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Ons Gazetje 
Uitgever: Senioren KBC kring Leuven     Jaargang: 06   Nummer: 05   Datum: 05/2016 

 

 

 

 

Vrienden, 

Wie me kent, weet hoezeer de schoonheid van de ontluikende natuur in de lente me 

aangrijpt. Het wonder dat nieuw leven verrijst uit diepe geborgen- en verborgenheid en 

tuinen en velden opfleurt, maakt me ieder jaar weer sprakeloos van bewondering en 

verwondering. De meimaand is dé bloeimaand, de vreugdemaand (wonnemaand) en als 

echte lentemaand het orgelpunt van deze mooie voorjaarstijd. 

Mei is en blijft ook de Mariamaand en hoe ongeloofwaardig het in deze tijd van secularisatie 

ook lijkt, bedevaarten naar Mariaoorden blijven in trek. Er wordt wel eens smalend op 

neergekeken, de Mariaverering afgedaan als zoete, trutterige volksdevotie of beschouwd als 

een sportprestatie of een uitstap. Een fysieke inspanning is inherent aan een echte 

bedevaart, evenals een goede pint of een biefsteak friet nadien. In Vlaanderen bloeide en 

bloeit die volksdevotie en wie durft beweren dat er iets mis is met mensen die in momenten 

van nood steun hopen te vinden? Mijn schoonvader ging, zoals zijn moeder het hem had 

voorgedaan en zolang hij kon, ieder jaar op bedevaart naar Scherpenheuvel. De laatste keer 

vergezelde ik hem en was het ook voor mij een bijzondere dag.  

Maar de hoogdag van de meimaand beleefden we als kind, in ons eigen dorp, de dag dat de 

processie door de straten trok en gans de parochiegemeenschap zich errond verenigde. 

Ingetogen zette de stoet zich in beweging achter de paarden van de L.R.V. Devoot stapten 

we door de velden -de meisjes in ieder geval toch- ons bewust van de waardigheid die van 

ons verwacht werd. Tientallen vlaggen wapperden feestelijk in de wind, de vaandeldragers 

trachtten de zwaar fluwelen banieren de baas te blijven. Een lange stoet van engelen, 

martelaren en hemelse koren schreden voorbij. Eerste communicantjes in wit feestjurkje, 

witte schoentjes, dito sokjes en handschoentjes droegen de grote rozenkrans; tieners in 

lange witte brede gewaden wuifden met palmtakken en wie nog ouder en vromer was, werd 

een heilige. De heiligen straalden in hun prachtig kleed en fluwelen mantel waarvan kleine 

meisjes de zoom oplichtten. Begon het te regenen, dan werd de mantel opgeplooid, fluweel 

naar binnen, en zorgvuldig over de arm gelegd. Mannelijke heiligen stapten niet mee op, hun 
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beeld werd gedragen door de scouts en KLJ-jongens in uniform. Acht meisjes gekleed als 

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in wit en blauw torsten het prachtige maar zware 

Mariabeeld. In tegenstelling tot de meisjes bleven de jongens gewoon zichzelf en namen 

deel in het uniform van hun jeugdbeweging of bij de meester van de school. Sint-Janneke 

met het lammeke en het Kindje Jezus hadden wel een lang wit kleedje en een ‘gouden’ 

kroontje met kruisje. Helemaal achteraan, onder een baldakijn en voorafgegaan door kleine 

meisjes die bloemblaadjes strooiden, kwam de pastoor, met goudbrokaat omhangen, de 

monstrans opgeheven in de hand. De kerkmeesters droegen de flambouwen. Als de 

monstrans uitgestald werd op een van de rustaltaren, knielde al wie knielen kon. Na de 

zegening zette de fanfare het Te Velde in, indrukwekkend hoe die klanken de mensenmassa 

versteenden en honderden gebogen hoofden roerloos, waarschijnlijk in eigen gedachten 

verzonken, het trompetgeschal over zich heen lieten komen. Mooi moment van kracht en 

verbondenheid, indrukwekkend in al zijn eenvoud. Daarna veerden allen weer recht op weg 

