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WOORDJE VAN DE VOORZITTER 
 
Vrienden, 
Gisteren naar het verjaardagsfeestje van mijn kleinzoon geweest en erg geschrokken. Mijn 
schoonzoon begon zowaar tegen een luidspreker te praten. Hij vroeg welk weer het was en 
de luidspreker gaf de weersvoorspelling. Hij vroeg om een liedje van de Beatles te spelen en 
uit de luidspreker klonk meteen Hey Jude. Volgens de marketeers zijn we niet meer mee als 
we zo geen digitale assistent, geen virtual realitybril , geen slimme horloge met allerhande 
gadgets of geen drone hebben om in de tuin van de buren te kijken en je bent ook alleen 
maar met de tijd mee als je de krant online leest.   
Welnu, ik lees nog altijd liever de papieren krant en heb geen van al die voornoemde 
moderniteiten. Maar ik heb wel de Seniorenkring met al haar activiteiten die onze leden 
aansporen om buiten te komen. Ons bestuur is er zich van bewust dat vrienden om je heen 
hebben een bepalende factor is om gelukkig oud te worden. We investeren dan ook het 
ganse jaar door in sociale activiteiten met de bedoeling de sociale cohesie tussen onze leden 
te versterken. 

Ons Gazetje 
          Jaargang: 09   Nummer: 03  april-mei 2019 

           Uitgever: Senioren KBC kring Leuven      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 
 

 
En zo te zien lukt dat toch een beetje. Zo mochten we op onze Algemene Vergadering 195 
aanwezigen verwelkomen en kwamen 121 leden luisteren naar de lezing van Notaris 
Michiels over het nieuwe erfrecht. De laatste wandeling in Wezemaal  telde 84 wandelaars 
en in Bowling Anglo beleefden een veertigtal leden dolle pret bij pogingen om een ‘strike’ of 
een ‘spare’ te gooien. Bij de petanque in de tennisclub Lovanium kan je tweewekelijks ook 
een twintigtal leden bezig zien om de ballen van hun tegenstrever weg te ketsen. En recent 
begaven zich weer 160 dansers en niet dansers naar het Sparrenhof voor onze tweede lunch 
dansant.  
En hier zijn we weer met ons derde Gazetje dit jaar om nieuwe activiteiten aan te kondigen.  
Zo gaan we in april met Frans Taes in Vissenaken wandelen in de hoop te kunnen genieten 
van de plaatselijke bloesempracht. We mogen ook een boeiende lezing aankondigen van de 
in binnen- en buitenland gerespecteerde Prof. Christine Van Broeckhoven over dementie en 
de ziekte van Alzheimer. In mei wandelen we in de bossen en velden van Tremelo en hebben 
we twee bussen gereserveerd voor onze uitstap met een boottocht op de Kempense kanalen 
en een bezoek aan het Centrum voor verwerking van radioactieve afvalstoffen. Onze 
fietskapiteins hebben ook niet stil gezeten en hebben vier fietstochten voorbereid waarvan 
de eerste vertrekt in Rotselaar. Je vindt verder reeds de aankondiging voor onze jaarlijkse 
ontbijtwandeling in Aarschot met gelegenheid tot inschrijving voor het aansluitende 
ontbijtbuffet voor wandelaars en niet-wandelaars.  
De reisfanaten kunnen ook kennis nemen van onze geplande vijfdaagse naar Berlijn en voor 
de musical liefhebbers hebben wij een uitstap naar het Donkmeer in de aanbieding om de 
ondergang van de Titanic mee te maken. Ondanks het Brussels Operette Theater De Lustige 
Weduwe van Franz Lehar pas op 7 december in 30 CC/Schouwburg Leuven opvoert, moeten 
nu al tickets besteld worden teneinde gunstige plaatsen in de parterre te bemachtigen. 
Vandaar ook al verder in dit blad de aankondiging van deze voorstelling met een vrolijke 
weduwe.  
Tenslotte nog meedelen dat de meer dan 100 geïnteresseerden voor de digi-sessie kortelings 
een uitnodiging zullen krijgen om zich in te schrijven voor één van beide voorgestelde 
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datums 17 en 21 mei. En op verzoek van sommige leden die geïnteresseerd zijn in onze 
petanque dagen leggen we nog eens uit hoe alles in zijn werk gaat. 
Nadere détails van dit alles vind je verder in dit Gazetje en kan je ook steeds nalezen op onze 
website (www.seniorenkbcleuven.be) die dank zij onze webmasters steeds frisser oogt. Je 
vindt op onze website ook meteen de verslagen van recente evenementen zoals de lezing 
over het nieuwe erfrecht en de wandelingen in Wezemaal en Blanden, waarvan de foto’s zijn 
te zien in ons Fotoalbum.  
Bij dit alles graag nog eens aandacht voor het respecteren van de opgelegde 
betaalkalender!! 
Last but not least worden ook onze oudere en zieke leden niet vergeten. Magda legt verder 
in dit blad uit hoe zij met haar mooie groep vrijwilligers tegemoet komt aan onze leden die 
niet meer kunnen deelnemen aan onze activiteiten.  
Veel leesgenot.  
Achilles 

  
 
 
 
 
 

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. 
 

 
  

http://www.seniorenkbcleuven.be/
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BLOESEMWANDELING  
te Vissenaken(-Tienen) donderdag 11.04.2019 om 14 uur 

We kozen dit jaar voor een zeer mooi wandelparcours 
langs de boomgaarden in Vissenaken, in combinatie met 
een wandeling door de Roosendaelbeekvallei, een 
bekend Natuurgebied, beheerd door Natuurpunt. 
Vissenaken bestaat uit 2 parochies, nl. St. Pieter en St. 
Maarten. Archeologische vondsten tonen aan dat er 
reeds vroeg een Romeinse aanwezigheid was, ook 
gevolgd door Frankische nederzettingen.  

De huidige kerken dateren respectievelijk uit 1767 en 1778. De fraaie ommuurde Pastorie 
van St. Pieter, nu het P.C De Kronkel, dateert uit 1636. De oude vroeg-middeleeuwse kerken 
van St. Pieter en St. Maarten werden waarschijnlijk allebei ingevolge diverse dramatische 
gebeurtenissen tijdens de godsdienstoorlogen en de tachtigjarige oorlog vernield.   
Hier in St. Maarten had in 1576 een zware veldslag plaats tussen de Spaanse en Hollandse 
legers.   
In 1625 trokken hier opnieuw Franse, Hollandse en Spaanse legers verwoestend rond in de 
streek. Vele huizen en de kerken werden in deze periode vernield,  alle inwoners waren op 
de vlucht.   
Vissenaken en andere buur-dorpen, zoals Binkom, Bunsbeek en St. Margr. Houtem bleven 
jarenlang onbewoond. 
  
