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Alweer een nieuw jaar 
Valt het mee of wordt het zwaar ? 
Een vrolijk en gelukkig jaar 
Zonder zorgen weliswaar 
Dat wensen we elkaar 
Het wordt een nieuw begin 
We vliegen er weer eens in 
Met nieuwe moed 
Met geluk en voorspoed 
Gezond en vrolijk 
Zien we 2016 tegemoet !  

Gaby Algoet 
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Nieuwjaar vieren is elk jaar opnieuw, na het vredefeest, 

beloften vernieuwen 

hoopvol vertrekken 

met de vaste wil er iets goeds van te maken 

 
Vrienden 
 

‘Bom, bom, bom, het oude jaar is om. 
Ik houd mijn trommelstokjes klaar  
en trommel voor jou 
een prachtig nieuw jaar!’ 
Vanaf de eerste dag van de kerstvakantie declameerde de kleindochter voor al wie het horen wilde – of 
verdiept in een of ander spel, onbewust voor zichzelf- fier het versje dat eigenlijk voor 1 januari bedoeld 
was. Haar hoofdje bewegend van links naar rechts en met de handjes de onzichtbare trommelstokjes 
hanterend, imiteerde het lieve kind wat juf Rita aan expressie en intonatie haar met veel toewijding had 
voorgedaan. Ongelooflijk toch wat een impact die kleuterjuffen op dat jonge volkje hebben! 
 

Ook jij werd wellicht bij het begin van het nieuwe jaar overladen met kaartjes en mails om je alle goeds 
voor 2016 toe te wensen. We beseffen allemaal dat de toekomst verder kabbelt op het verleden, maar dat 
vrienden en familie voor ons het beste hopen, stemt ons mild. 
 

Maar alvorens het nieuwe jaar een kans te geven, moet er in het lang en het breed afscheid genomen 
worden van het oude. Kranten, radio en tv overstelpen ons met de meest uiteenlopende jaaroverzichten: 
de films van het jaar, de boeken, de sportlui, de gebeurtenissen, de overlijdens, de helden, de …; 
interessante weetjes voor quizzers, maar ik wil mijn grijze hersencellen niet overbelasten met data die 
niet echt belangrijk zijn. Wat me echt getroffen heeft, zal me bijblijven, ook al zou ik pijnlijke beelden 
graag wissen. 2015 had vele mooie momenten, maar sinds de aanslag op Charlie Hebdo in januari, 
werden we door terreurdaden herhaaldelijk opgeschrikt en kwam IS als een zwaard van Damocles boven 
West-Europa te hangen. Toch ontvluchtten vele Irakezen, Syriërs en Afrikanen hun land in de hoop 
precies in dát Europa een nieuw leven op te bouwen. Die vluchtelingenstroom houdt niet op en de vraag 
is hoe de regeringen de zich wijzigende samenleving in hun land zullen organiseren. Volgens de 
Amerikaanse politicoloog James Paul komt ‘Boontje om zijn loontje’, of zoals hij beweert: ”This crisis 
is made in Europe.”  
Geen jaar gaat voorbij zonder dat de wereld getroffen wordt door rampen, ook 2015 niet: aardbevingen 
eisten in Nepal en Chili vele mensenlevens, bij zware explosies in de havenstad Tianjin in China vielen 
meer dan 100 doden en raakten zesduizend inwoners dakloos, landen in alle winstreken werden en 
worden geteisterd door ernstige watersnood.  
 

Als de champagne- of cavakurken hebben geknald en het vuurwerk met kanongebulder in duizenden 
kleurige sterretjes boven onze hoofden is uiteengespat, zal het feestgedruis zachtjes uitdeinen en 
uiteindelijk stilvallen, en leven we weer in hetzelfde ritme en dezelfde realiteit van voor de 
jaarovergang. Het nieuwe jaar, zo feestelijk onthaald, zal de wereld niet anders doen draaien. Wat 
vandaag gebeurt, heeft zijn wortels in het verleden, de evolutie ervan wordt de toekomst. En toch! Met 
loslaten wat ballast is en zich toespitsen op de essentie draagt elk nieuw begin de mogelijkheid van een 
nieuwe start in zich. 
 