naar de volgende halte. Huismoeders stonden in de deuropening bij een met bloemen en 

kaarsen versierd Heilig Hartbeeld, gingen op de knieën als het Heilig Sacrament voorbij 

kwam en sloten zich dan bij de biddende menigte achter de processie aan. Monotoon stegen 

de geprevelde Ave-Maria’s ten hemel, waar een stralende zon die de koperen 

muziekinstrumenten deed schitteren als goud, ze vol gulheid aanhoorde. In mijn kinderjaren 

waren dit topdagen, vooral ook omdat na de processie de paardenmolens en kermiskramen 

opengingen. 

Mei is in vele gezinnen ook de feestmaand, het is de tijd van de eerste communie, vormsel 

en lentefeest. Ik las in de krant dat de druk om die feesten alsmaar grootser te maken, ja 

zelfs volledig gecoacht, ouders met financiële problemen opzadelt. Voor oma’s en opa’s 

hoeft al dat opgeklopt gedoe niet; feesten is voor hen genieten van het rustig samen zijn 

rond een gezellige tafel.  

Mei, zo lieflijk bezongen en verheerlijkt, beantwoordt niet aan het ideaalbeeld van zachte, 

warme lentemaand. Statistieken bewijzen dat de vijfde maand veeleer koud en nat is en 

persoonlijke herinneringen bevestigen dat. Tot tweemaal toe gooide najaarsweer roet in het 

eten (ook letterlijk) tijdens de communiefeesten van de kinderen van de buren. Hevige 

rukwinden gingen met de witte partytent de lucht in en deden de verbouwereerde 

genodigden hals over kop naar binnen vluchten. En ik zie ze nog de bedevaarders van de 

Grote Trek, nat van kop tot teen, richting Scherpenheuvel strompelen. Op bedevaart met de 

school kocht mijn vrouw in de Basilieklaan ooit een blauwe wollen trui, passend bij de kleur 

van haar handen die na het rozenkransgebed in open lucht inderdaad verkleumd waren. 

Boeren malen niet om die koude regendagen. Hun leuze is ‘mei koud en nat, brengt koren in 

‘t vat ’. Hoezeer wij naar warmte snakken, gezegdes en spreekwoorden kiezen voor fris en kil 

meiweer.  

Koude mei, gouden mei! Spreuken zijn mini volksverhalen, steunend op jarenlange 

ondervinding en verwoord door gewone mensen, die ze als wijsheden aan elkaar en het 

nageslacht doorvertelden. 

Wij moeten een schrander volkje geweest zijn, want onze taal staat bol van spreekwoorden 

en hoewel we ze minder gebruiken, klinken ze toch vertrouwd in de oren. Toen de mens nog 

een wezenlijk deel van de natuur was en ermee in harmonie leefde, waren zon en maan, 

regen en wind, sneeuw en ijs belangrijke bondgenoten of geduchte tegenstanders. 

Weerspreuken gekoppeld aan de heiligenkalender waarschuwden de boer, informeerden 
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over het moment van zaaien en oogsten, voorspelden het weer en de opbrengst van het 

land. Maar de kinderen van nu hebben niet de minste voeling meer met de tijd en de 

levenswijze waarin spreuken ontstonden, voor hen gaat die taalrijkdom verloren. 

De kleinkinderen kunnen niet geloven dat mensen vroeger leefden zoals ze in Bokrijk zagen. 

Ze wilden naar de speeltuin. Goed idee, dacht oma, dan loods ik hen eerst het 

openluchtmuseum in. Joppe onderging een cultuurshock en bleef maar herhalen: vies, daar 

wil ik niet in wonen, er is geen badkamer, geen computer, geen tv, geen… Het ongeloof was 

huizenhoog. Hij wou weten of oma in zulk een huis gewoond had. Hoe oma ook haar best 

deed hem enige kennis bij te brengen over het leven vroeger op de boerenbuiten, zijn 

ongeloof bleef. Zelfs de uitleg over de evolutie van geen, tot een met water gespoeld toilet 

