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                                                                                         Juni: boeren maaien nu hun grasjes,  
                                                                                            stedelingen pakken hun terrasjes! 

Vrienden 

Zal de zomermaand ons effectief terrasjesweer brengen? 
Mei was koud en nat, zon werd ons niet veel gegund, en toch voltrok zich in de natuur het 
wonder van ieder jaar. Geuren en kleuren in overvloed! Die schoonheid lokt een mens naar 
buiten. Een omkadering in vele tinten groen beperkt mijn gezichtsveld, zelfs het huis van 
onze achterbuur is slechts een dak. Solitair in het midden van het weiland staat een stoere 
eik in harmonische symbiose van kracht en waardigheid, koning te wezen. In de grasberm 
langs de gracht bloeit een weelde aan margrieten. Veldbloemen bekoren door hun eenvoud, 
ze ontplooien zich gaaf en puur zonder een hand die ze beschermt of leidt. Het malse gras 
van het hooiland is precies op tijd aan maaien toe; in de aangrenzende weiden grazen wit-
zwart gevlekte koeien of liggen er urenlang te herkauwen. Een leger bruine konijntjes wipt 
en rent door de wei waarin de paarden staan, één paard kan dat niet verdragen en gaat 
furieus achter de langoortjes aan. Enkele dagen geleden is er een veulen geboren, we zagen 
nog net hoe het op zijn ranke benen leerde staan. Nu volgt het de merrie en vlijt zijn hoofd 
vertederend tegen moeders hals aan, een prachtig beeld van intimiteit en verbondenheid. 
In de tuin is het een explosie van rood en wit, lila en roze nu de rododendrons bloeien; 
prunus en blauwe regen lokken je met een fijn parfum dichterbij. De lente op haar mooist. 

In groot ornaat bezocht onze koningin de Koningin Elisabethwedstrijd. “Oei,” zei mijn vrouw 
toen ze haar op het scherm zag, “die jurk flatteert niet, past niet goed, lijkt wel mismaakt. 
Haar boezem is bijeen gesnoerd en de armsgaten te wijd uitgesneden.” De creatie van 
ontwerpster Diane von Furstenberg was volgens haar niet geslaagd. Nadien bleek dat onze 
zedige koningin het oorspronkelijke model aan haar status had aangepast; het diepe 
decolleté werd twintig centimeter dichtgenaaid. Nooit goed, een perfecte snit veranderen. 
Wil je geen blote borsten, kies dan iets wat ze bedekt! 

Ons Gazetje 
Uitgever: Senioren KBC kring Leuven     Jaargang: 06   Nummer: 06   Datum: 06/2016 
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Juni zet de poort naar relax op een kier; de vakantie lonkt na een jaar werken of studeren. In 
de lagere school kregen wij bij de ‘prijsuitreiking’ de laatste dag van het schooljaar een 
stapel(tje) leesboeken; hoe meer punten, hoe meer boeken. Nu zijn de rollen omgekeerd: de 
leerkrachten vallen nu in de prijzen. Wat begon met een bloemetje uit de tuin of een 
zelfgemaakte tekening, evolueerde onder impuls van de commerce tot een waaier aan 
geschenken, speciaal voor dit doel gefabriceerd. De winkelrekken liggen vol hebbedingetjes 
‘voor de liefste juf’, ‘voor de beste meester’. Leerkrachten verlangen geen cadeaus, een 
goede samenwerking met en wat respect van de ouders doet hen meer deugd. Zo kreeg een 
onderwijzeres eind vorig schooljaar een briefje dat haar meer plezier deed dan het duurste 
geschenk. Beste juf, stond er, bedankt voor álle goede zorgen voor J. en haar klasje! Bedankt 
voor de vele leerrijke, leuke en creatieve momenten, de fijne projecten, de vele praatjes, de 
kilo’s geduld, maar ook voor het begrip en de aanvaarding. In het onderwijs kom je af en 
toe iemand tegen die je écht bijblijft, die het écht voor je opneemt en die je niet gauw zult 
vergeten. Wij zijn blij dat jij dat voor J. hebt kunnen betekenen. Je hebt een speciale gave en 
we zijn heel dankbaar dat J. daar dit jaar van heeft mogen genieten! Een welverdiende 
vakantie gewenst! TOT VOLGEND JAAR! G. en J. 