De startplaats van onze wandeling is aan TC Roosendael, de TENNISCLUB, waar we 
voldoende parkeergelegenheid vinden maar ook een zeer mooie cafetaria en een terras met 
uitzichten die ons aan Oostenrijk durven doen denken.   
Ze is gelegen dichtbij het beginpunt van de Roosendaelbeekvallei. Na een poosje door de 
vallei trekken we naar de fruitboomgaarden van Vissenaken in de buurt van het gekende 
Posthof en de kerk van  St. Pieter.  
 
Vandaar wandelen we opnieuw naar de vallei en vinden er het kapelleke met de bron van de 
H. Himelinus. Hij was een Ierse Pelgrim, die op terugweg van een bedevaart naar Rome in 
631 in de pastorie van St. Maarten overleed.  Er ontstond vlug een devotie rond deze kapel 
met zijn bron en de volksheilige. 
  
Na onze passage door het Natuurreservaat, waar we zeker ook de ontwakende natuur 
kunnen bewonderen, belanden we aan de kerk van St. Maarten. Na een poosje wandelen 
door de velden, eindigen we aan het fraaie cafetaria van de Tennisclub Roosendael waar we 
ons trakteren op een fris drankje en laat ons hopen met een lekker zonnetje op het mooie 
terras.   Tot dan. 
 
VERTREK(-en aankomst)PLAATS: Tennisclub ROOSENDAEL, VISSENAKENSTRAAT, 333, 3300 
VISSENAKEN-Tienen.  Kijk goed uit naar de wegwijzer langs de Vissenakenstraat.   
De club ligt een paar 100 meter van de straat. 
   
Uur vertrek: 14u, – Afstand: +/- 8km. –  De Vissenakenstraat is vanaf de Aarschotsestwg 
alleen te bereiken in enkel richting via de Metselstraat (verlengende van de Kumtichstraat). - 
Voor meer info:  Frans Taes – tel. 0494/570905. 
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LEDENVERGADERING DONDERDAG 25 APRIL 2019. 14 UUR !!!!!  

Lezing over dementie door Prof.Christine Van Broeckhoven 
Voetbalkantine KHO Bierbeek (achter CC De Borre) 
 
Door de toegenomen welvaart leven we steeds langer, maar deze vergrijzing brengt een 
hoop maatschappelijke uitdagingen met zich mee, zoals dementie met de ziekte van 
Alzheimer als meest voorkomende vorm.  
Vandaag sterft reeds één op vier met dementie. De komende jaren zullen de cijfers van en 
de kansen op dementie nog toenemen. 

Professor Christine Van Broeckhoven, hoogleraar aan de 
Universiteit van Antwerpen, houdt zich met haar team al 
jaren bezig met onderzoek naar de ziekte van Alzheimer. 
Ze werd hiervoor reeds meermaals nationaal en 
internationaal bekroond. 
Tijdens haar lezing kom je meer te weten over de 
hersenen, het effect van ouder worden hierop en de 
werking van het geheugen bij de ziekte van Alzheimer. 
Spreekster legt uit wat de ziekte van Alzheimer is, hoe de 
ziekte verloopt en hoe nieuwe behandelingen worden 
ontwikkeld.  

Ze geeft inzicht in de verschillende risicofactoren die bijdragen tot het ontstaan van de ziekte 
zoals erfelijkheid en levensstijl. Daar de meesten onder ons reeds in familiekring of nabije 
omgeving met deze ziekte werden geconfronteerd, zal dit onderwerp zeker onze 
belangstelling wegdragen.  
Na deze uiteenzetting met aansluitende mogelijkheid tot vraagstelling is er zoals gebruikelijk 
koffie en taart. Andere dranken zijn aan de toog te verkrijgen tegen een democratische prijs. 
  
Ook geïnteresseerd in deze boeiende voordracht?   
Schrijf je dan in door overschrijving van 5 euro per persoon 
op onze SKL rekening BE78 4310 0665 6186 met vermelding van Code 722.  
De spreekster vraagt geen honorarium, maar vraagt 500 euro te storten ten bate van de 
Brein Instituut VZW, door haar opgericht om het wetenschappelijk onderzoek naar 
hersenziekten zoals Alzheimer te ondersteunen. 
 
Inschrijvings- en betaalperiode: je kan betalen vanaf 1 april tot uiterlijk 20 april, wanneer 
de inschrijvingen worden afgesloten. 
 
AANDACHT: De lezing begint om 14 uur stipt. In de toekomst zullen al onze vergaderingen in 
Bierbeek trouwens steeds om 14 uur starten !!!!  
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FIETSTOCHTEN VOORJAAR 2019 
                                                                                                                                            
Dit voorjaar rijden we 3 ritten van ongeveer 33km, alle drie 
met weinig hoogtemeters en langs rustige wegen, aan een 
rustig tempo (max 18 km/uur gemiddeld) 
 
Onderweg stoppen we even om eigen drank/proviand tot 
ons te nemen. Op het einde van de ritten wacht er ons een 
frisse pint (of iets dergelijks). 
   
De deelname aan de fietstocht is gratis overeenkomstig het 
principe van de wandelingen; we vragen wel om op 
voorhand in te schrijven zodat we jullie zouden  kunnen 
verwittigen als de fietstocht eventueel niet zou kunnen 
doorgaan (bv. omwille van slecht weer).  
 
Inschrijven doe je per rit via onze website 
www.seniorenkbcleuven.be, doorklikken naar ‘Onze 
Activiteiten’ en daar op inschrijving bij de specifieke 
fietstocht ( of hieronder).  
Wie geen PC heeft, kan zich telefonisch aanmelden bij de 

hieronder vermelde fietskapiteins. 
 

 De eerste rit op vrijdag 26 april vertrekt om 14 uur in Rotselaar aan De 

Meander/Sportoase Terheide,  Vakenstraat 18  en gaat  langs de fietsknooppunten 

via Werchter, Tremelo, Begijnendijk, langs Aarschot om langs Wezemaal terug te 

keren naar ons vertrek punt. Voor wie met de wagen komt: er is ruime parking aan 

de sporthal. Pintje achteraf in de cafétaria van de Meander. (inschrijving) 

 

 De tweede rit op donderdag 16 mei vertrekt om 14 uur aan het Sven Nijs Center, 

Balenbergstraatje 11 in Baal. We rijden over  Pijpelheide naar Goor, van Beerzel naar 

Grasheide om via Schriek en Tremelo terug in Baal uit te komen. Er is parking voor 50 

wagens voorzien.  Pintje achteraf in het (eet)café van het Center (inschrijving) 

 

 Op donderdag 13 juni trekken we naar Wijgmaal. We verzamelen aan Wijgmaal Brug, 

ter hoogte van Café In ’t Geniep, Baron Descampslaan 1. We rijden via Winksele naar 

Veltem-Beisem, noordwaarts via Buken langs de vaart naar Tildonk om via 

Wakkerzeel langs Rotselaar terug naar Wijgmaal te keren. Voor wie met de wagen 

komt: er is parkeermogelijkheid langs beide zijden van Wijgmaal Brug, zowel langs de 

kant van Café In ’t Geniep als langs de kant van Restaurant De Brug. Afterpint in café 