beluisterde hij met misprijzen. Nochtans is dit altijd, mede dank zij het theaterspel van mijn 

vrouw een interessant succesverhaal voor kinderen. Ik ken de woorden ‘gemak’ en ‘huisje’ 

nog uit mijn kinderjaren, maar in het dialect van mijn dorp klonken ze uiterst plat en 

fatsoenlijke mensen gebruikten ze niet. Voor de varkens in het varkenshok had Joppe 

sympathie, maar dat het toilet vroeger ook in dat stinkende hok stond, was volgens hem 

degoutant. Enfin, wat je in Bokrijk ziet, is louter fantasie en kan niet bestaan hebben. Oma 

heeft een boontje voor geschiedenis, maar de kleinzoon kijkt liever niet achterom, geen 

historisch verhaal voor hem, wel sciencefiction. 

De meimaand eert ook de moeders. Deze gewoonte ontstond in 1907 in het Amerikaanse 

Boston. Op de tweede zondag van mei bood Anna Marie Jarvis tijdens de kerkdienst de 

moeders een bloem aan en herdacht zo haar eigen moeder die het jaar voordien op de 

tweede zondag van mei stierf. Moederdag was geboren, maar werd gaandeweg een dag met 

sterk commercieel karakter. Alsof respect en liefde in euro’s of dollars uitgedrukt kunnen 

worden! Stilaan lijkt het tij te keren. Moeders verlangen geen dure cadeaus, wat aandacht, 

een knuffel en een bloem is voor hen ruimschoots voldoende. 

Lieve moeders die wil ik ieder van jullie graag geven! 

 

G. Pepermans 
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65 JAAR GEHUWD  

19/05 : OLIVIERS MARCEL - VOS IRENA, Kerspelstraat 22 - 3001 Heverlee  

60 JAAR GEHUWD 

9/05 : SIMONS JOZEF - MARIEN MARIA, Molenstraat 12 - 2430 Eindhout 

50 JAAR GEHUWD 

4/05 : SMETS FRIEDA - ROMAINVILLE HENRI, Route de Namur 109 - 4280 Hannut 

7/05 : VAN DEN WIJNGAERT MARIE-LOUISE - CLAES FRANS, Langendaallaan 8 - 3001 

Heverlee  

25/05 : SCHRIJVERS LOUIS - DECOSTER CHRIS, Torenstraat 80 A - 3384 Attenrode 

26/05 : MADOU GERARD - PAIRON MARIE-ANGE, Emiel Gebruersstraat 10 - 2140 Borgerhout  

SPECIALE VERJAARDAGEN  

                     95 JAAR 

24/05 : REYNAERT AUGUSTA, (wed. CAUS), Chaumontelstraat 10 - 1030 Brussel 

   85 JAAR 

1/05: ERALY NORA, (wed. BAERT EVARIST), Res. Hertog Jan - Leuvensestwg 348 - 3070 

Kortenberg 
08/05 : SIMONS JOZEF, Molenstraat 12 - 2430 Eindhout  

24/05 : VERSTAPPEN ANNY,(wed. VANDEN BROECK JOZEF) Martstraat 1 - 2820 Rijmenam 

  

                 80 JAAR 

   7/05 : DE ZAEYER LUC, Eektstraat 74 - 3111 Wezemaal  

   8/05 : ICKX HORTENSE, (wed. VAN HORENBEEK),  Daalstraat 71 - 3300 Kumtich 

 10/05 : GOORIS MARIETTE, (wed. SMETS ETIENNE), Kerkomsestwg 276 - 3370 Kerkom 

 



 

5 

 

         70 JAAR 

  7/05 : GODTS HENRI, Half Daghmael 2 bus 302 - 3020 Herent 

  18/05 : MESSEMAEKERS NICOLE, Wijnbergenstraat 20 - 3010 Kessel - Lo  

  18/05 : SCHOOLMEESTERS MARC, Wilselsestwg 59 - 3010 Kessel - Lo  

  20/05 : FILLé PAUL, Abelooslaan 49 - 1933 Sterrebeek 

  22/05 : MATHUES JOS, Hamelendreef 10 - 3300 Tienen 

 