Juni 2016 wordt voor de voetballiefhebbers onder ons een topmaand. De tv zal overuren 
kloppen, want we willen geen match van het EK missen. Een prachtige sport, het voetbal! 
Van een spannend spel kan ik uitermate genieten, ongeacht de ploegen die op het veld 
staan. Nu de Rode Duivels ook naar Frankrijk mogen, is hier de voetbalgekte toegeslagen. 
Zwart-geel rood doet verkopen. Uit nationale trots is dat niet, want op 21 juli wordt in 
Brussel amper nog met een vlaggetje gezwaaid. Dezelfde visie die tot de 
eindeschooljaarcadeautjes leidde, heeft de behoefte aan de Belgische driekleur gecreëerd. 
Zwart-geel-rood is nu de vlag van de Rode Duivels. De media verspreidden de tekst van de 
Brabançonne, kwestie van te kunnen meezingen als onze ploeg aantreedt. Durft of wil een 
Vlaming ‘Bloei, o land, in eendracht niet te breken’ nog zingen?  
Eendracht kent ons land niet meer, samenwerking evenmin. Problemen op een adequate 
manier bespreken en oplossen lijkt niet meer mogelijk, gezond verstand is soms ver zoek. 
Staken is een recht, brutaliteit en geweld niet, toch ontaardt een staking of betoging 
regelmatig in ontoelaatbaar gedrag, de grens van alle fatsoen ver voorbij. Vakbonden 
vechten voor hun eisen, letterlijk en figuurlijk, ze zullen hun gelijk halen, al moeten ze het 
land plat leggen, duizenden mensen voor schut zetten of de boel kort en klein slaan. Dat 
anderen daaronder te lijden hebben, is hún probleem niet.  
Niet alleen boosheid leidt tot agressie, ook bij euforie kunnen remmingen wegvallen. 

Liefhebbers van de wielersport moeten nog een maand geduld oefenen. Op 2 juli wordt in 
Mont- Saint-Michel, een tot de verbeelding sprekende plaats op de grens van Normandië en 
Bretagne, het startschot gegeven van het grootste wielerevenement van het jaar, de Tour de 
France. Van de wielersport heeft mijn vrouw nog minder kaas gegeten dan van het voetbal, 
maar commentaar levert ze wel. Ik luister liever en met meer aandacht naar het 
commentaar van Michel Wuyts, die man weet waarover hij het heeft. Dit jaar maakt hij zich 
zorgen over de veiligheid en vreest een aanslag, “want,” zegt hij, “zo’n circus van 4000 
mensen valt niet te beveiligen.” Ik hoop dat het wel lukt. 
Het worden in ieder geval twee drukke maanden voor de Franse veiligheids-en 
politieagenten: in juni 51 voetbalwedstrijden op een tiental locaties, in juli de Ronde dwars 
door het Land.  
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“Ik heb nooit gedacht dat ik oud zou worden,” zegt mijn vrouw zonder enige aanleiding 
terwijl ze in de autospiegel kijkt. “Hoezo?” wil ik weten, “krakende wagens lopen het langst. 
Jij wordt honderd!” “Ik bedoel dat ik het gevoel had vinnig en jeugdig te blijven; zonder 
rimpels en groeven in mijn gezicht was ik toch mooier.” Ik hoor opnieuw haar moeder, 
honderden keren heeft ze het gezegd: oud is niets, maar lelijk! Volgens mijn echtgenote heb 
ik trekjes van mijn vader die steeds duidelijker worden. Om een of andere reden lijkt ze daar 
niet mee opgezet. Spijtig, maar genen trekken nu eenmaal een spoor door generaties heen. 

Vrienden, op het eind van deze maand is de eerste helft van 2016 voorbij. Nu genieten we 
van lange dagen, de langste van het jaar. Ideaal om terrasjes te doen of te barbecueën. 
Profiteer ervan want met de zonnewende van 21 juni begint de zomer en gaat een 
vermoeide zon elke dag een beetje vroeger slapen. 