De kerstboom die rijkelijk opgetuigd, de feestperiode nog meer glans en glitter gaf, wordt naakt –
afgedankt, weggeworpen na bewezen dienst- aan het vuur geofferd; sparrenhout doet vuur hoog 
oplaaien. Vroeger, toen de sneeuw centimeters dik lag en de vrieskou van vijvers schaatsbanen maakte, 
brachten die vreugdevuren licht en warmte in de barre wintertijd. Winternostalgie van een overjaarse 
puber? Een beetje wel, ja! 
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Onze kleinzoon leerde dat de winter zich kenmerkt door lage temperaturen, sneeuw en ijs, wat zich 
vertaalt in een wit landschap, waarin kinderen sneeuwpoppen bijeen rollen en met de slee van de heuvel 
naar beneden glijden. Hoe zeer ik vorige jaren rond deze tijd uitkeek naar de eerste tekenen die het 
voorjaar aankondigen, zo zeer tracht ik nu naar een ondergesneeuwde landschap, waar alles maagdelijk 
zuiver toegedekt is en het zo stil is, dat je de grond onder je schoenzolen hoort kraken; waarin kinderen 
met bonte mutsen en sjaals kleur en leven brengen en sneeuwpoppen met wortelneus en bloempothoed 
als getuigen van eenvoudig volksvermaak talloze voortuintjes bewaken. 
Zou een sneeuwballengevecht anno 2016 een gasboete opleveren of kan er nog lustig gegooid worden 
zonder gevaar van onverantwoord gedrag beschuldigd te worden? Zalig de tijd dat wij als kind, zonder 
schrik voor iets of iemand, ons veel konden permitteren dat nu niet meer kan. De veldwachter die door 
onze landelijke gemeente fietste om in te grijpen indien nodig, hield niet van commotie. Nooit vergeet ik 
die zomerse middag bij mijn tante, ik zie het tafereel zo voor me: tante bij de open achterdeur naast de 
drinkwaterput waaruit ik voor haar een emmer water omhoog draai, haar dochtertje Jeanine en mijn zus 
samen op de bank tegen de warme gevel. Tante is boos op mijn nichtje. Wat het kind heeft uitgespookt, 
weet ik niet, maar plots roept tante dat de ‘gendarmen’ haar zullen komen halen als ze niet braver wordt. 
Op dat moment verschijnt om de hoek een man in donkerblauw uniform, een kepie op het hoofd. 
Jeanine verstopt zich, wit van angst, achter de rug van mijn zus, ook ik schrik danig. Gust, de garde, 
stapt naar tante toe, kijkt haar aan en zegt dan rustig, doch gedecideerd: “Ik ben geen boeman en neem 
geen kinderen mee, ook niet als ze stout zijn. Je mag hun dus nooit zulke dwaasheden vertellen. Je mag 
ze niet bang maken!” Hij neemt zijn kepie af en haalt papieren tevoorschijn. Als hij weer vertrekt, zitten 
we met zijn drieën op de bank te lezen. “Mooi boek?” vraagt hij. We knikken. “Geniet ervan,” glimlacht 
hij terwijl hij zijn kepie weer op het hoofd zet, “maar je moet ook braaf zijn en naar mama luisteren!” 
Hij steekt schalks zijn hand op en verdwijnt. 
Zo was onze veldwachter: ‘gendarm’ als ’t moest, maar Gustje, de garde, als het anders kon. 
 

Ik wil zo graag een stevige wandeling in de vrieslucht maken, met zonnebril op de neus om mijn ogen te 
beschermen tegen de weerkaatsing van het zonnelicht op de sneeuw. En als ik dan thuiskom met 
wangen rood van kou en inspanningen en haren nat van het zweet onder mijn pet, nestel ik me bij de 
behaaglijke warmte van de houtkachel in de zetel en genietend van die zaligheid overvalt me een 
loomheid die me steeds meer overmant en me uiteindelijk naar de veilige armen van Morpheus voert. 
Ik verlang naar de winter om de natuur na haar maandenlange slaap te zien ontwaken als een eerste 
sneeuwklokje door de bevroren grond of het sneeuwtapijt priemt. Dan voel ik dat er iets op til is, weet 
dat er nieuw leven groeit en word ook ik herboren door de vreugde om de nakende lente. Die euforie zal 
er dit jaar niet zijn. In de tuin bloeien de goudsbloemen nog net zo uitbundig als in oktober, de 
narcissen, alliums, lenteklokjes en hyacinten zijn al vijf centimeter groot, de petunia’s kleuren de border 
geel en rood en de hamamelis pronkt met duizenden gele sterretjes. Alleen het sneeuwklokje laat op zich 
wachten. 
 

