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Ons Gazetje 
Uitgever: Senioren KBC kring Leuven     Jaargang: 06   Nummer: 10   Datum: 11/2016 

 

                                                                                                                                                           

            

                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                 

Vrienden, 

Door tranen heen 

blijven spreken van geluk  

Hans Bouma 

Alvorens het leven in de natuur stilvalt, lijkt het even op te flakkeren in een vlammengloed van 

geel en rood. Nog even wil het schitteren, maar het is niet meer het zuivere geel van de lente 

en het dieprode van hoogzomer. De tijd van groeien en bloeien is voorbij. De vruchten zijn 

gevallen en zullen in de donkere aarde uit het zaad nieuw leven laten kiemen. Zolang de dagen 

kort en koud zijn, rust de natuur tot licht en warmte ze weer wakker schudt. Dood is ze niet, ze 

wacht tot ze opnieuw kan verrijzen. En toch associëren we deze periode met vergankelijkheid. 

November is de tijd dat onze gedachten, meer dan anders, gaan naar de geliefden die ons 

ontvallen zijn. Eens deelden we het leven, nu zijn ze herinnering. Deze maand gaan we naar het 

kerkhof, waar niettegenstaande de drukte van menselijke aanwezigheid, ingetogenheid en 

sereniteit voelbaar zijn, maar waar ook in verdriet en tranen de pijn van het gemis zichtbaar is. 

Meer dan woorden spreken de bloemen. Die bloemen wijzen op verbondenheid: 

verbondenheid met de ouders die het leven gaven, met de partner met wie een relatie 

opgebouwd werd, met het kind dat te vroeg heenging. Hier en daar een graf zonder bloem, 

zonder bezoek. Eenzaam. Verlaten. Vergeten? 

Je moet niet dood zijn om geen aandacht meer te krijgen. Een bejaarde sterft en wordt pas 

weken later gevonden, een jongeman met problemen ‘over-lijdt’ onder de blote hemel in een 

park. Armen, zieken, bejaarden, gehandicapten, radeloze mensen krijgen niet altijd de zorgen 

die ze nodig hebben. Wie niet schoon of rijk is, valt uit de boot. Het is hun eigen schuld, ze zijn 

liever lui dan moe, het zijn profiteurs die op de kap van de maatschappij leven, hoor je dan. 
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Een reddingsboei aanreiken vraagt meer inspanning dan commentaar spuien, maar een 

sukkelaar die vecht, tegen welke demon ook, kan zulke beschuldigingen best missen. 

In mijn kinderjaren was er meer solidariteit en hulpvaardigheid. Het was vanzelfsprekend dat 

buren elkaar hielpen. Bij naderend onweer liet de boer zijn werk vallen en gewapend met een 

gaffel sprong hij op de fiets om ergens de oogst binnen te halen. Werd een tuinder ziek, dan 

plukten collega’s  zijn tomaten en brachten ze naar de veiling. Wat ik mij vooral herinner is dat 

vader ooit waakte bij een stervende buurman en meer dan eens de kist van een overledene van 

het sterfhuis naar de kerk hielp dragen, drie kilometer ver. Dat laatste deed je niet uit eigen wil, 

daarvoor werd je gevraagd. Het ontroerde hem dat te mogen doen. De samenleving was toen 

veel eenvoudiger, veel humaner. 

Daaraan moet ik denken als we samen, mijn vrouw en ik, de graven schoonmaken. Weemoed 

brengt me terug naar de tijd dat mijn ouders nog leefden en ik als kind onbekommerd door de 

dagen gleed, gedragen door een sterke vader en gekoesterd door een warme moeder. Maar die 

lieve moeder werd ziek, de sterke vader verloor zijn kracht en we beseften dat wij ze moesten 

steunen en dragen. We waren jong en sterk en laveerden tussen ons huis en dat van hen, 

tussen kinderen en ouders. Vader en moeder zijn er niet meer; de kinderen zijn ouders 

geworden, met sterke schouders en een warm hart. De kleinkinderen worden groot en oma en 

opa grijs. We weten maar al te goed wat dat betekent, maar hopen dat we samen ook onze 

peuter tot een tiener mogen zien opgroeien.  

Dat mijn vrouw en ik, al zijn de gewrichten wat strammer en het hoofd wat minder alert, elkaar 

nog hebben, stemt me dankbaar, maar ook onwennig tegenover hen die dit geluk niet meer 

kennen. De dood van je partner moet ingrijpend zijn, alleen verder gaan zwaar. De mooie tekst 

van Marinus Van den Berg is speciaal voor hen. 