Volgende maand verschijnt Ons Gazetje niet, ook de Seniorenkring Leuven gaat met 
vakantie. Wat jullie plannen ook zijn, maak er een deugddoende tijd van. Ik wens je vele 
mooie zomerdagen. Tot augustus! 

G. Pepermans 
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WEGENS VAKANTIE ZIJN ER GEEN 

LEDENVERGADERINGEN IN JULI  +  
AUGUSTUS.                           

 

     

   

   °°° 

ONS GAZETJE VERSCHIJNT NIET IN JULI. 

                     

   °°° 

VOLGENDE SKL-AKTIVITEITEN GAAN WEL DOOR OP 
 
7 JULI:  WANDELING IN AVERBODE 
 
4 AUGUSTUS: BBQ IN NEERIJSE 
 
11 AUGUSTUS: WANDELING IN NEERIJSE 
 

   °°° 
 

Aandachtige SKL-lezers merkten op dat in Ons Gazetje van mei de dag + datum van 
de opvoering van het Brussels Operette Theater niet overeenstemmen. Onze excuses 
hiervoor. 

ZATERDAG 10 DECEMBER om 14u30 in de Schouwburg 30 CC te Leuven is de juiste datum 
voor de opvoering van de BOT operette  ‘Een nacht in Venetië’. 

 

Via SKL kan hiervoor niet meer ingeschreven (betaald) worden. Toch nog geïnteresseerd, dan 
vind je info op de website van 30 CC Leuven, tel. 016/23.84.27. 

De tickets kosten dan wel de normale prijs (zonder vermindering van de SKL-kas). 

 

 

http://23.84.0.27/
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60 JAAR GEHUWD 

30/06 : WENS GUSTAAF - ZEGERS JOSEE, Partisanenstraat 49 - 3010 Kessel - Lo 

  7/07 : VANDENHOUDT LIVIN - HENDRICKX MARCELLINE, Herseltsestwg  51 - 3200 Aarschot  

10/07 : ROSSEELS ROGIER - HACOUR LENA, Kerselaarstraat 34 - 3320 Hoegaarden 

50 JAAR GEHUWD 

  2/06 : VANAUTGAERDEN AGNES - PARDON JEAN, Kartuizersstraat 12 - 3052 Blanden  

  3/06 : VLEUGELS IRMINE - GROOTJANS ALBERT, Broekstraat 13 - 3110 Rotselaar 

11/06 : DE LOY RITA - MORTIER CASIMIR, Krielhoek 3 - 9420 Burst 

22/06 : SIMONS ROGER - VANDEBOS RACHEL, Verminktenlaan 21 - 3400 Landen 

25/06 : ELSEN FREDDY - HAESAERTS GEORGETTE, Langehof 16 - 3020 Herent 

25/06: MESSEMAEKERS NICOLE - STERCKX KAMIEL, Wijnbergenstraat 20 - 3010 Kessel - Lo 

27/06: SOETEMANS M.J. - DEMESMAEKER JOHN, St. Franciscusberg 24 - 3060 Bertem 

  6/07: CARDOEN RAF - DE SMET GODELIEVE, Houtstraat 5 - 1850 Grimbergen 

  9/07: GEYS ANNY - ONS LOUIS, Klimroosstraat 2 - 3210 Linden 

13/07: BRIKE ROGER - VANHENTENRIJK ANITA, T.W.Wilsonlaan 3 - 3010 Kessel - Lo 

14/07: DE MEYER ANNIE - VLEUGELS HERMAN, Esdreef 41 - 3110 Rotselaar 

16/07: NOELS JULIEN - GEUKENS MARIA, Twee Bunder 6 - 2547 Lint 

20/07: ABTS GILBERTE - GILIS FRANS, Leuvensesteenweg 114 - 3370 Boutersem 
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SPECIALE VERJAARDAGEN  

