagroot op het podium 
uitgetekend. De verschillende scènes spelen zich dan ook af voor dit reuze doek. Links, op 
een vaste decoropstelling wordt de boeg van het schip met de stuurcabine en het 
werkhoekje van de marconist uitgebeeld, terwijl uiterst rechts de machinekamer centraal 
staat. 
De openingsscène is  meteen flitsend. Een parade van inschepende geestdriftige passagiers 
flaneert, uitgerust in waarheidsgetrouwe kostuums al zingend voorbij. Een originele 
mengeling van arme gelukzoekers en high society-lieden op zoek naar ontspanning en 
avontuur. De hoop en de dromen van de verschillende passagiers kan je er moeiteloos zelf 
bij fantaseren. 
We moeten even de wereldberoemde film en de bijhorende love-story vergeten want hier 
wordt het verhaal toegespitst op de oorzaken waarom deze onzinkbare oceaanreus op zijn 
eerste trip van Southampton naar New York op een dramatische manier geschiedenis 
schreef. 
De kapitein, die ondanks zijn pensioenleeftijd, uit pure ijdelheid deze trip toch wil aanvoeren 
wordt door de directeur van de rederij White Star, vol van grootheidswaanzin, voortdurend 
aangepord om de snelheid te verhogen. De architect van het schip, een personage dat ik 
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persoonlijk te weinig uitgediept vond, kijkt angstig maar besluiteloos toe als de snelheid tot 
23 knopen opgevoerd wordt. 
Je krijgt een verhelderend inzicht hoe de verschillende klassen hun tijd doorbrengen. De 
chique eetzaal, het rooksalon, de bekommernissen van de stoker, het wordt allemaal visueel 
prachtig vertolkt. 
De soloscènes konden mij helemaal boeien, de groepsscènes daarentegen vond ik soms 
compleet onverstaanbaar, en toen ik op een gegeven moment door fonkelende sterren werd 
afgeleid wist ik dat de magie verdwenen was. 
Zoals in elk boeiend verhaal is een romance ook niet veraf, het nieuw gevormde koppeltje 
heeft een kort solo-optreden dat zich echter zo hoog afspeelt, dat letterlijk en figuurlijk het 
water te diep blijkt om alles goed te volgen en zich geboeid in te leven in de personages. 
Uit het verhaal blijkt dat het een dramatische samenloop van verschillende factoren is die 
bepalend is voor het definitieve einde van de gigantische reus. De kapitein acht zich 
superveilig en negeert meermaals de ijsbergwaarschuwingen. Onder druk van de directeur is 
de opgevoerde snelheid te hoog om tijdig de koers te corrigeren. Het is een pikdonkere 
nacht, de uitkijkposten kunnen de verrekijkers niet terugvinden en de architect is zich meer 
en meer bewust van de poreusheid van de schutwanden en het gebrek  aan voldoende 
reddingsboten die hij niet verkreeg om het uitzicht van de eerste klasse passagiers niet te 
storen. 
De eigenlijke botsing van het schip met de ijsberg, wat uiteraard het cruciaalste moment  
van de musical moet zijn, wordt dan eerder op een flauwe wijze voorgesteld  door een 
lichtprojectie van ijskristallen samengaand met een overdonderende knal.  
De paniekscènes op de boot daarentegen worden dan weer op een schitterende wijze 
uitgebeeld, het overzicht tussen 1ste, 2de en 3de klasse komt helemaal tot zijn recht. Het 
donkere water neemt grandioos de hoofdrol over, het geheel is een spectaculaire weergave 
van mensen die zich overal panisch op het hellende vlak vastklampen om dan onverbiddelijk 
in het ijskoude  water te belanden. De enkele reddingsboten die verspreid ronddobberen om 
een aantal opvarenden te redden versterken nog meer het dramatische effect. Als 
triomferende slotscène wordt het decor volledig verhuld achter een gigantisch watergordijn 
(waar daags ervoor nog een panne in de pompen voor een onverwachte douche voor de 
eerste rijen gezorgd had!) ondersteund door een knallend vuurwerk. 
Chapeau voor al die mensen die dagelijks vol enthousiasme prachtig werk afleveren. Ik heb 
beslist gecharmeerd genoten van het prachtige schouwspel maar bleef een beetje op mijn 
honger zitten wat betreft de muzikale verwachtingen, vooral bij groepsscènes. Ik ben 
absoluut geen muzikale kenner maar had toch de indruk dat bepaalde Nederlandse teksten 
niet echt het ritme van de muziek syncroom konden volgen. Dit is een louter ik-verhaal, 
anderen denken hier misschien heel anders over, gelukkig maar, wat zou het leven vreselijk 
saai zijn moest iedereen het over alles eens zijn! 
Groetjes 
Monique Leempoels  
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Vrienden- en petanque ontmoeting met de kringen van Brussel en Gent op 1 
september 
 