                                Aan iedereen van harte proficiat 
 

  

  

                                          

OVERLIJDEN  

 

Dhr. LEO GEYSEN, geboren op 27 juli 1943, echtgenoot van  

Mevrouw Chris Dille (ex-ABB/KBC verzekeringen) en in familiekring 

overleden in Lubbeek op 23 maart 2016 

Rouwadres : Maarten Lammensstraat 63/3 - 3200 Aarschot 

 

Onze blijken van medeleven werden overgemaakt aan de familie.   
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DONDERDAG 2 JUNI: WANDELING MET ONTBIJTBUFFET 

Tradities zijn er om in ere te houden. Donderdag 2 juni houden we dan ook weer onze 

jaarlijkse ochtendwandeling. Onder leiding van onze Tiense vrienden Hans en Luc vertrekken 

we om 8 uur stipt aan de Feestzalen Vogelzang in Kumtich. Zij leiden ons naar de 

Vissenaakse velden, waar we 8 kilometers van de zgn. Billighoutwandeling onder de voeten 

geschoven krijgen. 

Na de wandeling worden we in de feestzalen ontvangen met een glaasje Cava of fruitsap en 

mogen we aanschuiven voor het ontbijtbuffet. Om geen kat in een zak te kopen ziehier wat 

je achter de kiezen kan stoppen: 

Wit brood, bruin brood, suikerbrood, rozijnenbrood, kleine broodjes, sandwiches, 

chocoladekoek, boterkoek, croissant/Hesp, kaas, salami, kippenwit, hespenworst, boter, 

confituur, choco/ Ontbijtgranen, melk, yoghurt, spek en eieren 

Nadien volgt nog een koud buffet met gerookte zalm, gerookte forel, tomaat garnaal, perzik 

met tonijn/ Gerookte ham met meloen/ Tomaten, boontjes, worteltjes, paprika, 

komkommer, sla, eieren, pastasalade, aardappelsalade/ Mayonaise, tartaarsaus, 

cocktailsaus/ Dagsoep/ 1 glas wijn of bier is in de prijs begrepen.  

Koffie, thee, chocomelk en frisdrank voor wie dat wenst, zijn tijdens de twee buffetten te 

verkrijgen. Niet genoemde dranken zijn ten eigen laste. 

Vanuit Leuven bereik je de Feestzalen Vogelzang langs de N3 Leuven - Tienen. Net voor 

Tienen kom je in de deelgemeente Kumtich. Je passeert de rode lichten en na ongeveer 1 

kilometer bevinden zich aan de rechterkant de feestzalen met als adres voor de GPS 

Leuvenselaan 534, Kumtich (Tienen). 

De hier in detail beschreven menu heeft een kostprijs van 30 Euro p.p., waarvan de kas 10 

Euro te zijnen laste neemt (merci kas!). Wie geïnteresseerd is om deel te nemen, gelieve zich 

in te schrijven door storting van 20 Euro per persoon op de SKL rekening BE78 4310 0665 

6186 met vermelding van code 746 en dit tegen uiterlijk 25 mei. Ook niet wandelaars 

kunnen zich inschrijven met dezelfde code en bijkomende vermelding N.W. Zij worden 

verwacht tegen 10 uur om mee met de wandelaars aan tafel aan te schuiven. Bij eventuele 

overschrijding van de limiet van 130 personen, zal voorrang worden gegeven aan de 

wederhelft van de wandelaars. 

En nu maar hopen dat de zon schijnt die dag zodat de diverse vogelsoorten ons in de velden 

welgemutst met een mooi zangconcert zullen verwelkomen. 

Achilles 

(0475253933// achille.cuypers@telenet.be) 
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4 Dagen Elzas & Vogezen 
Donderdag 20/10/2016  tot en met  23/10/2016 

Hotel : Perle des Vosges te Muhlbach 

 

 

Dag 1  : Na de verschillende opstapplaatsen rijden we met een tussenstop via Arlon naar 

Nancy een prachtige stad rijk aan monumenten en prachtige  gebouwen en het 

onvergetelijke Stanislasplein, na een lichte maaltijd rijden we  zo verder via de “Route des 

Crêtes” naar ons hotel in  Muhlbach-sur-Munster. 