In ’t  Geniep (inschrijving)  

 
We sluiten het fietsseizoen af op 19 september met vertrekpunt aan het Kasteel van Horst 
en met een etentje achteraf. Hierover later meer informatie in Ons Gazetje van 
augustus/september. 
 

http://www.seniorenkbcleuven.be/
https://www.seniorenkbcleuven.be/data/forms/inschrijving_fietstocht.php?wat=fietstocht%2026%20april
https://www.seniorenkbcleuven.be/data/forms/inschrijving_fietstocht.php?wat=fietstocht%2016%20mei
https://www.seniorenkbcleuven.be/data/forms/inschrijving_fietstocht.php?wat=fietstocht%2013%20juni
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Inlichtingen bij de fietskapiteins: 
Nicole Alaerts : e-mail nicole.alaerts@hotmail.be , GSM 0475 58 32 25 
Luc Geyskens: e-mail lucgeyskens@hotmail.com, GSM 0497 57 61 55  
 

              
             Enkele afspraken: 
 

 De 2 voorste fietsers (wegkapiteins) bepalen het tempo 

naargelang de omstandigheden (hellingen, 

tegenwind,…). Het is niet toegestaan deze voorbij te 

rijden. 

 De deelnemers met een e-bike dienen zoveel mogelijk 

achteraan de groep plaats te nemen. Zij voelen de 

omstandigheden minder goed aan en kunnen op die 

manier het tempo ontregelen van de gewone fietsers. 

 

 
 
  

mailto:nicole.alaerts@hotmail.be
mailto:lucgeyskens@hotmail.com
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WANDELING IN NINDE, TREMELO 

Donderdag 2 mei 2019 om 14 uur, Parking Parochiecentrum Ninde, ter hoogte 
van Pater Damiaanstraat  
 
In mei kunnen we reeds volop van de lente genieten. In mei 2018 werd een gemiddelde 
temperatuur van 16 graden met een maximum van 21 graden Celsius gemeten.  
Voor donderdag 2 mei 2019 voorspelt Accuweather voor het Leuvense 19 graden.  
Geen enkel excuus dus om niet buiten te komen en met een wandeling van onze 
Seniorenkring onze fysieke en mentale energie weer op te krikken. 
  

We vertrekken om 14 uur aan de parking van het 
Parochiecentrum Ninde te Tremelo ter hoogte van 
Pater Damiaanstraat 39 (foto: oprit parking) voor een 
wandeling van een zevental kilometers.  
We gaan meteen naar het Zegbroek, een moeras- en 
veengebied, en ontdekken een variatie van biotopen 
gaande van graslanden over rietvelden tot trilveen en 
bos. Deze variatie maakt het tot een paradijs van heel 
veel plantensoorten. Dank zij mooie vlonderpaadjes 

(= een verhoogde plankenweg, bestaande uit op elkaar aansluitende planken) blijft dit 
broekbos zeer goed bewandelbaar.  
 
Eens het Zegbroek uit stappen we op de grens met Keerbergen langs de meanderende 
Demer richting Werchter.  
Diegenen die een kortere wandeling verkiezen kunnen hier 
afslaan naar Huize De Veuster nabij ons vertrekpunt (recht 
tegenover de parking), waar de inwoners hen graag zullen 
bedienen met de afterpint.  
Met de anderen vermijden we het autoverkeer en trekken 
we verder door de velden om uiteindelijk opnieuw bij ons 
vertrekpunt te belanden. Ook wij stappen binnen bij Huize 
De Veuster om onze dorst te lessen. 
  
Routeplanner vanuit Leuven: 
   
Op de E314 richting Genk, Aken, Hasselt, neem je afslag 21 en rij je links richting Haacht/ 
Rotselaar. Aan de rotonde neem je de tweede afslag en vervolg je je weg langs de 
Stationsstraat en de Provinciebaan tot aan de rode lichten bij Werchter Brug (rechts Electro 
Bries). Hier sla je rechtsaf en rij je over de Demerbrug een honderdtal meter verder om 
meteen links af te slaan naar het Werchterplein. Onmiddellijk na de kerk sla je meteen 
linksaf en rij je na een honderdtal meter de Beverlaak in en volg je deze weg tot je aan het 
Pater Damiaan Museum komt. Vlak voor dit geboortehuis van Pater Damiaan sla je links in 
en ontwaar je na een tweehonderdtal meter de parking en onze verzamelplaats aan de 
rechterkant. 
Tot dan. 
Achilles 
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Daguitstap Cruise Kempense kanalen – bezoek aan het centrum voor 
verwerking van radioactieve afvalstoffen. 

Donderdag 9  MEI en Dinsdag 28 MEI  2019.  
 
VERTREK : 07.15 UUR  op de parking Rond Punt Rotselaar. 
Om 9 uur worden we in het gasthof “kaasboerin” in Mol-
Postel verwelkomd met koffie en een stukje gebak.   
Een korte rit brengt ons bij de boot voor een begeleide 
vaart met uitleg over de kanalen, meren, de verwerking van 
het witzand en de herbestemming van de meren. 
 
12 uur: Middagmaal : Broccoli-bloemkoolsoep - 
Ovengebakken kipfilet met bijhorend garnituur -IJstaartje 
met slagroom - DRANKEN VOOR EIGEN REKENING 
 
Na het middagmaal rijden we naar het gebied van de nucleaire sector.  
Bij Isotopolis worden we geïnformeerd over radioactiviteit, radioactieve afvalstoffen en de 
straling om ons heen.  
We komen te weten hoe radioactief afval wordt behandeld, verwerkt en geborgen. Onder 
het genot van een drankje wordt de rondleiding afgesloten. 
Vooraleer we huiswaarts keren genieten we nog van een deugddoende broodmaaltijd . 
PRIJS:  45 euro 

Voor de uitstap van donderdag 9 mei: 
Te betalen VANAF  1 april tot 20 april op BE78 4310 0665 6186  met mededeling: CODE 810 

Voor de uitstap van dinsdag 28 mei: 
Te betalen VANAF  1 april tot 9 mei op BE78 4310 0665 6186 met mededeling: CODE 811 
                                                 

INSCHRIJVINGEN :  
Uit veiligheidsoverwegingen worden de bezoekers van Isotopolis op  voorhand gescreend.  
Hiervoor hebben wij jullie gegevens nodig zoals vermeld op je identiteistkaart:  
Je naam en voornaam,  
je volledig adres en 
je rijksregisternummer (achterzijde)  
Deze gegevens moeten we minimum 2 weken voor het bezoek aan Isotopolis bezorgen.   
Je kan ons deze doorgeven via deze link voor 9 mei (ten laatste op 22 april) en voor 28 mei 
via deze link (ten laatste op 10 mei) 
 
Voor annulaties of wijzigingen gelieve contact op te nemen met onze kassier Julien 
Ronsmans . Tel. 016/734030 of GSM 0494/187404 – julien.ronsmans1@telenet.be.   
Julien is er wel even tussenuit van 21/4 t/m 1 mei (dan kan u naar Magda bellen 
016/898463) 
Op het laatste ogenblik verhinderd : neem telefonisch contact met de reisbegeleider: 
 