Zondagmorgen half acht: genietend van mijn knapperig ochtendbroodje blijf ik het een 
verstandig besluit vinden om gisterenavond het niet te bont en te laat te hebben gemaakt 
op het feestje bij de buren. Een echte sporter moet al eens pijnlijke offers kunnen brengen. 
Met enig plezier denk ik terug aan onze geanimeerde discussie met de jeugdige vrienden 
rond het begrip ‘petanque’. Deze benaming roept vaak ten onrechte het romantische beeld 

op van lommerrijke zuiderse pleintjes met 
vooral oudere heertjes met het 
onvermijdelijke glas pastis bij de hand. Met 
mijn betere overtuigingskracht probeer ik 
dit beeld realistisch bij te stellen. 
Speltechniek, balgevoel, teamspirit, 
zelfkennis, soepelheid het zijn allemaal 
woorden waarmee ik rijkelijk mijn 
lievelingssport verdedigd heb, maar aan de 
monkelende lachjes te oordelen vrees ik 
dat ik louter mijn eigen zelve overtuigd 
heb. Dit alles maar om te zeggen dat ik 
samen met mijn vrienden van SKL er klaar 

voor ben om een  ganse dag overtuigend te petanquen op vriendelijke uitnodiging van onze 
vrienden ‘ex-collega’s’ uit Brussel. 
Half negen: 23 sportievelingen staan op onze vaste afspraakplek verwachtingsvol uit te 
kijken naar ‘busje komt zo’, want zoals elke volwaardige beroepssporter laten we ons in stijl 
vervoeren. 
Tijdens de trip wordt ik plotseling overvallen door een lichte paniekaanval: wat als mijn 
mede-en/of tegenstanders mijn ballen meer bij de buren zien belanden dan op het eigen 
terrein? Wat als mijn spelgenoten regelvreters blijken te zijn die elke worp ongenadig 
bediscuteren en afmeten? Veel tijd om in een stresssituatie te belanden blijft er niet over, 
want raar maar waar op zondag ligt Wemmel veel dichter bij Rotselaar dan tijdens de week! 
Alle angsten glijden als regendruppels van mij af bij het zien van Jonas, die ons als voorzitter 
van de uitnodigende gastkring op zijn alle charmantste manier verwelkomt.    
Het is ons vrij vlug duidelijk dat we hier ‘met ons gat in de boter zijn gevallen’. Een gezellige 
omkadering, piekfijne pleinen, een prima georganiseerde wedstrijdregeling, sympathieke 
leeftijdsgenoten, een voortreffelijk weertje, kortom alles is aanwezig om van deze dag een 
toppertje te maken. 
Heerlijk ontspannen, perfect in ’kameraderie’ stijl verloopt ons eerste spelletje. De eindstand 
ben ik inmiddels al lang vergeten maar de eerlijkheid gebiedt mij echter om te vermelden 
dat onze Christiane op haar eigen nonchalante wijze ‘je ne sais quoi’ winners gooide 
waarvan iedereen zowat groen van jaloezie uitsloeg. Zonder dikkenekkerig over te komen, 
mag ik (het is waar hé Pierre) toch zeggen dat ik het er meer dan behoorlijk van afbracht. 
(voor hetzelfde geld gooi ik morgen alle ballen op het nabije voetbalplein!) 
Dit spelletje was zo’n meevaller, dat iedereen zich moeiteloos liet verleiden tot een tweede 
spelletje, maar dan zonder wedstrijdachtergrond. Christiane liet weer eens haar beste kantje 