Dag 2 : In de voormiddag bezoeken we “Haut Koenigsbourg” een prachtig gerestaureerd 

kasteel. Na het middagmaal bewonderen we al wandelend Riquewihr, het is het neusje van 

de zalm wat oude stadjes betreft. Wij zijn in de streek van de Elzaswijnen, dus uit goede 

gewoonte gaan we ook een plaatselijke wijnkelder bezoeken. 

DAG 3 : Na het ontbijt wandelen we door het mooi bebloemde stadje Eguisheim. We rijden 

via de toeristische “Route du Vin” en komen aan in Kaysersberg, een juweeltje in de reeks 

oude stadjes. In de namiddag bezoek aan de stad Colmar met gids,  nadien vrije tijd voor een 

terrasje of schopping. 

Dag 4 : In de voormiddag uitchecken van het hotel en nadien bezoek in  Strasbourg  aan  “La 

petite France”  een schilderachtige stadswijk en met ook bezoek aan de Kathedraal en het 

astronomisch uurwerk. 

Na het middagmaal  terug huiswaarts aankomst  -/+ 21 uur. 

Kostprijs  : 

Voor alle leden en partner          € 375 per persoon 

Voor eenpersoonskamer             € 430 per persoon 
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Inbegrepen: 

Volpension vanaf donderdagmiddag tot en met zondagmiddag. 

In het hotel hebben wij ontbijtbuffet en als avondmaal 4-gangen menu met 1x ¼ l. wijn of 1 

andere drank + 1 koffie inbegrepen. 

Op zaterdagavond is er een gastronomisch menu met aperitief, 2 glazen wijn, koffie. 

De middagmalen worden genomen in restaurants onderweg, hier is drank niet inbegrepen. 

Drinkgeld chauffeur en Nederlandstalige  gids . 

We hebben 36 - 2-persoonkamers en 8 eenpersoonskamers gereserveerd er kunnen dus 80 

personen mee. 

Voor lichamelijke ongevallen en aansprakelijkheid ter gelegenheid van deze uitstap zijn wij 

verzekerd via de polis van Sociaal Fonds. 

Niet inbegrepen: 

Annulering-bijstandsverzekering ( 13 euro p.p.) indien gewenst te storten samen met het 

voorschot      -      Bijkomende dranken en persoonlijke uitgaven. 

Opstapplaatsen  

Code 814 V  -  5u.00   Reizen VERHOEVEN  Oostmalsesteenweg 176  -   2310 Rijkevorsel           

( auto kan op afgesloten parking ) 

Code 814 A  -  6u.15  AARSCHOT Station ( indien voldoende deelnemers) 

Code 814 R  -  6u.30  ROTSELAAR rond punt carpoolparking 

Code 814 L  -  7u.00 LEUVEN Station hoek Diestsevest Acerta gebouw 

Code 814 B  -  7u.30 BOUTERSEM Carpoolparking naast afrit E40 – hier is er dag en nacht 

regelmatig controle door politie Boutersem (indien voldoende deelnemers) 

Indien niet  voldoende deelnemers is het mogelijk dat de opstapplaatsen Aarschot en/of  

Boutersem geannuleerd worden, wij houden u op de hoogte. 

Inschrijven vóór 22 mei  a.s. kan door betaling  van een voorschot van 175 euro per persoon 

en voor de eenpersoonskamer 230 euro op onze rekening SKL  BE 78 4310 0665 6186  met 

vermelding van de juiste code. 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 en 

bijkomende informatie en uiteraard met de uitnodiging om het saldo te betalen . 

Wil u graag mee, stort dan zo vlug mogelijk uw voorschot !! 

Groetjes   

      

Julien Ronsmans 016/734030     -     Magda Everaerts 016/898463 
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Uitnodiging wandeling “Straffe Verhalen“ te Leuven 

donderdag  9 juni 2016 om 14 uur stipt. 