                     90 JAAR 

11/06 : VRANCKX CAROLINE, (wed. VREBOS CLEMENT), Nieuwstraat 87 - 3120 Tremelo   

17/06 : OLIVIERS MARCEL, Kerspelstraat 22 - 3001 Heverlee 

25/06 : DE SMET MARIE - LOUISE, (wed. JANSSENS RENE), Huttelaan 15 - 3001 Heverlee 

28/06 : RODEYNS PAUL, d’Eycken Brug, Bergenlaan 5 - 3360 Bierbeek 

   

                           85 JAAR 
  3/07 :   DEBO MARIE - JEANNE, (wed. CALLEBAUT), Groenstraat 29 - 3001 Heverlee 

14/07 : TOURNE KAREL, Bormstraat 105 - 1880 Kapelle o/d Bos 

17/07 : DAUWEN FRANS, Kerkstraat 70 - 2230 Herselt 

17/07 : VANDENDIJCK AUGUSTA, (wed. THIJS GEORGES), G. Dewittestraat 4/2 - 3545 Halen 

  

                 80 JAAR 

   5/07 : LUYTEN FRANS, Van Couwenhovelaan 45 - 3020 Herent 

 

         75 JAAR 

  2/06 : DRIESMANS MARCEL, Hofstraat 6 bus 1 - 3540 Herk - de - Stad 

 

                                      70 JAAR 
   4/06 : CAUWENBERGHS JOZEF, Bosveld 7 - 3150 Haacht 

   5/06 : VANSAVELBERGH ESTHER, Bunsbeekstraat 14 - 3300 St.Margriet - Houtem 

 21/06 : VERDUYCKT GUSTAAF PAUL, Le Corbesierstraat 3 - 3200 Aarschot 

 28/06 : JACOBS RUDI, Eekhoornlaan 17 - 3210 Linden 

   2/07 : LOOS GUIDO, Keienberglaan 86 - 1850 Grimbergen  

   6/07 : AERTS JOSEPHINA, Beningstraat 32 - 2230 Herselt  
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 13/07 : DE CUYPER JULES, St. Geertruibos 24 - 3220 Holsbeek 

 23/07 : WIBAIL MARTIN, Kerselaarstraat 13 - 3320 Hoegaarden 

 

 

                         Aan iedereen van harte proficiat 
 

  

                                          

OVERLIJDEN  

 

Mevrouw  DUCENE ANNE-MARIE, geboren op 14 mei 1942, 
(wed.WYSEUR GILBERT, ex-ABB Assurances) is op 21 februari 2016 
overleden te Louvain La Neuve waar ze tot voor kort woonde. 

Onze blijken van medeleven werden overgemaakt aan de familie.   

 

 
WANDELEN IN AVERBODE OP DONDERDAG 7 JULI  

Oude liefde roest niet. Ik moest dan ook niet lang aandringen bij Felix om, zoals in de goede 
dagen, een prachtige wandeling in elkaar te steken.  

We verwachten jullie op donderdag 7 juli om 14 uur op de parking aan de brasserie 'Het 
Vossenhol', Abdijstraat 4, 3271 Averbode. Je vindt de parking via de (lek)dreef rechtover de 
abdij, waar de ijskarretjes staan. Van daar stappen we ongeveer 8 km langs een gevarieerd 
parcours, deels door de beemden en de bossen (deels afhankelijk van de 
bodemgesteldheid).  

De afterdrink is voorzien in het Vossenhol. We doen ons best om het terras vooraan 
exclusief voor ons te reserveren, maar zijn nog aan het onderhandelen. Bij nul op het rekest 
denken we aan het sedert 1 mei geopende abdijcafé van de abdij van Averbode. Je verneemt 
het ter plaatse wel. 

Tot dan. 

Achilles (0475/253933) 
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WANDELEN IN NEERIJSE (11 augustus 2016) 

Omdat Ons Gazetje in juli ook even op vakantie is, nu reeds de aankondiging van de 
wandeling van augustus.  

Zoals U reeds in de aangepaste kalender van Ons Gazetje van maart kon lezen, is deze 
wandeling uitzonderlijk niet op de eerste (BBQ!), doch op de tweede donderdag van 
augustus. 