zien, en sprokkelde  met de losse pols heel wat puntjes bijeen. 
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En dan was het lunchtijd in het gezellige clubhuis. Samen met de vrienden worden de 
evaluaties uitvoerig becommentarieerd. De ene straalt al iets meer tevredenheid uit over 
zijn eigen prestaties dan de andere, de tactiek van de geduchte tegenstanders wordt grondig 
bestudeerd, uiteraard in de (ijdele?) hoop om onze puntenscore straks serieus op te krikken. 
Op competitief zijn staat gelukkig geen leeftijdsgrens. Ook in het kamp van de Gentse 
collega’s zijn ze naar mijn mening volop tactische besprekingen aan het voeren. Waar we het 
uiteindelijk allemaal meer dan eens over zijn is dat we ons al ferm geamuseerd hebben en 
dat het gepresenteerde diner van kip met een veredeld sausje ons heerlijk bevallen heeft. 
Met nog meer zon dan beloofd door vriend Frank en al een beetje ingeburgerd beginnen we 
vol enthousiasme aan ons tweede wedstrijdspelletje. 
Niet alleen de zon, maar ook de speelgenoten vallen voortreffelijk mee, ons Josephine 
(Joske, voor de kenners) is mijn teamgenote en onder invloed van haar dynamisch tempo 
stijg ik alweer boven mijn gemiddelde prestaties. Onnodig om te vertellen dat er dan ook 
met volle goesting een tweede (niet score gebonden) matchke werd ingelast. 
Over het laatste spelletje kan ik kort zijn: ik heb op mijn donder gehad. Natuurlijk heb ik 
verontschuldigingen (smoesjes?) te over: het beginnersenthousiasme was gezakt, ik begon 
stilaan moe te worden, mijn Gentse mannelijke medespeler was te galant en te bereidwillig 
voor de tegenspelers, en last but not least Christiane zat deze keer bij de rivaleploeg. 
Lichtjes uitgeblust, en vooral oververhit door het microklimaat van Wemmel waren de fris 
pikante belegde broodjes een zegen om ons weer op te krikken. 
De plechtige afscheidsceremonie werd ten volle gesmaakt, en ook onze Christiane ging 
verdiend met de pluimen (champagne!) lopen. 
Nadat we onze gastheren meer dan terecht bedankt en gefeliciteerd hadden met hun 
perfect georganiseerde namiddag konden we in alle tevredenheid met ons busje weer de 
stiekem verkorte afstand tussen Wemmel en Rotselaar overbruggen. Als spreekwoordelijke 
kers op de taart kon ik nog een gelukkig Anderlecht zien pieken. Ja, ik blijf zoals een kapitein 
op een zinkend schip mijn club getrouw, in tegenstelling tot velen waarvan ik 
beleefdheidshalve geen namen ga noemen. 
Woensdagnamiddag: terwijl ik dit 
verslagje neerpen blijkt mijn 
positieve ervaring van zondag nog 
steeds op grote hoogte nazinderen. 
Om in puntenmodus  te blijven wil ik 
de organiserende Kring Brussel 
volgaarne een dikke tien toebedelen. 
Genadeloos  ga ik toch maar een 
puntje aftrekken, want tot mijn grote 
ontgoocheling heeft niemand, maar 
dan ook niemand deze week gebeld 
om met mij een transferaanbieding 
naar Wemmel te bespreken.  
Tot volgend jaar dan maar zeker! 