 Voor troost is het nog te vroeg. 

 Er is nu geen troost. 

 Nu is er leegte en gemis. 

 Zeg maar niet zoveel. 

 Zoek maar geen woorden. 

 Ga maar zitten, luister maar. 

 Houd ons maar vast. 

 Wees stil met ons. 

 Huil maar als je kunt. 

 Niemand hoeft nu groot en flink te zijn. 

 We zullen wel opstaan uit ons verdriet. 

 Langzaam. 

 Op onze wijze. 

 Op onze tijd. 

 De steen zal wel omgewenteld worden. 

 Troost ons maar niet 

 Maar kom en reis met ons mee. 

 Het verdriet is te zwaar 

 Voor ons alleen. 

November! Bij valavond hullen nevelslierten de beemden van het broek in een mysterieuze 

waas, met achter zich de donker dreigende gedrochten van de bossen op de heuvelkam. Toen 

dit landschap slechts bos en hei was met een huisje of hut langs de zandweg, kwamen in het 

dansende licht van kaarsen of olielamp die gedrochten tot leven. O, wee, als je ze ontmoette. 
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Tijdens de lange winteravonden werden bij het schijnsel van het haardvuur angstaanjagende 

verhalen over dwaallichtjes, aardmannetjes, weerwolven, de kwade hand, Kludde en de duivel 

verteld. Bij nacht en ontij durfden alleen stropers op pad. Wannes Raps uit het boek van Ernest 

Claes –tijdens zijn kinderjaren ging de schrijver met de man op strooptocht-  was zo’n landloper 

die ’s nachts door de bossen dwaalde en de zonderlinge avonturen die hij er meemaakte als 

een geboren fantast in geuren en kleuren doorvertelde. Hij genoot ervan de mensen de daver 

op het lijf te jagen, hij kon echter ook met zijn ‘peerdenpaternoster’.-Hoctus, boctus, ne 

kalversteert die gekrokt is- het kwaad bezweren. Als kind heb ik nog dergelijke waanzinnige 

‘waar gebeurde’ verhalen gehoord, de meeste mensen beweerden er niets van te geloven, 

maar luisterden toch opvallend aandachtig. 

Griezelverhalen hebben iets magisch en zijn van alle tijden. Eens per jaar, eind oktober, 

verlaten de spoken, tovenaars en alle ander griezels hun donkere spelonken en verschijnen in 

het licht van steden en dorpen. Folklore natuurlijk, want in onze 21ste eeuw zijn weerwolven 

en dwaallichtjes, heksen en pleuddes uitgeteld. Horror blijft. Wil je huiveren en bibberen, kijk 

dan de tv-programma’s na. Iedere dag keuze te over! En is het niet een film die voor de nodige 

spanning en angst zorgt, dan doen de echte gruwelverhalen over oorlog en wreedheid het wel 

wel. 

Volgende maand vieren we Kerst en wuiven 2016 uit. Tot dan! 

G. Pepermans              

SPECIALE VERJAARDAGEN  

                 80 JAAR 

07/11 : HERINCKX MARIA, (Wed.HENDRICKX ALFONS) Putstraat 20  - 3470 Stok - Kortenaken  

14/11 : LAURENT JOZEF, Koekoeksweide 11 - 1820  Steenokkerzeel  

          75 JAAR 

07/11 : COX SYBILLA, Klaproosstraat 6  - 3210  Linden 

10/11 : VANUYTRECHT LILIANE, Molenstraat 18  -  3473 Waanrode 

11/11 : FROONINCKX EUGEEN, Staatsbaan 242 -  3210 Lubbeek   

                                        70 JAAR 

01/11 : PASTEELS CHRISTIAN - MARCEL, Rue de la Poudrière 17 -  5100  Jambes  

04/11 :  NIJS JOZEF, Smisveldstraat 19 -  3370 Boutersem  

12/11 :  VAN DEN BOSSCHE PIET, Jules Lowetlaan  4 -  3320 Hoegaarden 

21/11 : VANDERHASSELT JOSSE, Hertogenlaan 7 -  3210 Linden 

24/11 :  VAN DE WAUWER PAUL, Groenveldstraat  29 - 3001 Heverlee  

27/11 : PEETERS KAREL, Overstraat 18 -  3473 Waanrode 

 