Met Kerstmis leek het Pasen, een frisse pint haalde het op de traditionele Glühwein. Met veel toeters en 
bellen werd in dat lenteweer in hartje winter het nieuwe jaar ingezet. Blanco als een onbeschreven blad, 
leeg als een nieuw schrift wacht 2016 op de invulling van zijn levensverhaal, een verhaal dat wij voor 
een deel zullen schrijven, maar dat ook deels door anderen wordt aangereikt. Wordt het boeiend, 
interessant, ontroerend, droevig of eerder humoristisch? We zullen het gaandeweg vorm geven, bewust 
inlassen wat op ons afkomt, en hopen dat op 31 december het resultaat een positieve beoordeling krijgt. 
 

Vrienden, ik wens jullie voor 2016 een hoofd vol gemoedsrust en een hart vol liefde. Santé, op jullie 
gezondheid!  
 

G. Pepermans         
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    LEDENNIEUWS 

                OVERLIJDEN 

 

  Op 19 december 2015 overleed mevr. Monique LAPAIGE,     

  geboren op 24/06/1936, echtgenote van dhr. Maurice GEERTS  

  (ex-Cera/KBC bank) in het WZC De Wingerd te Leuven. 

 

  Rouwadres:  

  Residentie St. Jansberg 

  St. Jansbergsesteenweg 140 B 1 

  3001       HEVERLEE 

 

  Onze blijken van medeleven werden overgemaakt aan de familie. 

    

 

 

 

                        
 
 

   85 JAAR 

 

  12/01 : VANDEPLAS JEAN, Avenue de Molder 82 - 1342 LIMELETTE  
 

    80 JAAR 
    

    7/01 : BEUTJENS CECILE (wed.Nicolai J.), Schaltusstraat  58 - 3550 HEUSDEN-ZOLDER  

 31/01 : LENAERTS JEANNINE (wed. Hambrouck R.), Kard. Mercierlaan, 68 /0402 - 

          3001  HEVERLEE 

     75 JAAR 

 

     4/01 : VANLINTHOUT PAUL, Beukendreef  2 - 3050 OUD - HEVERLEE 

   15/01 : POFFE FRANS, Spaarstraat, 153 - 3010 KESSEL –LO 

 

      70 JAAR 

 

  17/01 : VAN ERMEN ANNIE, Wilselsesteenweg  73 - 3010  KESSEL-LO 

   27/01 : LAEREMANS ANNE-MARIE, Hogebergweg  3 - 3210 LUBBEEK 
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     VALENTIJNSHOW  

  Daguitstap - maandag 22 februari 2016 

 

 

Zoals vorige maand reeds aangekondigd werd trekken we op maandag 22/02/2016 naar Riemst 

voor een spetterend optreden van : 

DE ROMEO’S :  door iedereen wel gekend als de meest aanstekelijke groep met de grootste hits.  

DAVID VAN DYCK : een nieuwe rijzende ster in de Vlaamse muziekwereld en het Schlagergenre.                  

Hij heeft alvast alles om het te maken in de Vlaamse Showbizz:  de looks, de stem, het 

enthousiasme en de voorliefde voor Nederlandstalige muziek. 

MAGIC NIKOLINI : brengt een show met een mix van muziek, goochelen en entertainment. 
 

We hebben hiervoor 70 plaatsen gereserveerd.  
 

OPSTAPPLAATSEN : omdat we ruim na het spitsuur vertrekken hebben we 2 opstapplaatsen. 