Moe maar gelukkig: een groepsfoto van de 3 deelnemende Kringen 
 
Sportieve groetjes 
Monique Leempoels 
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Uitstap naar Koffie Hoorens en La Lorraine 
 
Op 3 september en 10 september gingen we met SKL op bedrijfsbezoek bij Koffie Hoorens in 
Sint-Maria-Oudenhove (deelgemeente van Zottegem) en La Lorraine in Ninove. Alles samen 
waren dit 97 SKL'rs, dus een ganse bende. 
Bij Koffie Hoorens werden we verwelkomd 
door Eveline Hoorens, de huidige zaakvoerster 
en door haar mama, de vorige zaakvoerster. 
Wij hadden ook een jarige bij, Marc Wynants. 
Hij werd nog extra verwelkomd met 3 zoenen 
van Eveline en met de ganse groep werd er een  
verjaardagsliedje voor hem gezongen. Nu zat 
de sfeer er wel echt in. 
Er stonden een aantal mooi gedekte tafels 
klaar en we kregen koffie à volonté samen met 
een lekker mattentaartje geserveerd. 
Terwijl gaf de mama wat uitleg over de 
onderneming. Zij zijn nog steeds een 
familiebedrijf dat kwaliteit prefereert boven 
kwantiteit. De koffiebranderij werd in 1928 
opgericht door Jozef Hoorens, dan kwam 
Ronny Hoorens samen met zijn echtgenote 
Chantal en nu wordt het bedrijf geleid door 
Eveline Hoorens. 
Dus dat zijn al 3 generaties. Eveline is ook de 
echtgenote van de kunstenaar Panamarenko. Zij heeft dan ook een film getoond waarin zij 
samen met haar "Pana" naar Costa Rica reisde om koffiebonen uit te kiezen voor haar 
bedrijf. Zo reisden zij de ganse wereld al af om toch maar de lekkerste koffie te kunnen 
fabriceren. Zij zijn ook heel fier op de licht verteerbaarheid van hun koffie die ze kunnen 
bereiken door de koffiebonen heel langzaam te laten roosteren. 
Na de film was het tijd voor commercie. Er was gelegenheid om verschillende soorten koffie 
en thee te kopen. Ook waren er nog bijkomende accessoires zoals tassen en ondertassen, 
beschilderd en bewerkt en getekend door Panamarenko, te koop. Onze SKL'rs waren gul en 
haalden hun portemonnee boven. Daarna werden we uitgewuifd door de familie Hoorens en 
reden we haar het restaurant "In Den Doorn"te Ninove.  
Hier was er een lekker middagmaal voor ons: een koninginnenhapje, slaatje met frietjes 
inclusief nog een glas bier, een wijntje of een frisdrank. Als kers op de taart nog een lekkere 
chocolademousse en om in de sfeer van de dag te blijven een goede warme tas koffie. 
Na het middagmaal reden we door naar La Lorraine, ook in Ninove. Hier werden we 
verwelkomd door onze gids. Aan de hand van een film krijgen we ook een overzicht van de 
activiteiten van het bedrijf. La Lorraine Bakery Group NV is een Belgische familiale groep 
actief in de bakkerijsector. La Lorraine is ook de grootste industriële bakkerij in België. De 
leiding is in handen van Guido Vanherpe. 
Zij maken vers brood en patisserie en leveren in 2300 supermarkten. Wat velen van ons niet 
wisten is dat ook Panos tot hun groep behoort. 
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Na het filmke kwam er een rondleiding 
door het ganse bedrijf. Voor dit bezoek 
zijn er strikte regels vereist: geen 
horloges, armbandjes, ringen of 
oorbellen. Voor de dames ook geen 
schoenen met hoge hakken. Voor de 
hygiëne moesten wij ook een kapje op 
ons hoofd doen en een soort overjas 
aandoen. We zagen eruit als 
marsmannetjes, getuige foto. Tijdens de 
rondleiding van 2 uur krijgen wij het 
ganse productieproces te zien. Hier valt 
ook een hoge graad van automatisatie 
op. 
Na deze rondleiding wachtte er ons nog 
een glas cava en een lekker pateeke. En 
nog kon het niet op want iedereen kreeg 
nog een goodiebag met lekkers + nog 
een brood mee. 
En toen terug naar de bus waar onze 
sympathieke chauffeur Juan op ons 
wachtte. Het spitsuur rond Brussel kan altijd druk zijn maar al bij al viel het nog mee en 
waren wij om 18u45 terug op onze bestemming in Rotselaar. 
Iedereen leek tevreden over deze uitstap en kijkt al uit naar onze volgende uitstap. 
Paul Alaerts 
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Wandeling Melkwezer 5 september 2019. 
   

Hoera, onze Kring is springlevend en onze leden laten zich door niets of niemand afschrikken. 
Voor onze wandeldonderdag van september werd wisselvallig weer met hooguit 16 graden 
voorspeld en blijkens de buien van de voormiddag zaten ze er in Ukkel deze keer boenk op. Ik 
had dan ook niet al te veel volk in Melkwezer verwacht maar heb onze SKL wandelaars toch 
fel onderschat gezien ik tegen 14 uur drieëntachtig breed lachende SKL leden mocht 
verwelkomen. En de door Andre Vandebroek volledig in het groen begeleide wandeltocht 
was inderdaad wondermooi. Ook gezien dat we een weide zijn voorbij gelopen die recent 
werd gekroond tot mooiste boerenweide van Vlaanderen? Zie voor meer uitleg: 
https://www.natuurpunt.be/de-schoonste-boerenweide-van-vlaanderen. Of google gewoon 
de schoonste boerenweide van Vlaanderen. 
  
Voor de schoonheid van de rustig kabbelende Grote Gete en de majestueuze landschappen 
van de Getevallei met een permanente verscheidenheid aan bossen en weiden verwijs ik 
graag naar de ingelaste foto’s van Willy Coen. Als een volleerde paparazzi loopt en sluipt 
Willy over de velden en springt hij als een getrainde atleet over de grachten met slechts één 
bekommernis: het juiste kiekje op het juiste moment te kunnen nemen.  

 
Meer mooie foto’s van Willy vind je in ons Fotoalbum op onze website.   
 
Ik wil dan ook Andre en Willy bedanken voor hun inspanningen om ons een mooie 
wandeldag met leuke herinneringen te bezorgen. 
 
