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Ons Gazetje 
Uitgever: Senioren KBC kring Leuven     Jaargang: 06   Nummer: 11   Datum: 12/2016 

 

                                                                                                                                                                                                  

     

                                                                            

                                                                          Sinterklaas in ’t land, aandelen van de hand 

Vrienden, 

Op 23 november schreef John Beijer (directeur Beursfoon.nl) onder bovenstaande titel een 

column in Beursduivel.be. “Door de jaren heen,” zo beweert de man, “kent de financiële 

markt eind november, begin december een dip.” Hij noemt het de Sinterklaasdip en staaft 

zijn uitspraak met statistieken, maar komt niet toe aan een onderbouwde uitleg voor het 

fenomeen. Mijn vrouw vindt het de logica zelve: aandelen weg, geld in kas om sinterklaas- 

en daarna kerstgeschenken te kopen. ‘k Laat haar in haar wijsheid en zeg niet dat 

koersfluctuaties zo eenvoudig niet te verklaren zijn. 

Verder in zijn column heeft Beijer het over de schommelingen op de financiële markten 

sinds de verkiezing van Trump als president van Amerika: de goudprijs daalde, de waarde 

van de dollar steeg. Voor de eurozone wordt het spannend. Na de brexit kan het referendum 

in Italië negatieve gevolgen hebben en de onzekerheid over de verkiezingsuitslagen in 

Frankrijk, Nederland en Duitsland volgend jaar, zal zijn invloed hebben. 

“Is die man helderziende?” wil mijn vrouw weten. Sinds de opiniepeilingen in Engeland en 

Amerika er behoorlijk naast zaten, is ze allergisch voor polls. Dat Engeland weg wou uit 

Europa en dat Trump zou triomferen, lag volgens haar in de lijn van de verwachtingen.  

“Want,” zegt ze, “een dergelijk referendum is het bewijs dat het land in een impasse zit. De 

aard van het beestje speelt hier een belangrijke rol. Engelsen zijn eilandbewoners, sowieso 

een soort einzelgängers met een behoudsgezinde levenswijze. Maar als een octopus met 

lange tentakels greep het land om zich heen en annexeerde zoveel gebied dat na de Eerste 

Wereldoorlog bijna een kwart van de wereldbevolking tot het Britse Imperium behoorde. 

Een machtig rijk waar Engels gesproken werd en het leven op Britse leest geschoeid! Hoewel 

the British Empire afbrokkelde, bleven de Engelsen stoïcijns ongenaakbaar. Ze houden van 
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tradities en grijpen in onzekere tijden flegmatiek naar het verleden terug. Voilà!” Historisch 

zal wat mijn vrouw vertelt, wel juist zijn, maar als verklaring voor de brexit is haar betoog 

nogal simplistisch. 

Amerika heeft een nieuwe president. Blijkbaar had de USA nood aan een grote mond. De 

overwinningskansen van Trump werden eerst weggelachen. Trump in het Witte Huis? Te gek 

voor woorden! Verkeerde inschatting, want de brutale man met de onmogelijke principes en 

walgelijke uitspraken, bereikte zijn doel. Hoe vertwijfeld moeten vele Amerikanen geweest 

zijn om in zulk individu heil te zien? Zijn ‘America First’ bood hun waarschijnlijk nieuwe 

perspectieven. Hoe lang zijn heerschappij zal duren, weet niemand, maar vanuit Sint 

Francisco vernam ik dat sinds hij zijn harde standpunten wat bijstelt er gevaar dreigt, niet uit 

democratische, maar wel uit republikeinse hoek. Men spreekt zelfs van een nieuw Kennedy-

verhaal. Het mag hem gespaard blijven. De wereld kijkt aandachtig toe, vooral omdat zijn 

‘America First ‘als een heet hangijzer boven internationale samenwerking en vrede hangt. 

Vrede! Zó lang al wordt er naar verlangd, zo dikwijls is ze al geschonden. Nu Kerstmis nadert 

hopen we –tegen beter weten in- weer dat de terreur ophoudt, de haarden van conflicten 

uitdoven en de wapens zwijgen. Het zou mooi zijn als goede wil de leidraad werd in 

besprekingen en onderhandelingen, en respect de basis van elke gemeenschap. 

25 december! Het laatste stukje 2016 verglijdt naar eeuwigheid. Wat vorig jaar was, wordt 

herinnering, feiten behoren dan tot de geschiedenis, alleen de gevolgen nemen we mee. 

December! Etalages en reclamefolders willen absoluut voorkomen dat we zouden vergeten 

dat er deze maand te feesten valt. Sinds zolang ik mij herinner, brengen Sinterklaas, Kerstmis 

en Oudjaar licht in de donkere winterdagen. De Sint maakt vooral de kinderen blij. Als zijn 

feestdag nadert, vergeet hij zijn eigen noden en problemen, want niets is voor de heilige 

man zo belangrijk als op de morgen van 6 december stralende kinderoogjes te zien. Nu de 

ouderdom begint te wegen en hij soms wat moe is, hoop ik dat zijn ‘Pietermannen’ in plaats 

van te ruziën over wie de ware of de mooiste is, er zullen op toezien dat geen huis waar 

kinderen wonen, wordt voorbijgaan. 