Op donderdag 11 augustus verzamelen we tegen 14 uur op de parking van Brasserie (en 
brouwerij) De Kroon, Beekstraat 20, 3040 Neerijse, waar Jan ons met een brede glimlach zal 
staan opwachten.  Hij heeft voor ons een wandeling van een goede 8 km gepland op goed 
begaanbare paden door veld en holle wegen en langs de IJse. 

Na de wandeling lessen we onze dorst in genoemde brasserie. 

Tot dan. 

Achilles (0475/253933) 

 

Donderdag 4 augustus om 15u30 

BBQ in NEERIJSE, Wolfshaegen 148 

(bij ‘t Vissershof) 

Een nieuwe locatie maar uitgebaat door dezelfde, gedreven personen. 

Het aperitief wordt geschonken om 15u30 

Daarna BBQ met verschillende soorten vlees:  

Gemarineerde varkenskotelet – gemarineerde kipfilet – rundersteak – merguez - chipolata. 
Daarbij hoort ook een uitgebreid garnituur, sauzen, en niet te vergeten, dessert en drank 
(wijn - fruitsap - water- koffie )  

Dankzij een forse tussenkomst van onze kringkas vragen we aan SKL-leden + ook aan 
hun partner een bedrag van 30 Euro per persoon (normale prijs :  45 Euro). 

Na betaling bent u ingeschreven en kunt u deelnemen aan deze BBQ. 

Gelieve het juiste bedrag over te schrijven op de rekening BE78 4310 0665 6186 van SKL 
met vermelding van code 748. Uiterste datum van betaling: 30/06. 

NB:  Ons melden bij wie u graag aan tafel zou willen zitten, dat kan via uw betaling of 
met de  reserveringsstrook hieronder. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden 
met uw opgegeven voorkeur. Dit is geen verplichting!  

Er is parking voor 60 wagens (misschien carpoolen met vrienden?)  

Tot dan! 
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Adres voor GPS: Wolfshaegen 148, 3040 Neerijse (Huldenberg) 

 

      Met de auto: 

      Vanuit Leuven neem je richting Tervuren, aansluitend Sint-Jansbergsesteenweg 

      (linksaf aan Café Tabor). De N 253 volgen tot voorbij Baron’s Brasserie de tweede straat 

linksaf (Beekstraat). Deze straat gaat over in Wolfshaegen en op je linkerkant vind je ‘t      

Vissershof/ZoetWaterBBQ. Totale afstand ca 10 km. 

 

Met De Lijn: 

Twee buslijnen vanuit Leuven: 344  & 337 

Met de 344 stap je af aan halte Neerijse Groeve. De straat naar beneden volgen, en op 

300 m is ZoetWaterBBQ/’t Vissershof. 

Met de 337 stap je af aan halte Neerijse Wolfshaegen (je neemt straat rechtsaf en dan 

op 500 m aan je rechterkant vindje ZoetWaterBBQ /’t Vissershof). 

 

 

         RESERVERINGSSTROOK  -  BBQ  op donderdag 4 augustus 2016 

     in NEERIJSE 
   

     (Te sturen naar Jeannine Verheyden, Tempelzicht, 3 - 3210 Linden of  

               e-mail: verheyden.jeannine@skynet.be ) 

 

   

         Ondergetekende (+ partner):   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

         wil graag aan tafel met :  

         .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   . 

 

         .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   . 

   

    Totaal aantal personen:   .   .   .   .                                        Datum:  .   .   .   .   .   .    

 

 

 ____________________________________________________________________ 

mailto:verheyden.jeannine@skynet.be
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Voor de wandelaar 

In navolging van de jaarlijkse Argus wandel-fietszoektocht en in samenwerking met de 
maatschappelijke projectwerking van Cera, nodigt GoodPlanet Belgium je uit om Antwerpen 
deze zomer te ontdekken via ‘Take a GoodWalk’. 