Achilles (met Gods genade en dank zij de hulp van velen), wandelcoördinator 
 
Hierbij het verslag van Andre: 
 

https://www.natuurpunt.be/de-schoonste-boerenweide-van-vlaanderen
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Met toestemming van de gemeente mochten we de speelweide van de Chiro als parking 
gebruiken en maar goed ook want ze was goed gevuld. Ondanks het twijfelachtig weer waren 
de vroege vogels al om 13u15 aanwezig en kwamen 83 wandelaars opdagen, waaronder 
burgemeester Marc Wijnants van Linter, ex KBC-medewerker. 
 
Stipt om 14u00 verlieten we de parking via de Begijnhofstraat naar de Hazenbergstraat waar 
we mits toestemming van de eigenaar door de kriekenplantage stapten om boven op de 
Hazenberg te komen, waar we een panoramisch uitzicht over de Getevallei hadden. We 
sloegen rechts die uitweg voor de landbouw in tot het kruispunt van die uitweg, de 
Hazenbergweg en de Retseweg. Daar sloegen we links af om via het Melkwegje (met 
ontradingspaaltjes voor vierwielig verkeer, die zonder ongelukken omzeild werden) de 
Doysbroekweg te bereiken. Ondertussen dachten enkelen een verdwaalde voetbal te zien 
liggen, maar eigenlijk was dat een aardappelbovist, een giftige paddenstoel. 
 

We volgden rechts het 
pad dat ons door het 
Doysbroek leidde, 
waar we onze paraplu 
moesten openen of 
onze regenjas 
aantrekken, gelukkig 
maar voor korte tijd. 
Als gevolg van de daar 
aanwezige 
toegangspoortjes 
werd onze groep voor 
de eerste maal op een 
lint getrokken; 

bovendien bestond daar het gevaar om in een koeienvlaai te trappen, wat bij mijn weten niet 
gebeurd is. Na de passage van de uitgang werd even gewacht ter hoogte van het kleine, in 
betonblokken opgetrokken veldschuurtje, om terug te groeperen. Op de Getedijk (pad langs 
de Grote Gete) aangekomen hebben we die rechts gevolgd tot aan het "Liefdesbrugje" waar 
we rechts het natuurgebied zijn ingetrokken om via het enigszins gladde vlonderpad in een 
mooie rustige open ruimte te komen. Om de toen al dorstigen niet te laten uitdrogen zijn we 
daar een stukje "Te Griest" gegaan (dat wil zeggen dat we daar een deel van de voorziene 
weg hebben afgesneden waardoor we een tiental minuten konden uitsparen). Zo kwamen 
we in de Hokstraat die we rechts zijn gevolgd tot het pad dat ons via het houten brugje over 
's Hertogengracht (in de volksmond "Zattekesgracht" genoemd) naar de Hazenberg bracht. 
Na het pad was het even klimmen en eenmaal boven moesten we uitkijken waar we onze 
voeten zetten want de aanpalende landbouwer had zijn veld nogal ruim bemest, waardoor 
de straat danig besmeurd was. Bij aankomst in 's Hertogenhof werden we door een vijftal 
vrijwilligers warm en hartelijk onthaald, waarvoor onze dank. 
Zoals gewoonlijk werd er nog behoorlijk lang en gezellig nagebabbeld. 
Het was een genoegen jullie te mogen begeleiden en bij deze nodig allen nu reeds uit om 
volgend jaar uw gids te zijn voor een gelijkaardige wandeling, met een paar heerlijke 
verrassingen, aan de overkant van de Grote Gete! 
Andre 
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Lezing prof. J. Vander Sloten: robots in de ok  
Iedereen weet ondertussen dat we bij SKL de naam opgebouwd hebben van een vrolijke 
bende te zijn die niet vies is van gezellige eetfeestjes, er sportief duchtig kan invliegen en 
graag leerrijk op stap gaat. Maar naast al die vrolijkheid hebben we ook ons ernstig kantje, 
en zijn we uiterst gecharmeerd dat professor Vander Sloten bereid gevonden werd om bij 
ons een voordracht te komen geven met als onderwerp : ‘Robots in de operatiekamer’. 