Donderdag 9 mei: Magda Everaerts GSM 0496/ 94 61 57                                                                   
Dinsdag 28 mei: Julien Ronsmans GSM 0494/ 18 74 04  

  

https://www.seniorenkbcleuven.be/data/forms/inschrijvingsformulier.php?wat=Isotopolis%209%20mei&bedrag=45
https://www.seniorenkbcleuven.be/data/forms/inschrijvingsformulier.php?wat=Isotopolis%2028%20mei&bedrag=45
mailto:julien.ronsmans1@telenet.be
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Ontbijtwandeling met ontbijbuffet 

Donderdag 6 juni om 8 uur.  
Plaats van afspraak Parking Wit Toreke, Ter Heidelaan 97, 3200 Aarschot  
Buffet ook voor niet wandelaars vanaf 10 uur 

 
 
Een traditie is een rituele herhaling waarmee we structuur en houvast creëren in de chaos 
van ons bestaan. Zo een voorbeeld van een rituele herhaling is onze jaarlijkse 
ontbijtwandeling met ontbijtbuffet in juni. 
  
Felix staat ons op donderdag 6 juni vóór 8 uur reeds op te wachten op de parking van het 
Wit Toreke, Terheidelaan 97, d.i. vlak bij het rond punt met de Duracell batterijen.  
Stipt om 8 uur trekt hij met ons naar het Meetshovenbos, waar hij de uitgestippelde 
wandelroutes links laat liggen wegens te korte afstand.  
Er is wel een wandeling van 9 kilometer, 
uitgetekend door De Slefferkes” (website met 
tal van GPS routes), maar  deze impliceert een 
oversteek van de drukke Lierse Steenweg, wat 
best te mijden is.  
Onze gids van de dag heeft dan ook een eigen 
wandeling in mekaar gestoken van een achttal 
kilometers door het Meetshovenbos en verder 
richting Moorsem, zodat we tegen 10 uur terug 
aan ons vertrekpunt zijn. 
 
 
 
In het Wit Toreke worden we verwacht in de zaal Meynaertshove op de eerste verdieping 
waar je nog de 16de eeuwse sfeer van dit gebouw kan opsnuiven.  
Hier zijn we van 10 tot 13 uur welkom voor een uitgebreid ontbijt, volgens Felix eerder een 
brunch. Oordeel zelf maar. 
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‘Sandwich, piccolo, pistolet, mini-koffiekoeken, rozijnen- en suikerbrood. Buffet met fijne 
vleeswaren en kaas, assortiment Franse kazen, assortimentje gerookte vis, confituur en 
choco, honing, speculaas, peperkoek, granen, youghourt, assortiment rauwkost en slaatjes 
om clubjes te maken. Spek met eieren, gegrilde tomaatjes, bonen in tomatensaus, chipolata, 
vruchtensappen, verse fruitsla, vruchtenkorf, pancakes en artisanale cakes. 
Bij dit alles zijn cava, witte en rode wijn, koffie, thee, chocolademelk en  water te verkrijgen.  
 
Ook de niet wandelaars kunnen van al dit lekkers komen genieten en zijn welkom vanaf 10 
uur.  
Iedereen dient zich wel in te schrijven door overschrijving van 25 euro (werkelijke kostprijs 
32 euro) per persoon op de SKL rekening BE78 4310 0665 6186 met vermelding van code 
746.  
Let wel: we werken met een inschrijvingsperiode en betaalkalender.  
Je kan pas overschrijven vanaf 2 mei tot uiterlijk 25 mei.  
Zoals bij kerstdiner en lunch dansant zullen we nu ook met tafelschikking werken. Je kan 
melden bij wie je graag aan een tafel van 6 of 12 personen  aanschuift, hetzij bij je 
overschrijving, hetzij door dit te melden met mail aan venarda.meulemans@outlook.be 

 

Routeplanner naar het Wit Toreke via de E314 vanuit Leuven: neem de afslag 22 en rij naar 
links op de ring richting Aarschot tot je na drie 
verkeerslichten komt aan de rotonde met de 
Duracell batterijen.  
Hier neem je de eerste afslag rechts en zie je na 
een goede honderd meter links het Wit Toreke 
met parking. 
   
Tot dan, 
 
Achilles 

  

mailto:venarda.meulemans@outlook.be
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MAANDAG 26 AUGUSTUS 2019 om 21 uur 

 

The Musical “TiTaNic” op heT DoNKMeeR iN BeRlaRe  
       

Titanic, de Musical’ is gebaseerd op echte mensen aan boord van het meest legendarische 
schip ter wereld.  

‘Titanic, de Musical’ is 
een verbluffend en 
boeiend spektakel 
gericht op de hoop en 
dromen van haar 
passagiers. Elk van hen 
ging aan boord met 
een eigen verhaal, 
eigen ambities.  
1517 mannen, vrouwen 
en kinderen konden 
hun verhaal niet verder 
vertellen. Want in de 

laatste uren van 14 april 1912 gebeurde het onmogelijke, het onzinkbare schip kwam tot 
zinken.                                                                                                  
 
Festivaria durft deze grootste uitdaging aan te gaan, niet verwonderlijk, de voorbije 30 jaar 
hebben ze al heel wat watertjes doorzwommen, elke keer met originele en verbluffende 
effecten. Decors die in vlammen opgaan, overvliegende vliegtuigen, sneeuwstormen en 
windhozen en dans-act op het water, geen enkele inspanning is te veel, ook in 2019 zullen ze 
dit opnieuw bewijzen. Willen jullie dit spektakel niet missen schrijf zo vlug mogelijk in! 
Locatie: Donkmeer – Berlare (overdekte genummerde tribune zitplaatsen.)                                                                                                               
 
Datum: Maandag 26 augustus 2019 om 21 uur –  
Vertrek Carpoolparking Rond punt Rotselaar +/- 18 uur.  
De bus wordt betaald door SKL-Kas.                                                                                
Maximumaantal deelnemers 70 personen 
Inschrijven door storting van 40 euro per persoon en vermelding code 713  op rekening    
SKL BE78 4310 0665 6186 en dit vóór 15 april 2019 
 
In “ONS volgend GAZETJE” vermelden we de laatste info en het juiste vertrekuur.     
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De Lustige Weduwe van Franz Lehar door het Brussels Operette Theater 