Kom van 10 mei tot 3 oktober op je eigen tempo meewandelen, ga op zoek naar 
antwoorden op de wedstrijdvragen en win zo fantastische prijzen. De wandeling begint aan 
het centraal station. Daar kan je in het bezoekerscentrum van de toeristische dienst je 
wandelgids afhalen voor slechts 3 Euro. Naast de wandelroute met duurzame initiatieven die 
je onderweg ontdekt, vind je ook voordeelbonnen die je kan gebruiken voor een bezoek aan 
het Ecohuis en een oesterzwammenkwekerij, de film Human en een drankje in de leukste 
koffiebars. In november worden de winnaars bekendgemaakt. De prijsuitreiking vindt plaats 
op het slotevent in het EcoHuis op 26 november om 14u. 
  
Meer (praktische) informatie vind je op de website: www.goodplanet.be/goodwalk 

 

 

Verslag “LEVEN IN EEN SEKTE EN DAARNA” (28 april) 

In de media worden we regelmatig geconfronteerd met verontrustend nieuws rond het 
fenomeen 'sekten'. Het betreft hier fanatieke, godsdienstig geïnspireerde groeperingen die 
hun leden volledig isoleren van hun normale levenswijze. Via geestelijk gevaarlijke 
indoctrinatie en ongeoorloofde manipulatie dwingen ze hun volgelingen tot blindelings 
gehoorzaamheid. 

Spreekster Marleen Bossuyt heeft zelf 19 jaar van haar mooiste levensjaren verspild in een 
sekte die zich situeert binnen de Primitieve Katholieke Kerk. Momenteel is zij werkzaam bij 
S.A.S, een vereniging die zich inzet voor het redden van slachtoffers  uit de handen van de 
goeroes. 

Het eerste deel van haar spreekbeurt benadrukte ze de vier belangrijkste pijlers waarop een 
sekte steunt, en waaraan ze herkenbaar zijn. Beheersing van eigen gedachtegoed, van 
algemene informatie, persoonlijke emoties en gedragingen. Marleen belichtte het 
rekruteringsproces, de slinkse indoctrinatiemethodes en vooral de nefaste gevolgen voor de 
'gehoorzame volgeling'. Ze wijst erop dat de misvatting nog steeds blijft woekeren dat 
uitsluitend kwetsbare, zwakke mensen vatbaar zijn voor de spirituele dwang van goeroes, en 
verwijst hierbij  naar haar eigen onbekommerde jeugd in een warm gezin. 

Aanvankelijk worden de leden in vriendschap opgevangen. Misleidende manipulatie  zoals 
sociale opvang binnen de kleine gemeenschap creëren een vals gevoel van warmte en 
veiligheid. De wereld buiten hun gemeenschap wordt als onbetrouwbaar voorgesteld. 
Misleiding, angst en intimidatie in de naam van God zorgen voor een definitieve breuk met 
familie en verleden. 

http://www.goodplanet.be/goodwalk
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Na de pauze bracht Marleen haar aangrijpende, persoonlijke getuigenis van 19 jaar 
sekteleed. Het was een schokkende getuigenis van een onwezenlijke zoektocht naar 
onvoorwaardelijke hoop, trouwe vriendschap afgewisseld met een diepe kloof van 
wanhoop, ontgoocheling en financiële ondergang. 

De totale afscheuring van haar ouders, het onbezonnen meesleuren van haar man en 
kinderen in deze vernietigende levensweg heeft niet alleen mijzelf, maar vele moeders 
onder ons niet onberoerd gelaten. 

Een rollercoaster van emoties doorkruiste dit intrieste verhaal. Wonden van woede, verdriet 
en spijt zijn nog steeds niet geheeld en vormen de drijvende kracht om blijvend te getuigen 
over deze zelfdestructie. 

Deze voordracht was verscheurend aangrijpend, moedig gebracht door een 'getekende 
vrouw'. Het is ontegensprekelijk een harde waarschuwing voor iedereen van ons om een 
veilige afstand te bewaren tussen geloven en spiritueel ontsporen. 

Bedankt Marleen voor uw intrigerend verhaal en vooral veel goede moed en een portie 
levensgeluk samen met uw gezin. 