 

Beste leden,  

Ligt er onder de Oude Markt een Viking kerkhof? 

Zat Dries Mertens ooit vast in de studenten wc die in de Tiensestraat uit de grond komt? 

Trouwde Justus Lipsius met zijn kotmadam? 

Pleegde de architect van Sint-Maartensdal zelfmoord door van zijn eigen toren af te 

springen? 

Een professionele gids  vertelt tijdens de wandeling een heleboel straffe verhalen over de 

stad. 

Na afloop blijkt echter dat niet alles wat de gids verteld heeft, waar is! Er zijn een paar 

leugens in het spel. Het is aan de deelnemers om aan de hand van een kleine quiz met elkaar 

te bespreken wat nu waar, en wat niet waar was … 

Goed om weten … 

Samenkomst aan de Pui van het stadhuis Leuven om 13u45 vertrek wandeling met gids om 

14u stipt  

Duurtijd  wandeling : +/- 2u30    -   Biertje/drankje in een leuk café aan het einde. 

U + uw partner kunnen aan deze wandeling deelnemen voor 10 euro per persoon 

(tussenkomst van onze kringkas)     -  code 711 W  

 

Om 17u30 etentje  - Glaasje bubbels - Dagschotel- Koffie (exclusief dranken) in Mykene, 

Muntstraat  44, 3000 Leuven 

Deelnemen aan wandeling  + etentje (exclusief dranken) 25 euro per persoon  - code 711 WE 

 

Inschrijven kan door storting  op  onze SKL rekening BE78 4310 0665 6186  met vermelding 

wandelen code 711W    -   wandelen en etentje  code 711 WE . Gelieve te betalen vóór 1 juni. 

 

Bij wijziging of annulatie steeds verwittigen 

 Lutje Lelièvre  gsm 0486 38 33 48/e-mail: lutgarde.lelievre@gmail.com      of 

 Julien Ronsmans (kassier) 0494 18 74 04/e-mail: julien.ronsmans1@telenet.be  

Tot dan ! 

Lutje Lelièvre  (bestuurslid) 
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ste

 TOERISTISCHE WANDELZOEKTOCHT. 

 

De jaarlijkse wandelzoektocht van de KBC Personeelskring Zoektochten vindt ditmaal plaats 

in Aalst. Zoals gebruikelijk hebben de inrichters een rustige wandeling uitgestippeld langs 

enkele mooie bezienswaardigheden zoals de Grote Markt, de Werf met o.a. het priester 

Daensmonument, het Begijnhof en de Sint-Martinuskerk. Maar ook winkelstraten en 

gezellige terrasjes liggen langs onze route. 

Alle personeelsleden en gepensioneerden van KBC Bank en Verzekering (en van de 

dochterondernemingen) kunnen, samen met hun gezinsleden, deelnemen op één of meer 

dagen naar keuze van 1 mei tot 4 september 2016.  

Inschrijven kan om praktische redenen enkel per e-mail, met vermelding van het gewenste 

aantal deelnemingsformulieren, aan wyns.jos@skynet.be 

Per formulier wordt een bijdrage gevraagd van 8 EUR, over te schrijven op rekening 

IBAN BE95 4099 5284 2158 - BIC KREDBEBB van KBC Personeelskring Zoektochten.  

Na ontvangst van je mail en bijdrage worden de deelnemingsformulieren bezorgd vanaf 

einde april, eveneens per e-mail. 

We voorzien voor elke deelnemer een waardevolle prijs, af te halen op de  prijsuitreiking op 

zaterdag 1 oktober 2016 in zaal Extra-Time in Hoboken. 

Voor bijkomende info mag je steeds contact opnemen met Jos Wyns, tel. 015 24 93 04 of 

Karel Van de Gender, tel. 014 72 51 90. 
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Het Brussels Operette Theater presenteert dit jaar 

Eine Nacht in Venedig van Johan Strauss jr. 