LEUVEN - station naast Acerta-gebouw : om 09.45 uur 

ROTSELAAR - parking rond punt Aarschotsesteenweg: om 10.00 uur 

  

PROGRAMMA :   

+/-   11.30 uur aankomst                                                                                                                                                

12 uur : middagmaal (soep, hoofdgerecht, dessert)                                                                                                     

 14.30 uur : shownamiddag                                                                                                                                                                 

tijdens de pauze : koffie met taart                                                                                                                                                

show deel 2                                                                                                                                                                                             

18 uur: avondmaal                                                                                                                                                                             

ANDERE DRANKEN VOOR EIGEN REKENING 

 

PRIJS voor het ganse evenement : 30 euro p.p. te betalen vóór 28/1/2016 op rekeningnummer van 

SKL  BE78 4310 0665 6186  met code 731 L (Leuven) of code 731 R (Rotselaar) 

  

Gelieve bij annulatie steeds te verwittigen bij Julien Ronsmans (kassier) op tel. 016/73 40 30 of 

email: julien.ronsmans1@telenet.be 

 

Mocht u op het laatste ogenblik onverwacht verhinderd zijn, gelieve dan telefonisch te verwittigen 

op tel nr 0496/94 61 57 van Magda Everaerts. 
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     DONDERDAG 10 MAART 2016 

      LEDENVERGADERING OM 14u30 IN ZAAL PAKENHOF 

   ZAKI OVER ONDEUGEND OUDER WORDEN 

 

Voor deze namiddag hebben wij een radio- en televisie-icoon uitgenodigd. 

Zaki kennen we allemaal van de toenmalige BRT, waar hij op de radio (Omroep 

Brabant) muziekprogramma's aankondigde en van de TV bij VTM, waar hij o.m. het 

spel Cijfers en Letters en het woordspelletjesprogramma Lingo presenteerde. Hij 

speelde mee in diverse TV series als Aspe, Zone Stad en Flikken.  

  

Deze kwieke zeventiger komt ons vertellen hoe we 

langer en gelukkiger kunnen leven. Het is begrijpelijk 

dat je schrik hebt om oud te worden omdat de media 

vaak negatief over ouderen communiceren en senioren 

vaak als minderwaardig afschrijven. De spreker van deze 

namiddag is het daar niet mee eens en komt jullie 

vertellen dat ouder worden ook zijn mooie kanten heeft 

en niet alleen verval en verdriet is. Eeuwenlang stond 

een hoge leeftijd voor verwezenlijkingen, ervaring en 

wijsheid die respect verdienden. 

  

Ouder worden is een bevrijding. Je ontwikkelt de kunst om het aardse bestaan 

blijmoedig en euforisch te beleven. Je komt in een levensfase terecht waar plaats is 

voor een goed boek, poëzie en intense rijke ervaringen. Zaki heeft het over de 

wondermooie levensherfst waarin we meer geduld hebben en genieten van de 

intense relaties met onze partner en kleinkinderen. We kunnen de deugniet in 

onszelf weer loslaten. 

 

De spreker doet zijn verhaal in twee setjes van een half uur en zoals gebruikelijk 

kan je tijdens de pauze genieten van een lekker stuk taart met koffie of thee. 

 

Wil je je ook weer jong voelen en meegesleept worden in dit jeugdig verhaal, schrijf  

       je dan volgende maand zeker in voor deze boeiende namiddag. 
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    WANDELEN IN 2016 

DONDERDAG 4 FEBRUARI: WANDELEN IN AARSCHOT 

 

We spreken af op de ruime parking van het Wolf Café in Aarschot, ook gekend als het 

oude slachthuis. Via een poortje in de muur van de parking belanden we meteen op de 

oever van de Demer, waar we een rustige wandeling starten van een goede 7 km langs 

het water en door het Vorsdonkbos. Voor de geïnteresseerden die het graag iets korter 

houden: de mogelijkheid bestaat om halfweg terug te draaien. 

 

Samenkomst en vertrek om 14 uur op de parking van het Wolf Café, Betekomsesteenweg 

76 te Aarschot. Als je van Leuven komt neem je op de E314 afrit Aarschot en rij je 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 om na een goede 100 meter 

(iets voor het Wit Toreke) rechts te draaien om meteen linksaf te slaan naar de 

bestemmingstraat. Na enkele honderden meters zie je op de rechterkant het café met 

parking. Hier zullen we ook onze gebruikelijke pint nuttigen.  Wie intussen honger heeft 

gekregen, kan er een happeke eten, al dan niet vergezeld van een Wolf bier. Voor de niet 

kenners : de Wolf 7 is een blond biertje en heeft een alcoholpercentage van 7,4 %; de 

Wolf 8 is donkerbruin met een alcoholpercentage van 8,5 %.  