 
Graag hiervan een kort verslag. Voor al diegenen met een medische achtergrond mijn 
excuses moesten er een aantal aangehaalde opsommingen niet honderd procent medisch 
correct weergegeven zijn.  
Het aantal ouderen in onze maatschappij zal drastisch toenemen, het aantal zorgverleners 
zal helaas niet in dezelfde mate meegroeien. Een robot als mantelzorger, als zorgverlener of 
als chirurgisch hulpmiddel  blijft voor ons nog steeds een raar gegeven. 
Het duurt niet lang meer voor we zullen leven tussen de robots. Voor ons als mens betekent 
dit dat we het onbekende zullen moeten accepteren, een onbekende dat bovendien dan nog 
slimmer en handiger is dan wij. 
Wanneer we hier nuchter over nadenken concluderen we echter dat robots nooit ziek of 
moe zijn, geen enkel probleem hebben met moeilijke uren en een oplossing vormen voor 
een nijpend personeelstekort. 
Momenteel zijn er reeds verschillende soorten robots in de zorg actief. 
Er worden bijvoorbeeld robots als hulpmiddel ingezet om repetitieve taken uit te oefenen, 
zodat de verpleging zich meer op kerntaken en kwalitatieve  en menselijke ondersteuning 
kan verlenen. 
Zora, de zorgrobot wordt in verschillende woonzorgcentra ingezet als hulp bij ergo- en 
bewegingsoefeningen. Joy Cat, een interactieve kat voor ouderen, is een aaibare robotkat 
die kan miauwen en spinnen en vooral bij dementerenden succes heeft. De volgende stap 
dichter bij het inschakelen van robots teneinde mensen langer autonoom thuis te kunnen 
laten verblijven is Alice. Door het gebruik van sensoren, connecties met andere objecten en 
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tools kan Alice inspelen op de behoeften van haar gebruiker. Ze kan bijvoorbeeld een praatje 
maken, ze kan een drankje aanbrengen, technisch ingezet worden voor het versturen van 
een WhatsApp bericht of het bestellen van boodschappen. Alice is een sociaal gerichte robot 
die als hulpmiddel kan fungeren voor een verbetering van zelfredzaamheid en eenzaamheid. 
De professor wijst er op, je mag dit gerust de rode draad in de voordracht noemen, dat de 
menselijke aanwezigheid steeds de onvoorwaardelijke schakel is in heel het verzorgende 
verhaal. 
Van gezondheidszorg gaan we naadloos over naar het operatiekwartier. De spreker toont 
een aantal voorbeelden van protheses. Bij het plaatsen van een totale knie- of heupprothese 
wordt niet het volledige gewricht vervangen, enkel het versleten kraakbeen wordt 
verwijderd en vervangen door een orthopedisch implantaat. Deze protheses bestaan uit 
lichaamsvriendelijke materialen. 
In de orthopedische- en de tandheelkunde heeft 3D printen de laatste jaren een 
toenemende groei gekend. Met medisch 3Dprinten bestaat de mogelijkheid om een 
prothese of implantaat naar maat van elke individuele patiënt te maken. Men is tevens in 
staat om grote hoeveelheden van standaard prothesen of onderdelen te produceren. Voor 
de patiënt verloopt de ingreep op deze manier veel efficiënter. 
De professor geeft daarna een bondig overzicht van het verloop van een kijkoperatie. In 
principe gebeurt er hetzelfde als bij een gewone ingreep, namelijk het verwijderen van een 
ziek orgaan of het herstellen van een medisch probleem. Er worden een drietal piepkleine 
buisjes in het operatiegebied ingebracht. Door één van de buisjes wordt er een camera 
ingebracht, deze vergroot het beeld zodanig dat de chirurg duidelijk op de monitor kan 
volgen. Door de andere buisjes worden instrumenten ingebracht waarmee de chirurg de 
ingreep verricht. De patiënt heeft kleinere littekens, minder kans op bloedingen en een 
sneller herstel.  

 
Een geavanceerde techniek voor een hartoperatie is bijvoorbeeld  de TAVI-methode. Deze 
ingreep houdt in dat er een hartklep wordt vervangen met behulp van een katheter die via 
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de lies in het lichaam wordt gebracht. Op deze manier hoeft de borstkas niet geopend te 
worden wat uiteraard een grote meerwaarde betekent voor de patiënt. 
Bij een robot geassisteerde chirurgie staat de robot tussen de patiënt en de chirurg, die 
achter een console via een camera met driedimensionaal beeld zicht heeft op het operatieve 
gedeelte. De instrumenten worden met een joystick bediend, eventuele trillingen van de 
hand worden door het systeem weg gefilterd. 
De robot DAVINCHI wordt geleidelijk ingezet voor complexe operaties zoals tumoren aan 
lever, alvleesklier, nieren, slokdarm, blaas en endeldarm 
Wat zijn nu de grote pro- robot voordelen? 
1.Sommige handelingen kunnen preciezer uitgevoerd worden dan door een mensenhand, 
tot op de millimeter nauwkeurig.  
2. Je kan informatie uit een CT of MRI-scan invoegen in het scherm, zodat  belangrijke 
structuren zoals zenuwen en bloedvaten kunnen gespaard worden. 
3. De patiënt zal minder omliggend beschadigd weefsel overhouden. 
4. De patiënt zal minder pijn hebben na de operatie, minder littekens overhouden en sneller 
het hospitaal kunnen verlaten 
5. Ook voor de chirurg is het een pluspunt, hij kan op een meer comfortabele en ontspannen 
manier opereren. 
Er is een veiligheidscontrole gekoppeld aan de robot  bij eventuele stroomonderbreking of 
problemen bij de chirurg zelf. En net als bij de traditionele operaties is er minstens nog één 
geschoolde assistent aanwezig om de chirurg bij te staan. 
Ook voor de opleiding in de digitalisering wordt er net zoals bij de luchtvaartopleiding 
geoefend met simulatie. Zoals de spreker telkens benadrukte zal de ervarenheid van de 
chirurg steeds de hoofdzaak blijven, de chirurg voert de operatie zelf uit, het systeem kan 
niet zelfstandig werken. 
Dit was een uiterst boeiende uiteenzetting met een charmante en begaafde spreker, en 
alhoewel ik vol bewondering ben voor de evaluatie in heel het robotgebeuren hoop ik 
stiekem nooit van heel dichtbij dergelijke operatie te moeten beleven. 
Groetjes 
Monique Leempoels  
 