(Een nacht in Venetië) 

Een komische opera in drie bedrijven, in oorspronkelijke Duitse versie, 

met Nederlandse boventiteling. 
  

Korte inhoud 

Venetië in de carnavalstijd. 

De hertog van Urbino, een notoire rokkenjager, bezoekt het carnaval in Venetië. Dit geeft 

aanleiding tot een wervelend spel van komische verwikkelingen, amoureuze intriges met 

verleiders en verleiden, een maskerade met twee- en drievoudige persoonsverwisselingen, 

waarbij op het einde van de turbulente nacht zal blijken hoe de vrouwen de mannen 

uiteindelijk te slim af zijn. 

En zoals in 'Die Fledermaus', dat andere meesterwerk van Strauss, de champagne de schuld 

krijgt voor alle complicaties, wordt nu het carnaval als de boosdoener aangewezen. 

Het hele gebeuren is hoogst amusant. En ja, daar is bovenal de sprankelende, glorieuze 

muziek van de walsenkoning Johann Strauss, vol bekende meeslepende melodieën zoals 

Caramello's gondellied en de lagunenwals. 

Speeldatum in Leuven, 30CC, Bondgenotenlaan - Leuven 

zaterdag 11 december om 14u30. 

Normale toegangsprijs: rang 1 - 19,5 Euro 

Dankzij onze kas betalen SKL - leden + partner 15 Euro per persoon. 

U kunt kaarten bestellen door storting van het juiste bedrag op onze  

SKL rekening BE 78 4310 0665 6186 met vermelding van code 712 

Te betalen vóór 25 mei - nadien start de bestelling voor het grote publiek. 

Parking in de nabijgelegen parkeergelegenheden. 

Meer info: via mail brusselsoperettetheater@gmail.com of telefonisch bij Jonas De Jonge 

0475 53 82 17 
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WANDELZOEKTOCHT IN HOLSBEEK: EEN VERSLAG  

 

                         

 

Donderdag 11 februari : afspraak met Jos en Constant om de voor april geplande wandeling 

in Holsbeek af te stappen. Een deel van het traject liep door het tussen Holsbeek Dorp en de 

autosnelweg A2-E314 gelegen Gasthuisbos, een prachtig stuk natuur met talrijke vijvertjes, 

waarvoor stevig schoeisel geen overbodige luxe is. Zoals in de aankondiging van de 

wandeling te lezen stond, zouden we van daaruit via een mooi bospad richting kerkhof en 

zagerij gaan om zo naar de Chartreuzenberg te wandelen. 

Donderdag 7 april, 14 uur : 63 KBC Senioren staan vol ongeduld op de parking van VC 

Holsbeek het startschot van de aangekondigde wandeling af te wachten. De paraplu’s waren 

wijd opengeklapt en de kappen van de regenjas werden stevig over het hoofd getrokken om 

zich zo goed als mogelijk tegen een hevige hagelbui te beschermen. Op naar het Gasthuisbos 

om de voorziene wandelroute van een goede 7 kilometers af te werken. Tot onze 

verbijstering was het voorziene bospad richting zagerij intussen echter afgesloten met een 

poort met de duidelijke boodschap van verboden toegang.  

Jos liet zich echter niet van de wijs brengen en leidde ons richting autostrade op zoek naar 

het volgende weggetje dat ons opnieuw op de oorspronkelijke wandelroute zou zetten. Toen 

we met onze langgerekte groep van 63 dapperen langs de autosnelweg aan het wandelen 

(of was het ploeteren?) waren, heb ik toch even gevreesd dat plots een politiehelikopter 

boven onze hoofden zou beginnen cirkelen, op zoek naar de door een ongeruste bewoner 

gemelde vluchtelingenstroom. Behalve weer een regenbuitje en het getsjilp van enkele 

verontruste vogels was er van uit de lucht echter niets te melden. 