 

NB. Mocht je de website van het Wolf Café raadplegen en zien dat het café pas om 17 uur 

open gaat, niet panikeren. Er wordt die dag bij uitzondering voor de KBC wandelaars 

vroeger geopend. 

 

DONDERDAG 3 MAART: WANDELEN IN HEVERLEE 
Wat goed is moet je niet veranderen zei ons moeder altijd. Vandaar dat ik ook nu met 

graagte het voorstel aanvaard van Luc Geyskens, die ons in het verleden reeds een aantal 

mooie wandelingen heeft aangeboden.  

 

Ditmaal spreken we af met Luc aan de parking van OHL (concrete details in volgend 

Gazetje) en vertrekken we daar om 14 uur richting Egenhoven waar we o.m. het Arenberg 

kasteel kunnen bewonderen. Op de terugweg gaan we via Imec door het Universitair 

Sportcentrum, beter gekend als 'Het Sportkot'. De 'afterdrink' is in de Spuye, een populair 

studentencafé, uitgebaat door Chris - zoon van de door voetballiefhebbers alom gekende 

Eric - Gerets, in een vroeger leven KBC collega in Mechelen.  Wie honger heeft gekregen 

van de gezonde buitenlucht kan daar een hapje eten vanaf 17 uur.  
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DINSDAG 8 MAART: WANDELEN, ZOEKEN EN SMULLEN 
 

 

Voor wie eens iets wil beleven buiten ons traditioneel wandelparcours hebben wij in 

samenwerking met Hans - broer van Jeroen - Meus een bijzonder wandelevenement 

in aanbieding.  

 

Op dinsdag 8 maart, wanneer de Gempemolen voor de gewone bezoeker is gesloten, 

wordt je om half tien 's morgens door de sympathieke en enthousiaste uitbater Hans 

in zijn gezellig mooie brasserie verwelkomd met een tas koffie of thee en een cake. 

Bij het gezellig knapperende 

haardvuur stelt Hans je een 

aantrekkelijke wandelzoektocht 

voor, waarbij je aan de hand 

van foto's en (absoluut niet 

moeilijke) quizvragen op een 

perkament (zie foto) een 

originele natuurbeleving in het 

midden van het Hageland kan 

ervaren. Tijdens die wandeling 

van 12 (twaalf) kilometer kan je 

de mooiste wandelplekjes uit 

de streek ontdekken. Je wandelt o.m. langs de St. Jozefkapel waar de tot de galg 

veroordeelden destijds hun laatste gebed tot inkeer konden prevelen, voorbij het 

Kasteel van Horst en door het mooie Walenbos in Houwaart, om maar enkele plekjes 

te noemen.  
 

Na deze +/-  vier uur durende zoektocht wordt je opnieuw verwelkomd in de 

Gempemolen, en krijg je een Hagelandse stoverij met frietjes aangeboden. Je mag  

afsluiten met een lekker dessert (trufon van chocolade met coulis van rode ruchten).   
 

De praktische details nu.  

 

Af en toe is er een klein heuveltje te beklimmen en hier en daar moet je door een 

kort drassig stukje. De aandachtige lezer zal dan ook begrijpen dat de wandeling niet 

geschikt is voor mensen die minder goed te been zijn. 
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De koffie en de cake bij de verwelkoming, de wandelzoektocht, de Hagelandse 

stoverij met frietjes en het dessert zoals hoger vermeld, kost de deelnemers 15 Euro 

(bijdrage kas SKL : 5 Euro pp). Dranken voor eigen rekening. Door het oplossen van 

de tijdens de wandeltocht gestelde vragen maak je nog kans op een 3 gangen diner 

in de Gempemolen. 