Rond de winterzonnewende zijn de dagen zeer kort. Het is de periode om binnenskamers de 

zwaarmoedigheid te verdrijven met fonkelende lichtjes en dansende kaarsenvlammetjes! 

“En ook met eigentijdse interieurdecoraties,” dicteren de reclamefolders. Ieder zich 

respecterend tuincentrum of warenhuis dompelt de bezoekers, -lang vooraf al-, onder in een 

winters landschap met sneeuw en kerstbomen vol kitscherige ornamenten! Op zoek naar 

tuinlaarzen die we niet konden vinden –normaal gaan we er blindelings naartoe-, verzeilden 

we onlangs in zulk idyllisch (!) decor. Benauwend! Mijn vrouw probeerde er weg te komen, 

zocht gespannen naar de uitgang, maar we draaiden als het ware in een doolhof rond. Geen 

deur, geen raam, slechts donkerte, waarin pinkende minilichtjes verondersteld werden een 

sprookjessfeer te creëren. “Wat als hier brand uitbreekt?” vroeg ze. Die gedachte liet haar 

niet los. Toen we eindelijk aan de kassa kwamen, was haar enige reactie: “Hier kom ik 

voorlopig niet meer binnen!” De veiligheidsvoorschriften zullen wel streng zijn en de 

controle hopelijk idem dito, maar in gedachten zag ik hoe mensen radeloos een uitweg 

probeerden te vinden om aan een verstikkende, giftige vuurzee te ontsnappen. 

Feesten gebeurt anno 2016 in stijl, aangepast aan je huis en je persoonlijkheid. Landelijk, 

klassiek, modern, grote luxe of overdadig barok; in kerstartikelen is er keuze te over. Heren, 

neem je bankkaart mee als vrouwlief vindt dat de kerstboom aan een nieuwe outfit toe is: 
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een rode blos omdat je met de briefjes in je portefeuille niet toekomt, is nogal gênant. 

December is een dure maand.  

December is ook meer! Hoog in onze kerstboom, veilig voor grijpgrage kinderhandjes, 

hangen de enige twee kerstballetjes die nog overblijven van de collectie die de grootmoeder 

van mijn vrouw in oorlogstijd kocht. Haar man en dochter waren pas overleden, twee van 

haar zonen zaten in Duitsland. Een van die zonen was mijn schoonvader, die later, ieder jaar 

opnieuw met die versiering de boom optuigde. Die twee kerstballetjes mogen niet 

sneuvelen, ze zijn niet alleen van een schoonheid die nu niet meer gemaakt wordt, ze zijn 

vooral een hommage aan een ingoede vader en een warme thuis. Kerstmis maakt het hart 

ontvankelijk voor mooie herinneringen, dankbare liefde en gevoelens van verbondenheid. 

Vrienden, ik wens u allen een mooie Kerstmis. 

G. Pepermans 

 

 

 

 

Belangrijk 

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

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

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, telefoonnr. 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. 
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SPECIALE VERJAARDAGEN   

                50 JAAR GEHUWD 

05/12 : MAHIEU ANNIE - SENTE RICHARD, Terheidelaan 39 - 3110 Rotselaar 

 

 

                 85 JAAR 

27/12 : MASSY FELIX, Diestsestraat 50 bus 1 - 3200 Aarschot  

18/12 : BOXY MARCEL, (Wednr. DEKONINCK HILDA ) Kard. Mercierlaan 34/2  - 3001 Heverlee   

31/12 : GOOVAERTS HENDRIK, Kiemerstraat 50 -  9100 Sint-Niklaas 

 

          80 JAAR 

20/12: VANNETELBOSCH WILLY, Schoonaardestraat 119 - 3078 Meerbeek 

 

                                        75 JAAR 

 27/12 : MOTTIE LUCIEN, Singel 5 - 3450 Geetbets 

 

                                        70 JAAR 

02/12 : VERMEULEN WILLY, Ruisbroeckstraat 5 - 3360 Bierbeek 

14/12 : PEETERS YVETTE, Bedafstraat 30 - 3300 Kumtich  

20/12: VANDEN EYNDE VIRGINIE, Molenbaan 60 - 3111 Wezemaal 

25/12 : FIERENS CHRISTIANE, Optielt 76 - 3390 Tielt -Winge 

26/12 : ROBBERECHTS JULIA, St. Rochusstraat 12 - 3211 Binkom 

 

                         Aan iedereen van harte proficiat    
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DONDERDAG 5 JANUARI: WANDELEN IN LEEFDAAL 

We wandelen het nieuwe jaar in met een fikse wandeling in Leefdaal en dat 

met ouwe getrouwe Felix, die daar goed zijne weg weet. Verloren lopen zullen 

we dus niet. Ziehier zijn boodschap. 

"Niets beter dan een goede wandeling om de overdaad van de feestdagen te 

verwerken. Op donderdag 5 januari vertrekken  we om 14 uur aan de kerk van 

Leefdaal (Hoek Neerijsesteenweg en Dorpstraat). Parking op het plein aan de 

kerk of in "Pallekeshof" (Dorpstraat 526) waar we na de wandeling de after-

drink hebben. 