Zaterdag 7 december op 14:30 uur in 30CC/schouwburg  
 

 
We gaan op 7 december, daags na ons kerstdiner, met SKL naar De Lustige Weduwe van 
Franz Lehár, dé succesoperette van de twintigste eeuw. Dank zij een ijzersterke partituur vol 
meeslepende ritmes, goed in het oor liggende melodieën  en een wervelend verhaal vol 
pikante intriges en komische plotwendingen is dit nog steeds dé operette kaskraker.  
Het verhaal speelt zich af in 1906 in het exotische Parijs, stad van liefde en lichte zeden. Het 
niet onaanzienlijk  kapitaal van de in Pontevedro geboren jonge weduwe Hanna Glawari 
dreigt voor haar vaderland verloren te gaan omdat ze in Parijs een vrolijk leven leidt en het 
gevaar derhalve niet denkbeeldig is dat ze met een Fransman een tweede huwelijk zal 
sluiten.  
Baron Mirko Zeta, de gezant van Pontevedro in Parijs, wil alles doen om dit te voorkomen. 
Hij stelt zijn secretaris graaf Danillo voor om met Hanna te trouwen zodat het geld voor 
Pontevedro behouden blijft. De graaf is geen onbekende voor haar. Jaren geleden was hij 
hevig verliefd op haar, maar omdat ze toen een arm meisje was had zijn familie bezwaar 
tegen een huwelijk. Danilo wil haar echter nu niet ten huwelijk vragen omdat ze zou kunnen 
denken dat hij op haar geld uit is. Blijft het kapitaal uiteindelijk toch voor Pontevedro 
behouden of … en…? 
Deze populaire komische operette wordt professioneel gebracht door solisten en koor van 
het Brussels Operette Theater en het orkest Nuove Musiche o.l.v. Eric Ledershandler. De 
regie is van Lieven Baert en de artistieke leiding berust in handen van Axel Everaert.  
Geïnteresseerd om een gunstig plaatsje te bemachtigen voor een namiddag amusement met 
prachtige muziek zoals de aria Lippen Schweigen en het overbekende Viljalied?  
 
Bestel dan je tickets door overschrijving van 16 euro per persoon (werkelijke kostprijs in 
rang 1: voorlopig niet gekend, maar minimum 21 euro)  op onze SKL rekening BE78 4310 
0665 6186 met vermelding van code 712. Betaalkalender: van 2 tot 20 mei.  
De tickets worden enkele weken vóór de opvoering aan de geïnteresseerde leden bezorgd 
via de bestuursleden.  
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5-daagse Berlijn - 2 tot 6 oktober 2019 

 

 
 

HOTEL: AMBACUS AM TIERPARK **** - gelegen 20-tal minuten aan rand en van 

centrum Berlijn. Modern Hotel gelegen tegenover FRIEDERICHSFELDE-dierenpark 
Halfpension vanaf avondmaal dag 1 tot en met ontbijt dag 5 in hotel.  
Dag 1 ontbijt in Venlo en dag 2 en 3 lunch in stad Berlijn en dag 5 avondmaal onderweg. 

 

PROGRAMMA:  
Onder voorbehoud van wijzigingen door plaatselijke omstandigheden. 
 
DAG 1: Via de opstapplaatsen Verhoeven - Rotselaar en Leuven rijden we langs de Duitse 
autowegen via Venlo (Ontbijt) en via Hannover naar Berlijn met natuurlijk onderweg de 
gebruikelijke stops. Aankomst in het hotel, kamerverdeling en avondmaal. 
 
Dag 2: In de voormiddag maken we een rondrit langs de belangrijkste bezienswaardigheden 
in Berlijn. We rijden langs de Alexander Platz met de Fernsethurm en het Totes Rathaus.  
We wandelen vanaf de Gendarmenmarkt verder via Unter den Linden naar de Dom voor een 
bezoek.  
In de namiddag wandelen we verder langs de resterende overgebleven ”muur” naar de 
Topografie des Terrors en bezoeken we het Holocaustmonument.  
Het werd gebouwd ter herdenking van de Jodenvervolging tijdens de Tweede wereldoorlog. 
Het bestaat uit 2711 betonblokken, variërend in hoogte van 20 cm tot 4,5 m met een 
onderlinge tussenruimte van 95 cm.  
Een ondergronds informatiecentrum toont verhalen van families en personen die het 
slachtoffer van de Nazipartij waren.  
We keren terug naar ons hotel langs het Sovjetmonument, het Schloss Bellevue,  
de Siegessäule en Schloss Charlottenburg.  
Na het avondmaal bezoek aan het Sony Center het meest opvallende gebouwencomplex op 
de  Potsdamer Platz. Het complex bestaat uit 8 hypermoderne gebouwen, die symbool staan 
voor het nieuwe Berlijn. Nadien bezoek aan de Reichstag (afhankelijk van beschikbaarheid, 
gaat dan op ander dag door) en rondrit langs de historische gebouwen van Berlijn 
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Dag 3: Na het ontbijt rijden we naar het Treptower Park en bezoeken er de gedenkplaats van 
de Russische soldaten.  
Verder naar de beroemdste grenspost Checkpoint Charlie.  
Sinds de bouw van de muur in 1961 was hier de grensovergang voor buitenlanders, 
diplomaten, geallieerde militairen. 
In juli 1990 werd de controlepost verwijderd.  
In de namiddag bezoek aan het DDRMuseum. Het geeft bezoekers een beeld van het 
alledaagse leven in de voormalige DDR. Dit museum is vooral bedoeld als een doe-museum. 
De bezoeker trekt laden open, kijkt in kasten, gaat in een Trabant zitten en loopt door een 
nagebouwde huiskamer. Verder komen geboorte, opvoeding, onderwijs, werk, vrije tijd, 
kunst en wonen in de DDR aan bod.  
Nadien gelegenheid tot het maken van een mooie boottocht op de Spree met heel wat 
bezienswaardigheden.  
Voor we terugkeren naar het hotel bezoeken we de Tv-Toren. De “Fernsehturm” is met 
368 m het hoogste gebouw van Berlijn. Op 203 m hoogte bevindt zich het uitzichtplatvorm 
waar je bij goed weer tot 40 km ver kan kijken! 
 
Dag 4: In de voormiddag naar Potsdam voor een bezoek aan het kasteel Sanssouci.  
Dit Roccoco paleis heeft een lengte van 97 m en is 12 m hoog.  
Schloss Sanssouci wordt ook wel het Versailles van Pruisen genoemd.  
Rond het paleis ligt een reusachtig park van bijna 280 Ha dat bekend staat om zijn vele 
tempels en beelden. Zo vind je er een heel mooie orangerie, een Chinese Theehuis, 
Romeinse baden, het neoklassieke Schloss Charlottenhof en het Neues Paleis.  
Nadien naar de Kurfüstendam in Berlijn. De “Ku’Damm”, zoals hij in de volksmond genoemd 
wordt is een 3,5 km lange Boulevard met prachtige boetieks, shops, hotels, theaters en bars. 
Zo bereiken we de Kaizer Wilhelm – Gedächtniskirche, symbool voor de waanzin van de 
oorlog en sluiten ons bezoek af met vrije tijd op de Kurfürstendamm. Vrij middagmaal en 
namiddag vrije tijd.  Avondmaal in hotel. 
 