 

Bedoeling is dat de deelnemers in kleine groepjes (b.v. van 6 man, zelf te kiezen) met 

een tussenpauze van 5 minuten vertrekken zodat ieder groepje plezier beleeft aan 

zijn eigen zoektocht.  Het is geen race tegen de tijd; ook de laatste binnenkomers 

krijgen hun maaltijd voorgeschoteld. Voor diegenen die wat schrik hebben om 

verloren te lopen : ik zal met mijn vrienden Hans en Luc regelmatig langs het 

parcours komen om twijfelaars wegwijs te maken.  

 

Met het oog op de praktische organisatie is voorafgaande inschrijving noodzakelijk. 

Dit kan je door het bedrag van 15 Euro per persoon over te schrijven op de rekening 

SKL  BE78 4310 0665 6186  met vermelding van code 732 en het aantal personen en 

dit VOOR DONDERDAG 25 FEBRUARI. Uit praktische noodzaak sluiten we af op 50 

deelnemers. Bij overweldigende respons kan gedacht worden aan een herhaling voor 

de geïnteresseerde telaatkomers. 

 

De brasserie Gempemolen is gelegen in de Gempstraat, 56, Sint-Joris-Winge. Kom je 

van Aarschot of van Tienen, neem je aan de rotonde van het Gouden Kruispunt de  

afslag richting Leuven en zie je op de Staatsbaan na enkele honderden meters aan je 

rechterkant de Doelestraat (huis met plakkaatverwijzing naar Gempemolen). Kom je 

van Leuven sla je op enkele honderden meters voor het Gouden Kruispunt links de 

Doelestraat in en kom je eveneens gemakkelijk op je bestemming. 
 

In de hoop op een geslaagde natuurwandeling en smakelijk eetfestijn, een 

vriendelijke wandelgroet van 

 

Achilles  (0475/253933// achille.cuypers@telenet.be) 

 

NB. Een fototoestel of smartphone is geen must, maar kan toch nuttig zijn. 

 



 

10 
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H. MIS EN KERSTDINER (11 DECEMBER 2015): VERSLAG 

December, het is en blijft een magische maand. Eén van de heilzame aspecten van 

deze kersttijd is dat het licht en gezelligheid  brengt in een periode van het jaar die 

zwaar beladen is met somberheid. We geloven er telkens rotsvast in ( al is het helaas 

maar voor een paar weken) dat het echt beter kan worden. We nemen dan ook 

bewust afscheid van al de ongelukkige momenten van het jaar om hoopvol uit te 

kijken naar een maagdelijk nieuw jaar.  

 

Een plek waar men moeiteloos tot bezinning en rust kan komen is dan ook 

ongetwijfeld de zo vertrouwde basiliek van Scherpenheuvel.  Wie durft er beweren 

hier nooit ontroerd geweest te zijn door zoveel bewijs van geloof en liefde voor de 

moeder aller moeders. Deze prachtige kerk was dan ook de meest uitverkoren plaats 

om dankbaar de overledenen van SKL te herdenken die dit voorbije jaar van ons 

heengingen. Niet alleen feest vieren doe je samen, maar ook  in verbondenheid 

verdriet verwerken. Dit dringt door tot in het hart van onze cultuur. Het geeft ons het 

gevoel geworteld te zijn in een zorgende maatschappij. We waren dan ook met velen 

om deze gedenkmis bij te wonen. 

 

Het was een miezerige, triestige dag die vrijdag 11 december, zo'n dag die alleen 

maar goed komt als hij feestelijk uitloopt! En deze dag sloeg alle records en werd een 

topper! 

 

Het bestuur had deze keer geopteerd voor 'Den Egger' om het jaarlijks kerstfestijn 

onder te brengen in samenwerking met de alom geprezen  catering van Hof Ter 

Venne. Gegarandeerd een succesformule! Ik wil beslist geen afbreuk doen aan de 

culinaire prestaties van Salons Lassaut, maar het werd er stilaan wat krap voor onze 

grote groep. 