Meer foto’s van Willy Coen in ons Fotoalbum op onze website www.Seniorenkbcleuven.be 

  

http://www.seniorenkbcleuven.be/


 21 
 

Laatste fietstocht van seizoen 2019 met afsluitend etentje 
Donderdag 19 september: bij het boodschappen doen in de vroege morgen noteerde ik 5 
graden. Ik wist meteen dat ik voor onze laatste SKL fietstocht best geen korte broek aantrok. 
Ik wist ook dat ik voor onze laatste fietstocht van het seizoen bij het vertrekpunt aan het 
kasteel van Horst 33 fietsers zou tellen, waaronder enkele nieuwe gezichten, die zich 
afvroegen of zij met hun gewone fiets het opgelegde tempo zouden aankunnen. Onze 
kopman van dienst Luc Jacobs stelde hen echter meteen gerust zodat iedereen met veel 
goede moed en een brede glimlach om 14 uur vertrekkensklaar aan de startplaats stond.   
Onder leiding van de fietskapiteins begonnen we aan de door Nicole Alaerts uitgestippelde 
fietsroute die ons meteen richting Kortrijk Dutsel leidde. Aan een gezapig tempo en in een 
mum van tijd waren we in Wezemaal. Vandaar snel Monique verwittigd dat wij onze 
woonplaats in de Heirbaan in Rotselaar Heikant zouden passeren. We hadden afgesproken 
dat Monique ons met een KBC vlaggetje zou toewuiven. De Heirbaan is bij de vele 
wielertoeristen gekend als deel uitmakend van de Sven Nijs Cycling Route zodat het niet 
verwonderlijk is dat daar nog andere fietsgroepen bij ons uit de bocht komen aanwaaien. 
Het gevolg was dat Monique een voor ons uitrijdende fietsgroep verkeerdelijk begon toe te 
zwaaien tot groot jolijt van deze wielrijders, die zich afvroegen waaraan ze zoveel honneurs 
te danken hadden.   
Voor Rita bracht de Heirbaan echter geen geluk want zij had even voorbij onze woning 
‘platten tuub’. Een geluk met een ongeluk was dat het ‘accident de parcours’ vlak bij onze 
woning was zodat Rita haar vehikel bij ons kon stallen. Via Gelrode rustig naast de spoorweg 
toerend bereikten we het station van Aarschot om vandaar naast de Demer rustig richting 
Langdorp te peddelen. 

Links nog vanuit één ooghoek het Wolf Café gezien, maar hier hadden onze fietsbegeleiders 
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geen aandacht voor want ze stuwden 
ons voort richting Rillaar. In Rillaar bij 
het fietsen door ’t Heiken dacht ik terug 
aan mijn jeugd toen ik menigmaal 
trouwe stamgast was van het in de 
volksmond genoemde en naar de blonde 
cafébazin gekende café ‘De Witte Moas’. 
Vooraleer ik hierover aan mijn 
fietsgenoot Hans enkele sappige 
verhalen kon vertellen waren we echter 
reeds in Houwaart om na een kwartiertje 
opnieuw onze startplaats te bereiken.  
Alvorens mijn verhaal verder af te 
maken voel ik mij ten zeerste verplicht 
de fietskapiteins Nicole Alaerts, Luc 
Geyskens, Luc Jacobs, Marc Peetermans 
en Hans Vandevelde  in het zonnetje te 
zetten. Zij loodsten ons met zwier en vol 
geestdrift over de drukke kruispunten. 
Het was een plezier om hen sierlijk af en 
op hun fiets te zien springen op weg 
naar het volgende kruispunt om onze 
vrolijke bende ook daar veilig over te 