Dag 5: Na het ontbijt vertrekken we huiswaarts, onderweg houden we de gebruikelijke 
haltes voor vrij middagmaal, het avondmaal is inbegrepen. 
Verder naar de afstapplaatsen Leuven en Rotselaar en Verhoeven. Terug thuis +/- 20 uur 

  
Inbegrepen: 
 
Halfpension in hotel, vanaf avondmaal dag 1 tot en met ontbijt dag 5. 
Middagmaal in restaurants met 2-gangenmenu op dag 2 en 3. 
Dag 1 - Ontbijt   -   dag 5 - avondmaal onderweg 
Kamers ingericht met TV, Radio, Telefoon, Wifi betalend, badkamer met bad-douche, toilet 
en haardroger. 
Maaltijden in het hotel: ‘s morgens zeer uitgebreid koud en warm buffet; ‘s avonds buffet 
met uitgebreide keuze aan koude en warme gerechten en Showcooking en 1 drank inclusief 
Audiosysteem “oortjes” voor gans de reis. 
Inkomgelden:( Holocaustmonument, DDR-museum, Tv-Toren, Schloss-Sancouci (slot+park), 
Berliner Dom, Checkpoint Charlie en Koepel Reichstag – de fooi voor chauffeur en gids 
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Niet inbegrepen: 
Annulering/reisbijstand indien gewenst 18 euro p.p. te storten samen met het voorschot. 
Middagmaal dag 1 en 4 en 5 
Dranken bij maaltijden niet inbegrepen (behalve 1 drank bij avondmaal in hotel) Voor 
lichamelijke ongevallen en aansprakelijkheid zijn we verzekerd via polis Sociaal Fonds. 
Vergeet niet geldige identiteitskaart + Europese verzekeringskaart mee te nemen. 
 

 
Kostprijs: 

Leden en partner in tweepersoonskamer  -   520 euro per persoon                                                                              
In eenpersoonskamer                                    -   610 euro per persoon 
 
Opstapplaatsen:                                                                                                                                  
Code 814 V -  5.45 uur – VERHOEVEN, Rijkevorsel 
Code 814 R -  6.00 uur - ROTSELAAR - rond punt carpoolparking 
Code 814 L  -  6.20 uur - LEUVEN  -  Vuurkruisenlaan (tegenover (INBEV) oude stelplaats van 
de lijn (inrit naast parking NOVOTEL) 
 

Inschrijven door betaling vanaf 2 mei tot en met 25 mei door overschrijving van 

voorschot 220 euro per persoon in dubbel kamer en 310 euro per persoon in single 

kamer op rekening SKL BE78 4310 0665 6186 met vermelding van de code 814V, 814R of 

814L naargelang de door U gekozen opstapplaats ( zie hierboven) 

 

Betaling is alleen geldig van 2 mei tot en met 25 mei, betaling buiten 

deze periode is niet geldig. 
 

Indien je de kamer met iemand deelt gelieve bij de betaling naam te vermelden van 
kamergenote. 
De deelnemers krijgen in september een brief of e-mail met de laatste nuttige gegevens en 
bijkomende informatie en uiteraard met de uitnodiging om het saldo te betalen 
Indien nog vragen neem contact met:       

 Julien 016/734030 of GSM 0494 18 74 04 e-mail julien.ronsmans1@telenet.be    
 Magda 016/898463 of GSM 0496/94 61 57  e-mail everaerts_magda@hotmail.com                                                                                 

                           

 
 
 
 

  

mailto:julien.ronsmans1@telenet.be
mailto:everaerts_magda@hotmail.com
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NIEUWS VAN HET PETANQUE FRONT 

 

 
 
VOLGENDE SPEELDAGEN. DRAAIBOEK VAN EEN SKL PETANQUE DAG 
De liefhebbers van dit ballenspel hebben de datums van de maandagen 1 en 15 april, 6 en 20 
mei en 3 juni al lang in hun agenda aangestreept.  
Voor wie ons nog graag komt vervoegen, nogmaals de voornaamste gegevens.  
Je hoeft geen voorkennis van de regels te hebben, ze zijn in een mum van tijd uitgelegd. 
Fysieke kracht is evenmin vereist, het komt er eerder op aan om behendig met de ballen te 
gooien. 
  
We spelen op de tennisclub Lovanium, Galgebergstraat 41, 3000 Leuven waar we bij goed 
weer 5 buitenterreinen tot onze beschikking hebben.  
Bij regenweer kunnen we naar 3 binnenterreinen uitwijken.  
We starten telkens om 9h30 en stoppen rond kwart voor elf even voor een drankpauze, 
tijdens dewelke de actualiteit van het voorbije weekend in alle gemoedelijkheid besproken 
wordt.  
Na deze traktatie door de Kas gooien we verder ballen tot uiterlijk half één.  
Er is gelegenheid om op eigen kosten en tussen tal van nog actieve KBC medewerkers binnen 
of op het gezellige buitenterras een middaglunch te nemen waarop de meeste 
ballenwerpers ook ingaan (geen verplichting).  
 

HOE GERAAK JE ER? 
Voor wie nog zin heeft om ons te vervoegen en op vraag van sommige leden met nog wat 
koudwatervrees, een mogelijke routeplanning. Met de wagen kan je de tennisclub op twee 
manieren bereiken. Komende van b.v. Aarschot neem je de afrit Herent-Mechelen-Leuven 
en sla je linksaf – komende vanuit Brussel rechtsaf - om op de nieuwe Mechelse Steenweg bij 
het tweede rode licht het Kareelveld in te slaan, daarna ’s Hertogenlaan te volgen tot je 
rechts voor je de tennisterreinen ziet. Je slaat de Galgebergstraat in en na het Hoofdgebouw 
sla je links af om naast of achter het gebouw te parkeren.  
In de Galgebergstraat zelf parkeren is onmogelijk. Alle parkeerplaatsen zijn steeds 
ingenomen door de nog actieve KBC collega’s. 
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Andere mogelijkheid is de volgende afrit 17 Winksele - Leuven te nemen en linksaf – 
komende vanuit Brussel rechtsaf – de Brusselsesteenweg in te slaan om meteen aan je 
linkerkant de KBC ingang te ontwaren. Hier sla je in om onmiddellijk voor de ingang rechtsaf 
te slaan en dit wegje naar boven te volgen zodat je op de parking achter de gebouwen van 
Lovanium belandt. 
 
Ook de bussen van de Lijn stoppen in de onmiddellijke nabijheid. In Leuven Station kan je de 
bus naar Kortenberg (perron 8) of naar Zaventem (perron 12) nemen en afstappen aan de 
KBC Halte op de Brusselsesteenweg, waar je slechts enkele honderden meters van het 
gebeuren verwijderd bent. Je gaat gewoon naast de ingang van KBC het bergje op en bereikt 
de parking en de gebouwen waar je ons kan vervoegen. 
  
Een laatste mogelijkheid is misschien met een ander lid vanuit je buurt meerijden? Wie deze 
mogelijkheid overweegt kan contact met ondergetekende opnemen teneinde een oplossing 
te zoeken. 
 

ZOMERKALENDER 
Een datum die alvast ook in de kalender kan worden aangestipt is zondag één september.  
 