                          Aan iedereen van harte proficiat    
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            EEEUUUCCCHHHAAARRRIIISSSTTTIIIEEEVVVIIIEEERRRIIINNNGGG   +++   KKKEEERRRSSSTTTDDDIIINNNEEERRR    

   

vrijdag 16 december 2016 - SCHERPENHEUVEL  

10u30 : Herdenking van onze in 2016 overleden SKL-leden of overleden 

partners tijdens de -speciaal door SKL aangevraagde - MISVIERING in de 
BASILIEK, Isabellaplein,1  

  
Vanaf 12u  verwachten we u in zaal DEN EGGER, A. Nihoulstraat , 74,  
voor de receptie:  
 

*  Aperitief Ter Venne 
*  Griffon 
*  Fruitsap 
*  Hapjes  
 
Diner: 13u    
         MENU 
 
        Schartong in pancetta, courgette, romanesco 
en radichio gedrenkt in kruidenolie, limoendruppels  en rasp van pecorino  
 

            *    
       Knolselderfluweel met amandel en bieslook  

 

            * 
             Passievruchtensorbet 

             * 
     Fazant met trappist, aalbessengelei en chicone tte op krulkoolzalf  
 

                                               * 
                 In vanillewijn gepocheerde peer me t speculoosijsje  
                en dauwdruppels van bittere chocola de 
 

            * 
        Koffie met zondagssnoepje 
        
Wijnen:          
Argentinië, Alamos viognier     
Italië, Memo,Terre di Chieti, sangiovese 

Rond 18u : einde van ons kerstfeest  
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De werkelijke kost van dit alles bedraagt € 80 p/p. 
 
Dankzij een flinke tussenkomst van onze kringkas is  het te betalen bedrag  € 50 per  
persoon  voo r onze Eigen leden + partner alsook voor onze Toetred ende leden + partner.  

U kunt uw deelname aan dit feest bevestigen door he t correcte bedrag over te schrijven 
op rekening van SKL: BE78 4310 0665 6186 met code 6 20. Graag betalen vóór 25/11/2016 

Het aantal deelnemers is beperkt tot 350 personen. 

Er is een grote parking aan zaal DEN EGGER. Vandaar  is het ongeveer 15 minuten 
stappen naar de Basiliek. Korter bij de Basiliek zi jn (te betalen) parkings. 

Gezien de nieuwe lokatie kunnen er zich, voor sommige leden, problemen voordoen om in 
Scherpenheuvel te geraken. Mogen we daarom vragen aan leden-chauffeurs om, indien 
mogelijk, (oudere) collega’s te willen meebrengen. Probeer tijdig met mekaar af te spreken! 

U komt met de autobus: 

Naar Scherpenheuvel heb je lijn 35 nodig AARSCHOT -  DIEST of omgekeerd       

- In Aarschot (station)  vertrekt die bus om 30 minuten na het uur.  

- In Diest (station)  vertrekt die bus om elk uur 40’  

Er is dus blijkbaar maar 1 bus per uur.   

Afstappen aan Stadhuis Scherpenheuvel (100 m. van d e Basiliek en 250 m. van Den Egger) 

Ons melden bij wie u graag aan tafel zou willen zit ten, dat kan via uw betaling of 
met onderstaande reserveringsstrook. Wij proberen z oveel mogelijk rekening te 
houden met uw opgegeven voorkeur. Dit is geen verpl ichting!   
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

     RESERVERINGSSTROOK  -  SKL- KERSTFEEST  op  vr ijdag 16/12/2016  

     in SCHERPENHEUVEL  
   

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

          e-mail: verheyden.jeannine@skynet.be  vóór 25/11/2016)  

 

   

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

  wil graag aan tafel met :  
 

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

 

 

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

  



 

6 

 

DONDERDAG 1 DECEMBER: WANDELEN IN LINDEN 

 

Dank zij het initiatief van enkele actieve leden wandelaars begint de 

wandelkalender 2017 vaste vormen aan te nemen. Maar eerst nog 2016 

afwerken.  

De laatste wandeling van het jaar speelt zich af in Linden onder begeleiding van 

de Luc. Ik moet ze nog gaan uittesten met hem, maar in afwachting hiervan 

kreeg ik volgende beschrijving binnen. 

"Als ge in 'Linge' gaat wandelen is er veel 'variatie'. Niet alleen in de wegen, 

holle wegen, asfaltwegen, veldwegen, boswegen ... maar ook is er 'variatie' in 

het profiel. In 'Linge' vertrekken we onder de kerktoren. Das benèje en dan 

goat et direct omhoèg. As ge bovegekome zeit on het 'bet van Napoleon' goat 

het terug no benèje en dan wej omhoèg... oem dan terug no benèje no de kerk 

af te zakken.  