loodsen. In navolging van Lydia Protut in de komische tv serie Het Eiland kan ik alleen maar 
zeggen ‘Ik ben blij dat je in mijn team zit’. En bij het polsen van de nieuwelingen over hun 
eerste fietservaring met SKL zag ik alleen maar tevreden gezichten en blikken van 
dankbaarheid richting de fietsbegeleiders. 
Terug naar ons verhaal van de dag. Eens de fietsen door iedereen opgeborgen ging het 
richting het kasteel waar we in het Wagenhuis werden verwacht voor een seizoen afsluitend 
etentje. Eerst nog even op het terras van het zonnetje genoten met in de hand een glaasje 
cava of fruitsap. Iedereen zag daar dat het niet zo goed gaat met het kasteel dat in 
afwachting van reeds lang aangekondigde restauratiewerken verder staat te verkommeren. 
Als we de krant mogen geloven zal de Rode Ridder echter niet eeuwig dakloos blijven want 
anno 2019 heeft de Vlaamse Overheid 2,9 miljoen euro uitgetrokken voor het opkalefateren 
van deze waterburcht. 
Veel tijd om hierover te mijmeren was er niet want we werden 
aangemaand om binnen aan ons etentje te beginnen. De obers deden 
hun uiterste best om iedereen tevreden te stellen en aan het leuke 
gebabbel te horen zijn ze daar feilloos in geslaagd. Volgens Monique en 
nog enkele andere dames beantwoordde de geserveerde vitello tonato 
wel niet aan het wereldberoemde recept uit Piëmonte. Iedereen gaf 
echter toe dat het lekker was en genoot eveneens van het 
hoofdgerecht, het dessert en de bijhorende dranken.  
De avond was al ingevallen als de eersten het pand verlieten. Zelf kan 
ik alleen maar dikke merci zeggen aan de organiserende fietsploeg. Op 
naar volgend fietsseizoen. 
Achilles    
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HUWELIJKSJUBILEA  
 
50 JAAR GEHUWD 
22/11: Carlens Lidy - Beelen Omer 
26/12: Crab Irène - Louis Alex  
 

VERJAARDAGEN 
 
95 JAAR 
14/12: Van Hoef Godfried 
 

90 JAAR 
17/12: Frooninckx Jozef 
 

85 JAAR    
02/11: Zegers Josée 
03/11: Mommaerts Pierre 
04/11: Vandewijer Emile 
05/12: Demoulin Albert 
 

80 JAAR 
07/11: Schoonjans Marie-Joseé 
13/11: Van Den Eeckhout Hugo 
14/11: Briké Roger 
25/12: Cockx Marie-Louise 
26/12: Vermang Marc 
31/12: Peeters Frans 
 
 

 
 
75 JAAR 
02/11: Lauwens Jan 
07/11: Swinnen Greta 
14/11: Kerkhofs Christiane 
27/11: Van Damme Suzanne 
06/12: Maes Maria 
08/12: Vrebos Nicole 
19/12: Verschueren Cor 
22/12: Deweerdt Johny 
23/12: Wyseur Germain 
26/12: Halsen Jenny 
31/12: Bovy Jos 
 

70 JAAR  
06/11: De Raet Suzanne 
06/11: Pierson Willy 
02/12: Van Obberghen Annette 
15/12: Collin Julien 
20/12: Van Loo Luc 
26/12: Govaerts Rob 
27/12: Van Winkel Magda 
28/12: Eggers Hilde 
 

                             
 

VAN HARTE PROFICIAT  
Ook aan al onze leden die in november en december jarig zijn, wensen wij van harte een gelukkige 
verjaardag toe. 
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OVERLIJDENS  

 
We vernemen het overlijden van: 
 
Mevr. Lucia Vandenhoeck, weduwe van Frans MARIMAN (ex KB-KBC) werd geboren op 28 december 

1945 en overleed in het UZ te Leuven op 29 augustus 2019.  

Mevr. Germaine Denhaen, weduwe van  Charles VANDEPAER werd geboren op 4 februari 1933 en 
overleed op 23 september 2019 overleed in het WZC Vondelhof te Boutersem . 
 

Onze blijken van medeleven werden overgemaakt aan de familie  

 
 

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 en verslagen van voorbije 
activiteiten. 

  
Informatie over de 7 seniorenkringen van KBC kan u vinden door ‘links’ aan te klikken op de 
voorpagina van onze website.        
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