Alsdan rijden we samen met een ingelegde bus vanuit het Rond Punt in Rotselaar naar 
Wemmel voor een leuke petanque ontmoeting met de collega’s van Brussel en Gent.  
Meer details en mogelijkheid tot inschrijving in ons volgend Gazetje. 
 
We zijn ook in bespreking om een ontmoeting te organiseren met de Senioren van Accent 
Rotselaar. Deze zou doorgaan op een woensdagnamiddag tijdens de zomer op onze 
vroegere speelterreinen in Wezemaal.  
 
Tot één dezer. 
 
Achilles 
016/580 842   GSM: 0475253933     e-mail: achille.cuypers@telenet.be 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:achille.cuypers@telenet.be
mailto:achille.cuypers@telenet.be
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OUDEREN- en ZIEKENBEZOEKEN – stand van zaken  
 
Twee  maanden geleden zijn we voorzichtig gestart met onze werking.   
Niet-actieve 80-plussers worden opgebeld naar aanleiding van hun verjaardag of 
huwelijksjubileum om felicitaties over te brengen.   
We polsen dan ook of alles nog goed gaat en of ze onze kring wel kennen.    
We kunnen wel zeggen dat de mensen blij verrast zijn dat we nog eens aan hen gedacht 
hebben, en dit wel appreciëren. 
We stellen ook voor om eventueel eens langs te komen. Dit is uiteraard geheel vrijblijvend. 
Niemand hoeft zich verplicht te voelen om ons te ontvangen. 
 
We merken ook wel dat de mensen die nog vrij gezond zijn, minder behoefte hebben aan 
bezoek, wat ook logisch is. Mensen die alleen zijn of in een woon-zorgcentrum verblijven zijn 
wel heel blij om eens iemand anders te zien.  
 
Een paar bemerkingen wil ik wel even op een rijtje zetten: 
Er zijn waarschijnlijk ook mensen jonger dan 80 die langdurig ziek zijn of helemaal niet meer 
mobiel en die ook wel eens bezoek willen.  
Wij weten niet wie dat zijn, maar jullie mogen uiteraard zelf altijd contact met mij opnemen 
zodat we een bezoekje kunnen regelen. 
Ook komen we soms mensen tegen op onze lijst waarvan het telefoonnummer niet meer 
bestaat. Na verder speurwerk op internet vinden we soms wel een nieuw adres of spijtig 
genoeg komen we soms uit op een overlijdensbericht.   
Anderen blijven voor ons volkomen onvindbaar.                              
Mogen we daarom aan onze leden (of hun familieleden) vragen om elke wijziging door te 
geven. 
  
Ons bezoekersgroepje bestaat momenteel uit mensen uit de regio Leuven-Aarschot-
Kortenberg. Indien er nog iemand uit een andere regio (Landen-Zoutleeuw-Tervuren…) zich 
geroepen voelt om mee te werken mag die zich ook altijd melden.  
Het is altijd gemakkelijker om iemand in de buurt te gaan bezoeken.  
Ik denk dat we de goede weg op gaan en daarom :  

EEN DIKKE MERCI AAN DE VRIJWILLIGERS VAN ONS BEZOEKERSGROEPJE.  
   
Magda Everaerts  
 
016/ 89 84 63  
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Activiteitenkalender met betaalagenda periode april-maart 

 

 

 

"Benefits at Work” 
 
In december kregen de kringleden met mail adres al de mogelijkheid zich te registreren voor 
Benefits at work. Wie vergeten was zich op te geven of deze mailing niet heeft ontvangen 
kan dit alsnog  doen, nu via onze kring. 
 

Wat is het? 
"Benefits at Work” is een gebruiksvriendelijke website met een uitgebreid programma 
personeelskortingen!  
Gerenommeerde merken en bekende pretparken stellen hun producten en diensten ter 
beschikking tegen uitzonderlijke voorwaarden, speciaal voor jou als gepensioneerd 
personeelslid van KBC.  
Het gebruik van het voordelenplatform is uiteraard gratis. 
 
Hoe krijg je toegang tot Benefits at Work?  
Stuur een mail naar een SKLeuven@gmail.com en geef je akkoord om je mailadres te 
gebruiken om de toetreding tot “Benefits at Work” te realiseren.  
We sturen je vervolgens een mail met een persoonlijke code waarmee je toegang krijgt tot 
het voordelenplatform van Benefits at Work, samen met de werkwijze hoe je dit doet.  
Eenmaal je bent geregistreerd, kan je je inschrijven voor de nieuwsbrief zodat je geen enkel 
voordeel mist.  
 

Activiteit Plaats Datum Bedrag Betalen 
vanaf 

Betalen 
tot 

code 

Voordracht Bierbeek Don 25 april 5 1 april 20 april 722 

Uitstap 1  Don 9 mei 45 1 april 20 april 810 

Uitstap 2  Di 28 mei 45 1 april 9 mei 811 

Ontbijtwandeling Aarschot Don 6 juni 25 2 mei 25 mei 746 

Musical Berlare Ma 26 aug 40  15 april 713 

BOT Leuven Za 7 dec 16 2 mei 20 mei 712 

Reis Berlijn 2 okt-6 okt 220/310 2 mei 25 mei 814 
V/L/R     - - 

Wandelen  Vissenaken Don 11 april  - - - 

 Tremelo Don 2 mei     

Petanque Lovanium Ma 1 april  - - - 

  Ma 15 april  - - - 

 l Ma 6 mei  - - - 

  Ma 20 mei  - - - 

  Ma 3 juni  - - - 

Fietsen  Rotselaar Vrij 26 april     

 Baal Do 16 mei     

 Wijgmaal Don 13 juni  - - - 

mailto:SKLeuven@gmail.com
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HUWELIJKSJUBILEA 

  

60 JAAR GEHUWD 
07/04: UTEN RENE - SMETS MARIA 
16/05: MARIS MODEST - JACOBS MARIE-LOUISE 
 

50 JAAR GEHUWD 
11/04: SCHIETTECATTE MONIQUE - DE NIL MARC 
12/04: VANDENBERGE GILBERTE - HELLINCKX FRANS 
12/04: VLASSELAER FRANCINE - SOETEMANS EMIEL 
19/04: BOVY JOS - HUYGENS HILDA 
27/04: BOTTELBERGS MARIE-THERESE - VERMEYLEN HERMAN  
28/04: CEULEMANS RAYMOND - DE KEYSER ANNI 
03/05: BATTIGELLI ALFREDO - VANDEZANDE JOSEE 
17/05: BOSTEELS MARC - LENAERTS NELLY  
26/05: STAELS HILDA - JANSSENS THEO 
 

Verjaardagen  
 

95 JAAR 
25/05: FLORQUIN GUILL 
 

90 JAAR  
29/04: DE CUYPER MARIE - THERESE 
30/04: FANNES ACHILLE 
23/05: VRANCKX ANNA, WED.RAEMAEKERS 
 

85 JAAR 
 
09/04: CRABBE JOSEE, WED.AERT 
26/04: TIMMERMANS JOZEF 
28/04: BOOGAERTS JOANNA, WED.DE KELVER 
15/05: JUWE SUSANNA, WED.THIJS 
 