Lak as ge ziet, smeer ze mo goed in, oew biènkes. 

Den afterdrink es in de voetbalkantine, rechtouver de kerk. 

k zen schampavie ... tot in 'Linge'." 

We verzamelen dus op donderdag 1 december om 14 uur op de parking aan de 

kerk in Linden, waar ook de voetbalterreinen en voetbalkantine zijn gelegen. 

Mogelijke inbreng voor de GPS : Martelarenplaats 1 (kerk) of Kerkdreef 4 

(voetbalterreinen).  

De gebruikelijke pint drinken we in de voetbalkantine, die naar onze informatie 

ook al bij het vertrek zal open zijn, teneinde gelegenheid te geven om nog snel 

een plasje te doen. 

Tot dan? 

Achilles 

GSM nummer : 0475 25 39 33 

 

 

Algemene Vergadering + receptie op dinsdag 10 januari 2017 in de 

Voetbalkantine te Bierbeek. 

 



 

7 

 

Senioren KBC kring Leuven beschikken 

voortaan ook over een website. 

 

Laat ik me even voorstellen: uw webmaster luistert naar de naam Marc Peetermans. 

Sinds begin 2016 heeft men mij bij KBC vrijgesteld van prestaties en volgend jaar in 

juni ga ik officieel met pensioen. Mijn hele loopbaan heeft in het teken gestaan van 

wat men globaal samenvat als “ICT”, de informatie en computer technologie. Toen 

Gaby en Achilles tijdens het AVO-programma in mei 2016 de seniorenkring van 

Leuven voorstelden en daarbij de nood aan een website aan bod kwam, heb ik me 

terstond geëngageerd om hier eens werk van te maken. En zo geschiedde dat na 

een tweetal maanden een eerste versie van de website online kon worden gebracht. 

Van in het begin werd ervoor geopteerd om de website eenvoudig, overzichtelijk en 

gebruiksvriendelijk te houden, zonder onnodige toeters en bellen. Het aantal 

pagina’s is dan ook bewust beperkt gehouden en spitst zich toe op 3 domeinen: de 

kalender met de komende activiteiten, een album met foto’s genomen tijdens de 

activiteiten en het online kunnen raadplegen van alle sinds begin 2016 verschenen 

nieuwsbrieven, beter bekend als “Ons Gazetje”. Deze 3 pagina’s zijn de meest 

“dynamische”, d.w.z. dat deze het meest frequent worden aangepast of aangevuld.  
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Daarnaast zijn er 3 meer statische pagina’s: 

1. De “homepage” ofwel de eerste pagina die men ziet bij het intypen van de 

domeinnaam (ook wel URL genoemd) en die is www.seniorenkbcleuven.be  

      Deze pagina bevat algemene informatie over het ontstaan en het doel van  

  onze kring, wie er deel kan van uitmaken en bevat een link naar het       

  aansluitingsformulier voor nieuwe leden. 

2. Het “bestuur” is een pagina waarin de contactinformatie is terug te vinden 

van alle bestuursleden van onze kring. Altijd nuttig wanneer je verloren zou 

lopen tijdens een wandeling en een smartphone op zak hebt met 

internettoegang! 

3. De “links” of doorkoppelingen met de websites van de andere kringen en de 

website “www.actiefoprust.be” van Sofo-Brussel. Op die manier kan je van 

deze website snel overschakelen naar de website van een andere kring, en 

uiteraard snel terugkeren naar de kring van Leuven. 

Technisch is er het meeste werk gestoken in de pagina van het fotoalbum. i.p.v. 

het traditionele fotomozaiekje heb ik er een wervelende flash-animatie van 

gemaakt, waarbij het ook mogelijk is om foto’s af te wisselen met videoclips. De 

opeenvolging van foto’s en filmpjes start automatisch en kan worden gestopt door 

met de muis de cursor op de foto of film te plaatsen en op “stop” te klikken. Deze 

knop verandert dan in “play” en door er terug op te klikken, gaat de animatie 

verder. Het is soms ook mogelijk om op “link” te klikken, waarbij de foto in zijn 