Monique Leempoels 

 

WANDELING IN BUTSEL :  een kort verslag 

12 mei: afspraak voor onze maandelijkse SKL wandeling in Butsel, een deelgemeente van 
Boutersem. We kwamen samen op de parking van de plaatselijke voetbalclub, RC. Butsel, 
waar een zestigtal mensen om kwart voor twee onder een stralend zonnetje vol ongeduld 
stonden te wachten om het door de Luc uitgetekende parcours af te wandelen. De geur van 
voorgebakken spek prikkelde de neusgaten van de wachtenden. De dames van de 
plaatselijke voetbalclub waren immers de nodige voorbereidingen aan het treffen om ons na 
de wandeling op spek met eieren te trakteren.  

Butsel komt van het middelnederlandse woord butse dat versterkte heuvel betekent. De Luc 
presenteerde ons nochtans een vlakke en mooie wandeling door de plaatselijke velden. 
Vanaf het vertreksein werd er serieus 'kapit gegeven' (1) want de meer dan 9 kilometers 
werden op een goede twee uur afgehaspeld. Er kan dan ook betwijfeld worden of de 
meesten de archeologische kasteelsite van Boutersem hebben opgemerkt. Bij aankomst is 
iedereen ook de naast het voetbalveld van Butsel gelegen bedevaartskapel van Sterreborne 
(2) voorbij gesjeesd. Iedereen had immers dorst en honger gekregen en werd meteen op zijn 
wenken bediend. 

De dames van de keuken waren ook naarstig in de weer om elke tafel zo snel als mogelijk te 
bedienen. En hun aanbod mocht er zijn. 'Hij/zij kan nog geen ei bakken' wordt van sommige 
mannen of vrouwen gezegd om aan te duiden dat zij niet fatsoenlijk kunnen koken. Welnu, 
dat was op deze dames zeker niet van toepassing. Drie grote lappen spek lagen geurig en 
uitnodigend op de omelet uitgespreid. Waar dit typisch Belgisch gerecht meestal bij het 
ontbijt wordt aangeboden, wisten wij dit ook na zulke fikse namiddagwandeling danig te 
appreciëren. En zelfs met een Duvel was dit best smakelijk (toch als je van Duvel houdt).  

Bedankt Luc, je hebt ons weer een aangename namiddag bezorgd. 

Achilles 
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(1) 'kapit geven' is een dialect  woord uit Linter en betekent iets gejaagd doen. 

(2) Deze neogotische kapel dateert reeds van 1894. Bij het Mariabeeld wordt vooral gebeden 
om genezing van zieke kinderen af te smeken. 
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VERSLAG DAGUITSTAP VLEESBEDRIJF BREYDEL en STROHOEVE van Willy 
NAESSENS op 19 en 24 mei 

Vroeg vertrekken om niet in de file te belanden was de boodschap. En 't is gelukt, en hoe!!! 
We hadden droog weer besteld en daardoor ging het verkeer zo vlot dat we op 19/5 al om 
8.10 uur bij Breydel in Gavere stonden.  Daar dit veel te vroeg was hebben we nog een 
babbeltje gedaan in de bus.                                                                                                                    
Op 24/5 was Julien reisleider en die heeft het beter opgelost met een kleine pauze aan het 
wegrestaurant in Wetteren.  Da's natuurlijk het verschil tussen een ervaren reisleider en een 
beginneling zoals ik.                                                                                                                              
Maar tegen 9 uur werden we bij Breydel ontvangen met een kop koffie en een koffiekoek.  
Een bedrijfsfilm leerde ons alles over het ontstaan en de evolutie van dit bedrijf.                   
Daarna volgde het eigenlijke bezoek.  Om hygiënische redenen moest iedereen plastieken 
overschoentjes aantrekken en de handen goed ontsmetten in een speciaal toestel.                    
Bij Breydel worden geen halve varkens binnengebracht zoals bij de slager.  Het vlees is al 
voorgesneden als het hier toekomt.                                                                                                       
In de stockageruimte staan allerlei vaten met de speciale kruidenmengelingen die nodig zijn 
om de specifieke smaken te geven.                                                                                                    
Vooraleer verder te gaan moeten we nog meer beschermkledij aantrekken: schort - 
haarkapje - baardkapje voor sommige heren.                                                                                      
De hammen worden keurig van het grove vet ontdaan met zeer scherpe messen. Zij snijden 
de vetlaag eraf met zo'n gemak en snelheid zoals wij een papier doorknippen.                    
Daarna worden die hammen verder gepekeld en gebakken of gerookt. Op het einde van het 
verwerkingsproces komen ze keurig verpakt en gelabeld in de leveringsruimte terecht .   
Voor de laatste etappe, de proeverij, mochten we onze carnavalskostuumpjes weer 
uittrekken. 