Ondanks de cool van Jos was er nergens nog een weggetje te bespeuren. Teneinde niet 

volledig in Wilsele Putkapel te belanden, zijn we dan maar 'op goed vallen uit' het bos in 

geslagen. Hier was het oppassen geblazen om niet over loshangende stengels van 

doornstruiken te vallen en om zonder kleerscheuren en met droge voeten over poeltjes en 
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beekjes te geraken. Maar ieder nadeel heb zijn voordeel, zei de onlangs overleden Cruyf en 

dat was hier ook het geval. Vooreerst moesten we in deze jungle voor geen enkele fietser 

uitwijken. Bovendien werden we vergast op een onmetelijk mooi bloementapijt van witte 

bosanemonen, die op de zompige bosgrond welig tierden. Last but not least heb ik geen 

enkele wandelaar horen klagen over deze onvoorziene wandelzoektocht. Integendeel 

werden handen en armen uitgestoken om mekaar heelhuids door deze beproeving te 

helpen. Niettemin was iedereen opgelucht toen we uiteindelijk tussen de bomen de 

contouren van een woning en een asfaltbaan ontwaardden en vaststelden dat we niemand 

waren kwijtgeraakt. Vele kilometers hadden we niet afgelegd maar wel veel tijd verloren. 

Zouden we onze origineel voorziene route met nog een steile helling in het vooruitzicht nog 

afwerken? Het antwoord kwam letterlijk uit de hemel gevallen onder de vorm van een 

tweede hevige hagelbui. De goede moed was er dan ook bij de meesten uit zodat we 

gezamenlijk besloten de droge voetbalkantine op te zoeken. En hier kon worden vastgesteld 

dat niemand zijn goede luim verloren had. Of waren het de trappisten en Duvels die de 

lachsalvo's veroorzaakten? 

Iedere deelnemer super bedankt voor jullie positieve instelling bij deze onverwachte 

tegenslag. Ook Jos en Constant bedankt voor de ondanks alles wonderbaarlijke trip. 

Achilles 
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Gelieve alvast te noteren in jullie agenda: 

4 augustus : BBQ in HULDENBERG 

11 augustus : wandelen in NEERIJSE 

 

BELANGRIJK BERICHT – ZORGELOOS MET VAKANTIE 

Welke documenten moet je meenemen? 

1. Als je op reis ziek wordt of een ongeval hebt, kun je de alarmcentrale van Mutas 24 

op 24 uur bereiken op het nummer 0032 2 272 09 00 

Tip: Bewaar het nummer van Mutas in je gsm zodat je het altijd bij de hand hebt. 

2. Naargelang je bestemming heb je ook officiële documenten nodig om te bewijzen dat 

je  Belgisch verzekerd bent.                                                                                                         

. In alle EU-landen, Zwitserland, Noorwegen, Ijsland, Liechtenstein, Australië en 

Macedonië neem je altijd je Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK) mee, ook voor 

een groepsvakantie. Deze kaart staat op naam. Vraag ze dus zeker op tijd aan.        

Opgelet: deze kaart moet jaarlijks hernieuwd worden.                                                       . 

Voor Algerije, Bosnië-Herzegovina, Cuba, Marokko, Montenegro, Rusland, Servië, 

Tunesië en Turkije heb je een ander document nodig.  Daarom neem je het best 

vooraf contact op met je ziekenfonds.                                                                                     

. Voor alle andere landen zijn er geen extra formulieren nodig. 

Voor meer info over wat te doen bij ziekte in buitenland: raadpleeg uw ziekenfonds. 

 

 

Belangrijk 

Eventuele adreswijziging, wijziging van telefoonnummer, aanmaak of wijziging van e-

mailadres, overlijden van partner, mogen telefonisch meegedeeld worden op het tel.nr. 

016/62 16 30 of per e-mail aan verheyden.jeannine@skynet.be 

Hebt u vragen of opmerkingen in verband met betalingen voor activiteiten SKL, dan kunt u 

best kontakt opnemen met onze kassier Julien Ronsmans, tel. nr. 016/73 40 30 of e-mail 

naar julien.ronsmans1@telenet.be  

Op www.actiefoprust.be (de website van SOFO), kan u meer informatie vinden over de 7 

seniorenkringen van KBC, evenals een kopie van ons vorig gazetje onder: bijlage 

 

 