80 JAAR 
 
03/04: VANDERVELPEN ARTHUR 
23/04: NICOLAI BERNARD 
25/05: SMETS GUIDO 
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75 JAAR 
   

27/04: DE BRUYNE MONIQUE 
29/04: WILLEMS ROBERT  
06/05: JOST HEINZ 
14/05: ROMBAUT ODILON 
15/05: REINQUIN RITA 
 

70 JAAR 
09/04: BERNAERTS MARIA 
08/05: MARSCHAL ANNA 
09/05: CALUWAERTS HILDA 
09/05: STAS PAUL 
12/05: CAMMAERTS HILDA 
14/05: MOORS NESTOR 
30/05: VAN ROMPAEY ROGER 
31/05: ILIAENS MAGDALENA, WED.JAN BOON 
 

VAN HARTE PROFICIAT 
Ook aan al onze leden die in maart en april  jarig zijn, wensen wij van harte een gelukkige 
verjaardag toe. 
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OVERLIJDENS 
  
We vernemen het overlijden van: 
 
mevr. Nelleke Vankeymolens, Wed van Jef PEYS (ABB) 
Nelleke geboren te Humelgem (Steenokkerzeel) op 6 
februari 1928  en overleed op vrijdag 18 januari 2019 
is te Erps-Kwerps 
Condoleren:  www.uitvaartvanroey.be  
  
mevr. Marie Van Roey, echtgenote van Ferdinand Scheers 
Marie werd geboren in Tervuren op 19 november 1928 en is overleden  in Leuven in het Heilig 
Hartziekenhuis op 22 januari 2019 
Condoleren: www.pues.be 
 
mevr.Van Loo, echtgenote van Victor Weckhuysen(ABB)  
Berthilia werd geboren in Langdorp op 26 september 1934 en is overleden in Leuven in 
Gasthuisberg op 18 februari 2019  
Condoleren: www.agb.be 
 
mevr. Lena Hacour, echtgenote van Roger Rosseels (ABB)  
Lena werd  geboren te Meldert op 18 juni 1929  en overleed zaterdag 23 februari 2019 te 
Tienen. Condoleren: www.uitvaartcentrumpermentier.be of  Kerselaarstraat 34, 3320 
Hoegaarden 
 
Onze blijken van medeleven werden overgemaakt aan de families. 
 
 
 

BELANGRIJK                                                  
 

Eventuele adreswijziging, wijziging van telefoonnummer, aanmaak of wijziging van 
e-mailadres, overlijden van partner, mogen telefonisch meegedeeld worden op het 

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

 

 
Betalingen voor alle SKL-activiteiten gebeuren op één en het zelfde rekeningnummer 
nl. BE78 4310 0665 6186 met vermelding van het juiste codenummer per activiteit. 
Hebt u vragen of opmerkingen in verband met betalingen voor SKL-activiteiten, dan kunt u 
best 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.        

http://www.uitvaartvanroey.be/
http://www.pues.be/
http://www.agb.be/
http://www.uitvaartcentrumpermentier.be/
mailto:nicole.alaerts@hotmail.be
mailto:julien.ronsmans1@telenet.be
http://www.seniorenkbcleuven.be/
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Bestuur 

2019 
Naam Adres Tel. en GSM Mailadres 

Voorzitter 

Wandelingen 

Petanque 

Achilles 

Cuypers 

Heirbaan 40 

3110 Rotselaar 

Tel: 

016/58.08.42 

Gsm: 

0475/25.39.33 

achille.cuypers@telenet.be 

Ondervoorzitter 

Mini activiteiten 

Redactie Ons 

Gazetje 

Lutgarde 

Lelièvre 

Geuzenveld 4 

3210 Linden 

Gsm: 

0486/38.33.48 
lutgarde.lelievre@gmail.com 

Secretaris 
Jeannine 

Verheyden 

Tempelzicht 3 

3210 Linden 

Tel: 

016/62.16.30 

Gsm: 

0475/75.90.36 

verheyden.jeannine@skynet.be  

Penningmeester 

Uitstappen 

Julien 

Ronsmans 

Klein Heidestraat 49 

3370 Boutersem 

Tel: 

016/73.40.30 

Gsm: 

0494/18.74.04 

julien.ronsmans1@telenet.be 

Verslaggeefster 
Marie-Paule 

Lysy 

Rue René Menada 

10 

1320 Hamme-Mille 

Tel: 

010/86.73.30 
m-p-lysy@skynet.be 

Coordinator 

ledenverg. 

Maria 

Mattheus 

Corthoutslaan 34 

3212 Pellenberg 

Tel: 

016/46.07.73 

Gsm: 

0498/30.80.27 

miekemattheus@yahoo.com 

Archivaris 
Malvina 

De Cae 

Molenstraat 19 

3010 Kessel-Lo 

Tel: 

016/26.13.30 

Gsm: 

0486/61.56.07 

eddy.berghen@skynet.be 

Uitstappen 

Coordinator 

Ouderen- 

en 

ziekenbezoek 

Magda 

Everaerts 

Molstraat 2D 

3000 Leuven 

Tel: 

016/89.84.63 

Gsm: 

0496/94.61.57 

everaerts_magda@hotmail.com  

Evenementen 

Penningmeester 

Vera 

Meulemans 

Klein Heidestraat 49 

3370 Boutersem 

Tel: 

016/73.40.30 

Gsm: 

0497/24.21.92 

venarda.meulemans@outlook.be 

 

Webmaster 

Fietscoördinator 

Marc 

Peetermans 

Hogewinkelstraat 

18 

3053 Haasrode 

Gsm: 

0495/59.94.61 
marc.peetermans@gmail.com 

ICT  

Fietscoörd. 

Ledenadmin 

Nicole Alaerts 
Kapelstraat 52 

3212 Pellenberg 

Tel: 

016/46.19.52 

Gsm: 

0475/58.32.25 

nicole.alaerts@hotmail.be 

Ouderen- 

en 

ziekenbezoek 

Paul Alaerts 
Beurtstraat 13 

3390 Tielt-Winge 

Tel: 

016/64.06.05 

Gsm: 

0479/61.42.00 

paul.alaerts13@skynet.be 

 

mailto:achille.cuypers@telenet.be
mailto:lutgarde.lelievre@gmail.com
mailto:verheyden.jeannine@skynet.be
mailto:julien.ronsmans1@telenet.be
mailto:m-p-lysy@skynet.be
mailto:miekemattheus@yahoo.com
mailto:eddy.berghen@skynet.be
mailto:everaerts_magda@hotmail.com
file:///D:/Nicole/skl/gazetje/venarda.meulemans@outlook.be
mailto:marc.peetermans@gmail.com
mailto:nicole.alaerts@hotmail.be
mailto:paul.alaerts13@skynet.be