 

Wat een luxe om in alle ruimtelijke comfort elkaar te verwelkomen. Onder het genot 

van kwalitatief hoogstaande borrelhapjes werd er stevig getoost en al even stevig 

verbroederd. Door al die gezellige drukte zou een mens nog bijna vergeten dat er nog 

een heel feestmaal in de wacht stond.  
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Het gaf even een overweldigend gevoel zo'n grote zaal te betreden met gedekte 

tafels voor 320 genodigden. Jeannine is inmiddels bevorderd tot specialist in 

tafelschikking, en iedereen vond dan ook moeiteloos zijn 'compagnons' terug. 

 

Onze voorzitster, Gaby, beet de spreekwoordelijke spits af en verwelkomde niet 

alleen haar vaste pappenheimers maar had ook een extra warm welkomstwoord voor 

de aanwezige  vrienden - bestuursleden van de overige seniorenclubs  van KBC. 

   

Dan kon het feest starten voor al je zintuigen. een verhaal vol culinaire passie, dat 

niet te vergeten gedragen wordt door uren meesterlijke arbeid. 

 

Een delicate portie Nijlbaars, feestelijk verborgen onder een laagje kruidengelatine, 

vormde een perfecte match met een romige zachte mousse, opgefleurd met een 

kunstig roosje gerookte zalm. Deze veelbelovende opener was een hoogvlieger van 

formaat. Op nadrukkelijk verzoek van mijn betere helft mag ik dan ook het 

bijpassende wijntje niet vergeten te vermelden, een wijntje dat blijkbaar menig hart 

had veroverd.  
 

Een verfijnd fazantenroomsoepje,  doorweven met een vleugje sherry, deed de 

temperatuur van ieders humeur onmiddellijk de hoogte ingaan. Voor elke fijnproever 

een waar genot! Het appelsorbetje dat hierop volgde kreeg  duidelijk ook een 

buitengewoon fris accentje mee en toverde pretlichtjes in de ogen bij onze 

tafelgenoten.  

 

Het vriendelijke en professionele team van Hof Ter Venne  toverde inmiddels een 

verrassend vernieuwde versie van een klassiek kalfshaasje  op tafel.   
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Het malse haasje kreeg een moderne twist 

door zijn laagje van kruiden en 

mosterdpanade. Samen met de 

mousseline, pommes pont-neuf van 

knolselder, en crunch van chorizo vormde 

het niet alleen een oogstrelend beeld voor 

het oog, maar het liet zich hemels smaken. 

(Ik begin bijna te kwijlen zoals mijn hondje 

bij de visuele herinnering aan al dit lekkers!) 

 

Vijfjarig bestaan betekent feesten, en bij feesten horen speeches... De fonkelnieuwe 

voorzitter van het Sociaal Fonds, de heer Paul Saye, had niets dan lovende woorden 

over voor onze snelgroeiende en ambitieuze seniorengroep en kreeg dan ook terecht 

een warm applaus. 
 

De heer Philip Marck, Directeur KBC regio Oost-Brabant, was niet alleen verrukt door 

het zalige eten, maar kon tevens zijn blijdschap niet verbergen over de goede 

resultaten van ook nog  'onze KBC'. 

 

     
 
 

Regelmatig de benen strekken is een must voor onze oudere onderdanen. We 

hebben dan ook regelmatig eens een babbeltje bij de buren gemaakt. Het was een 

meer dan positieve opsteker dat dank zij de geweldige akoestiek er nooit sprake was 

van storend lawaai, maar eerder van gezellig geroezemoes. 

 

Als zoete apotheose werd er een sublieme vanilleroomijs geserveerd met subtiel 

smakende gekonfijte ananas en framboos. Onweerstaanbare zoete verwennerij! 
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Dankbaar voor zoveel lekkers en gezellige sfeer had de heer Jonas De Jonge, 

voorzitter van onze vriendenclub Brussel, nog een woordje van sympathie over voor 

onze  'jonge club'. Hij vergeleek onze vereniging met een liefhebbend kleinkind, en 

hoe kan hij ons oma's beter in ons hart raken? 

 

Het bestuur deelde tot ieders vreugde nog een doosje lekkere chocolade begijntjes 

uit als sympathiek kerstgeschenk. 

 

Het culinaire kerstfestijn werd op een traditionele manier afgesloten met koffie, thee 

en een hip zondagssnoepje (mag van mij alle dagen van de week!) 