De proeverij omvatte : een glaasje wijn of een streekbiertje, nl. een Valeir Blond of Valeir 
Donker - verschillende blokjes ham - een spekfakkel en een aspergesoepje met hamblokjes - 
kortom een uitgebreide, gezellige aperitief.  

 

In de mooie feestzaal van "Het Molenhuis" in Eine mochten we genieten van een heerlijk 
middagmaal. We waren daar niet de enige groep, en toch ging alles vlot. De innerlijke mens 
was weer verzadigd en we konden er weer tegen. 

 

De "Strohoeve" ligt vlak bij het centrum van Elsegem,  maar is volledig omgeven door 
weiden en velden.  De grote poort stond al open. Wanneer we het domein opwandelen zien 
we een totaal gerenoveerde witte vierkantshoeve. Naast de hoeve bevindt zich het unieke 
paardenzwembad.  Niettegenstaande het mooie weer kregen we geen demonstratie te zien.  
Het water was nog veel te koud. Dat was wel wat spijtig.                                                               
Tussen de witte hoeve en de grote weides met hindernissen staat een majestueus gebouw.  



 

14 

 

Dit zijn de luxueuze stallingen voor de paarden. Dit gebouw ziet er aan de binnenkant 
perfect gerestaureerd uit, maar het is eigenlijk een nieuwbouw sinds 2002. 

Binnen zijn we verbluft door het prachtige houten gebinte, waar geen enkele moderne vijs of 
spijker gebruikt werd. Alles is nog op de oude manier gerealiseerd, dus met houten tappen.  
Toch is alles hier hyper-modern uitgerust: 

- carwash voor de koetsen 

- automatisch en gepersonaliseerd voedersysteem per box 

- solarium voor de paarden 

- praktisch uitmest-systeem 

- uniek stofzuigsysteem per box, niet voor de mest, maar om de paarden te stofzuigen. 

Een enorm verschil dus tussen paardenboxen van vroeger en nu. 

Veel paarden hebben we wel niet gezien. Eéntje in de stal en een drietal buiten in de wei.  
Wij dachten dat die paarden gefokt werden voor verkoop, maar ze dienen enkel voor de 
eigen hobby van Willy Naessens.   

De koetsencollectie is een  museum. Unieke exemplaren, de ene al sjieker dan de andere.  
Een heuse kopie van de Sissi - koets, trouwkoetsen (die trouwens soms nog gebruikt worden 
voor de trouwerij van zakenpartners), maar ook een huifkar, lijkkoetsen enz. 

Voor de restauratie van de koetsen wordt meestal beroep gedaan op een bedrijf in Polen.   
Sommige koetsen worden trouwens ook nog gebruikt voor wedstrijden en hier horen dan 
ook de nodige attributen bij zoals een picknickmand of een mand met toiletgerief. 

Wanneer Willy een ritje wil doen moet hij maar naar de Strohoeve bellen en meedelen 
welke paarden en welke koets hij wil en dan wordt alles in gereedheid gebracht. Dit duurt 
toch al gauw een uur. Onze gids, die samen met een deeltijdse werkkracht de strohoeve met 
alles erop moet onderhouden heeft dus zijn werk. 

Na de rondleiding kregen we nog een drankje aangeboden en een bedrijfsfilm te zien over 
alle bedrijvigheden van de groep Naessens. Maar de boodschap van Naessens blijft nog 
altijd: het personeel is de belangrijkste kracht van een bedrijf. 

 

In "Het Molenhuis" wachtte er ons nog een lekkere koude schotel.   

De dag was weer voorbij en hopelijk was iedereen tevreden. 

 

Magda Everaerts 
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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 
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