oorspronkelijke (doorgaans veel hogere) resolutie op een apart tabblad in de 

browser wordt geladen. Op die manier kan je de foto in meer detail bekijken en 

desgewenst bewaren op uw eigen PC of tablet. Onderaan de fotogalerij bevinden 

zich grijze bolletjes. Elk van deze bolletjes vertegenwoordigt een foto of een 

videoclip en tijdens het automatisch afspelen zie je een klein zandlopertje 

verschijnen op het bolletje van de corresponderende foto of videoclip. Als je op 

één van deze bolletjes klikt met de muis (of aantikt op een streelpaneel) dan 

ontvouwt zich onmiddellijk de foto of videoclip die overeenkomt met de positie 

van dat bolletje. Op die manier kan je dus zelf bepalen hoe snel (of hoe traag als je 

veel op “stop” klikt) je de galerij wilt doorlopen. 

Tenslotte nog dit: als webmaster zou ik het ten zeerste appreciëren als je foto’s 

van een activiteit zou doorsturen in 2 formaten met dezelfde naam, nl. de 

originele foto, liefst gemaakt met een hoge resolutie in jpg-formaat en een tweede 

foto met een verticale resolutie van 360 pixels in png-formaat. Het herschalen van 

een foto met behoud van de vormverhoudingen kan normaliter met elk 

fotobewerkingsprogramma. Als je nog niet beschikt over zo’n programma kan ik 

het gebruiksvriendelijke en gratis programma “Irfanview” aanbevelen. 
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Ik hoop dat iedereen zoveel mogelijk gebruiksplezier beleeft aan de nieuwe 

website. Alle constructieve opmerkingen en ideeën zijn uiteraard welkom: stuur 

me daarvoor een mailtje naar marc.peetermans@gmail.com 

NB. De 3 foto’s op de website zijn van LEUVEN: KBC Hoofdkantoor, 

Brusselsesteenweg 100, KBC bankkantoor, Esplanade 1 en KBC Verzekeringen, 

Prof. Roger Van Overstraetenplein, 2. 

 

WANDELING HAASRODE: een kort verslag   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haasrode: volgens Wikipedia een  deelgemeente van Oud - Heverlee met een 

groen karakter en begiftigd met tal van populaire wandelroutes. De gemeente 

herbergt ook een aantal B.V.'s (bekende Vlamingen) zoals An Swartenbroeckx 

(Bieke van de Kampioenen), Luc Appermont met levenspartner Bart Kaëll en 

last but not least de SKL'ers en trouwe wandelgenoten Bob O. en Annie B. 

Laatstgenoemden zijn dus echte 'pootefretters' zoals de Haasrodenaren 

genoemd worden ('ne powet' is een wortel).  

De Luc had hier weer een prachtig wandelparcours uitgestippeld met 

(herkenbaar voor de habitués) de sporthal van Haasrode als startpunt. 73 

deelnemers hadden zich, gesteund door het zachte weer, laten verleiden tot 

een sportieve namiddag. Stipt op het geplande vertrekuur zette de 

wandelkaravaan  zich in beweging maar de routine werd plots verstoord door 

het onverwachte telefoontje van een olijkerd die eenzaam stond te wachten 

aan het Radiomuseum. Deze locatie was echter (zoals duidelijk 

gecommuniceerd) het geplande eindpunt met afterdrink. Een kwartiertje 

hebben we geduldig gewacht maar het bleek wachten op Godot . We lieten het 

echter niet aan ons wandelhart komen, vertraging of niet, we gaan er voor! 
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De wandeling van een kleine 8 kilometer mocht terecht pronken met zijn 

bekendheid als één van de mooiste wandelgebieden van Vlaams - Brabant .  

Velden en bossen slagen er moeiteloos in om er elk seizoen op een andere 

manier weer aantrekkelijk uit te zien. Niets is te vergelijken met de creativiteit 

van de natuur. De wandelpaden waren meer dan vriendelijk voor onze 

onderdanen. Deze keer geen irritante paraplu's en ondanks de afwezigheid van 

de zonnewarmte was er een optimale sfeer in de wandelgroep. De 

achterhoede bekende achteraf bedenkingen te hebben bij het tempo van de 

koptrekkers, terwijl deze net vonden dat ze beslist niet in hogere vitesse  

geschakeld hadden (och ja, het is niet altijd makkelijk om iedereen ter wille te 

zijn , we zijn dan ook een heel diverse groep van jong, minder jong, kwiek of 

iets minder goed te been). 