 

Een kerstdiner, een sterrenchef waardig!  Verfijnd, vernieuwend , maar toch met 

respect voor traditie, allemaal lofwoorden die ik overal moeiteloos kon oppikken. 

 

Dit was een dagje puur genieten, niet alleen van overheerlijk eten maar vooral 

genieten van de schoonheid van het samenzijn! 

 

Fijne eindejaarsdagen en tot heel binnenkort! 

 

Monique Leempoels  

 

VERSLAG OPERETTENAMIDDAG BOT 12/12/2015 

 

Traditiegetrouw brengt het Brussels Operettetheater in december een opvoering in de Leuvense 

Stadsschouwburg.  Wij hebben met dit operettegezelschap een speciale band gezien hun voorzitter, 

Jonas De Jonge, ook voorzitter is van onze Brusselse KBC-seniorenkring.                                                                                          

Wij willen dit gezelschap, dat jonge solisten unieke kansen geeft, dan ook graag steunen door onze 

aanwezigheid. En Jonas zorgt voor ons voor goede plaatsen.  En dat hebben we ons nog nooit 

beklaagd.  Ook dit jaar was de uitvoering prachtig.                                                                                                                               

Op  het programma: 2 korte opéras-bouffes van Jacques Offenbach; nl. LES BAVARDS en MONSIEUR 

CHOUFLEURI RESTERA CHEZ LUI.                                                                                                                                                

Van Offenbach heeft iedereen al wel gehoord , al was het maar door de gekende French Cancan uit 

Orfeus en de onderwereld.  Maar deze werken waren ons totaal onbekend.                                                                                          

Ik  citeer hier even een stukje korte inhoud volgens het programmaboekje. 
 

Les Bavards is een sprankelijke muzikale komedie.  Een dolgedraaide knorrige man wil de ziekelijke 

praatzucht van zijn echtgenote doen stoppen. Hiervoor schakelt hij een jonge armoezaaier in.  Maar 

de remedie blijkt erger te zijn dan de kwaal.  Zonder het te weten heeft hij een tweede praatvaar in 

huis gehaald, en dan nog wel de aanbidder van zijn nichtje.  Maar zoals altijd bij een komedie...  

eind goed al goed.  De charme van deze operette schuilt in het oerkomische libretto evenals in de 

vrolijk-uitgelaten muziek. 
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Monsieur Choufleuri restera chez lui   is één van de grappigste en meest ambitieuze muzikale 

meesterwerkjes van Offenbach.  Monsieur Choufleuri, een nouveau riche, heeft zelf geen verstand 

van muziek, dit in tegenstelling tot zijn dochter, die verliefd is op een jonge componist, met wie ze 

van haar vader echter niet mag omgaan.  Om de Parijse bourgeoisie te behagen organiseert hij een 

“belcanto-recital” in zijn salon.  De 3 Italiaanse zangers die hij engageerde laten het echter afweten 

en dit biedt het verliefde stel de kans om hem voor de gek te houden en hun slag thuis te halen.  

Hilarisch hoogtepunt van deze komische en amoureuze verwikkelingen is een muzikale parodie op 

welbekende operamelodieën. 

  

Alles wordt gebracht in de oorspronkelijke taal, het Frans, met boventiteling in het Nederlands. 

Misschien is er bij jullie ook altijd die twijfel of Offenbach nu een Duitser of een Fransman is.  

Daarom een woordje uitleg. Jacques Offenbach was een Franse componist en cellist van Duits-

Joodse afkomst.  Hij werd geboren in Keulen op 20 juni 1819.  In 1833 liet zijn vader hem samen 

met zijn broer naar Parijs gaan.  Daar kon hij zijn muzikale talenten verder ontplooien.  In 1860 

naturaliseerde hij tot Fransman. 
 

De vertolking was subliem.  De muziek en de zang hebben ons met verstomming geslagen. Vooral 

de aria’s waarin de woorden als een mitraillette uit de mond  van  de solisten rollen deden ons bijna 

naar adem happen. 

 

Voor zo’n prestatie geldt maar één conclusie : c’était formidable.  Wij hebben er alleszins enorm van 

genoten. En hopelijk tot volgend jaar. 
 

Magda         

                                                           

 

                                                      

 

                        

                                                                 