Het Radiomuseum bereikten we na een tweetal uurtjes. Wat was het zalig om 

de droge keel te spoelen met het nodige vocht. Hier moest wat geduld 

geoefend worden alvorens iedereen zijn lippen aan het bestelde nat kon 

zetten. Maar eind goed al goed mede dank zij de tooghulp van een ijverige Luc. 

Tussen pot en (een tweede of zelfs derde) pint werd de vriendschap tussen de 

aanwezige SKL'ers nog maar eens bezegeld.  

Eens te meer, merci Luc, om ons een ontspannende wandelnamiddag te 

bezorgen. 

Achilles en Monique  
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Verslag: PENSENKERMIS  - 11 oktober 2016 

Naakten kleden en hongerigen spijzen zijn lovenswaardige werken van 

barmhartigheid. Het kledingitem laten we liever bezegelen door Jani, hongerige 

magen tot grote tevredenheid vullen daarentegen is een culinair bedreven 

hoogstandje van  SKL. 

Voor ons hoeft er zelfs niet speciaal een varkentje (al dan niet verdoofd) 

geslacht te worden om een vrolijke pensenkermis te vieren. Bomen die zich 

exotische kleuren aanmeten, velden overdekt met een fluwelig misttapijtje, 

dagen die alsmaar korter lijken te worden zijn voldoende redenen om dit 

sympathiek volksfeest in ere te houden. 

Met 170 geïnteresseerde leden kunnen we nogmaals zonder blozen van een 

succeseditie spreken. De ruime kantine van Stade Bierbeek (met dank aan 

Julien en Vera)  was door een paar creatieve dames in sfeervolle herfstsfeer 

ondergedompeld en zelfs romantische kaarsjes stonden onvermoeid te 

flikkeren en te fonkelen. Het was werken geblazen voor het uitzonderlijk 

keukenpersoneel van bestuursleden en hun geliefde aanhang. Een hele 

voormiddag werden er met vakmanschap, een grote portie humor en al 

evenveel  liefde behendig honderden pensen gedraaid en gekeerd. Rond de 

balletjes werd er een verlekkerd bruin korstje getoverd en behoedzaam 

geroerd in reuzengrote potten en pannen met geurige appelmoes en gezonde 

roodblinkende krieken. 

In de zaal werd er door de andere sterke vrijwilligers gesjouwd met stoelen, 

tafels, grote warmhouders, borden en nog veel meer.... enfin, er werd alles aan 

gedaan om de gasten op gepaste wijze te verwennen.  
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Om kwart voor twaalf (gepensioneerden zijn altijd op tijd!) zat iedereen op zijn 

uitverkoren plekje naast zijn uitverkoren vrienden en kon het startschot gegeven 

worden van het beloofde eetfestijn. De gedane inspanningen werden meer dan 

duidelijk geapprecieerd, lege borden en gelukkige gezichten spraken boekdelen. 

Onze pensenkermis zou echter niet authentiek echt zijn als er ook geen muzikale 

verrassing in verwerkt was. Sammy Moore was onze chanteur van dienst. Een 

aimabele man, gezegend met een diepe warme stem kon niet alleen met zijn 

bekende schlagers de vrouwen charmeren, maar had ook al vlug de mannen op 

zijn hand. Zijn repertoire bestond zowel uit covers van bekende Engelse en 

Franstalige liedjes, als liedjes uit zijn eigen album. Sammy kon rekenen op een 

enthousiast publiek, en sommige durvers zetten hun beste dansbeentjes voor. 

Wanneer dan ook nog de polonaise vrolijk werd ingezet werden alle remmen 

losgegooid en werd er duchtig door de zaal gewalst (en dit allemaal op een 

doodgewone, gezellige namiddag!) De sfeer zat er helemaal in en als dan ook 

nog eens een 'crème van een eclairtje' als zoet toetje gepresenteerd werd kon je 

alleen maar voldane blije gezichten  opmerken.Terwijl er in de keuken weer 

ijverig werd afgewassen en opgeruimd, kon er nog wat nagekeuveld worden 

over de geslaagde namiddag. Op weg naar huis bleef telkens het liedje 

'Samenzijn' door mijn hoofd spelen, zou dit liedje misschien het clublied van SKL 

kunnen worden??? 

Groetjes, 

Monique Leempoels 

 

NB: Foto’s van de pensenkermis zijn te vinden op onze website. 

 

 

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), of via onze eigen website 

www.seniorenkbcleuven.be kan u meer informatie vinden over de 7 seniorenkringen van KBC 

evenals al Onze Gazetjes van 2016. 