De wandeling van 8 km loopt grotendeels door de velden, en het is omhoog en 

omlaag, vanuit de Voervallei naar het plateau tussen Dijle en Voer. Bij minder 

goede weersomstandigheden - het is midden in de winter - kan het een zware 

dobber worden ! Degelijke stapschoenen zijn zeker nodig! Of laarzen 

misschien? Maar, zoals gezegd, om de overdaad van de feestdagen weg te 

werken mag het wat meer zijn. 

ZORG IN IEDER GEVAL DAT JE ANDER SCHOEISEL BIJ HEBT OM PALLEKESHOF 

BINNEN TE GAAN." 

Ik kan hier alleen maar aan toevoegen dat de traditionele nieuwjaarsdruppel 

voor onderweg niet zal ontbreken. 

Tot dan. 

Achilles (0475/253933) en Felix  
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     U en uw partner zijn van harte welkom op onze Algemene Vergadering 

     

      DINSDAG 10 JANUARI  2017  

 
     in de VOETBALKANTINE VAN KHO STADE BIERBEEK 

     Wijnenberg, 1 - 3360 BIERBEEK (aan de achterkant van ‘De Borre’). 

 

   PROGRAMMA : 

   Begin om 14u30  -  Ontvangst met een glaasje Cava of fruitsap 

        

 AGENDA: 

 -  Welkom  

-  Terugblik op het voorbije jaar 

-  Kasverslag   

-  Voorstelling activiteiten 2017 

- Herverkiezing bestuur 

- Toekomst 

- Beantwoorden van gestelde vragen. Hebt u vragen/voorstellen of 

bemerkingen ivm.onze kring, aarzel dan niet om ze - graag vóór 20/12 - 
schriftelijk mee te delen aan onze voorzitter Gaby Algoet, Dongelsplein, 11- 

3018 Wijgmaal of via e-mail: gaby.algoet@telenet.be  - Dank u. 

- Tijdens de pauze zijn er belegde sandwiches met koffie of thee en na     

het officiële gedeelte hebben we nog een gebakje + koffie of thee 
voorzien. Bier of frisdrank achteraf is voor eigen rekening aan een 
democratische prijs.  

 

   Deelnemen aan deze Algemene Vergadering kan door storting van € 6 per 
   persoon op onze SKL rekening BE78 4310 0665 6186  met vermelding:                                  
   Code 610 

           Gelieve te betalen vóór 28 december 2016.  

 Het aantal deelnemers is beperkt tot 250 personen. 
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   Parkeren kan aan de Kantine op de Wijnenberg of op de parking van De Borre. 

    

   De VOETBALKANTINE van KHO STADE Bierbeek is te bereiken: 

   

   1.  Per autobus vanuit Leuven Station: 

    

      Bus nr. 6 - WIJGMAAL-HOEGAARDEN, richting Hoegaarden, tot de bushalte 
   aan D’STORE in de Hoogstraat. Stap een 100-tal meter verder tot aan het  
   tankstation. Dan rechts naar omhoog en je bent onmiddellijk aan de  
   voetbalkantine. 
             

 Bus nr. 7 + 8 - BERTEM-BIERBEEK, richting Bierbeek, tot bushalte De Borre + de 
parking oversteken en via klein weggetje rechts, naar de voetbalkantine gaan. 

            

     Bussen nr. 7 + 8 rijden om het kwartier. 

   

   2.  Met de auto:  

     

   Komend van de E40 - Heverlee - Expressweg, rij je richting Bierbeek Centrum. 

   Bij het begin van de Dorpstraat, aan het gemeentehuis, neem je rechts de 
   Bevekomsestraat, dan meteen terug naar rechts, dit  is de Speelpleinstraat.
   Na ongeveer 50m rechts is de parking van De Borre. 

   Rij je nog verder door, dan is er, weer rechts, de Wijnenberg met enkele                
   parkeerplaatsen. 

 

Kom je van de E40 uit de richting Tienen of St.Truiden, neem je best de afrit 
Boutersem. 

Volg richting Bevekom tot aan het 2e kruispunt. Rij hier naar rechts richting 
Bierbeek, steeds rechtdoor en in de Dorpstraat, aan het gemeentehuis van 
Bierbeek, links de Bevekomstraat in en dan rechts tot parking De Borre of tot 
aan de kantine. De kantine van KHO Stade Bierbeek ligt achter het gebouw 
van De Borre en is vanaf de parking te voet bereikbaar via het kleine weggetje 
aan de rechterkant van het gebouw.  

        

   Of volg gewoon de borden KHO Stade Bierbeek en De Borre.   
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GEWANDELD IN HOEGAARDEN (3 november): VERSLAG 

Zoals het ware gentlemen betaamt hadden Hans en Luc zowaar twee parkings in hun vizier 

gehouden en als volwaardige parkwachters iedereen bescheiden en  veilig naar hun plaatsje 

geloodst. Meerdere schietgebeden ter attentie van Sint Gregorius lagen aan de basis van het 

onverwachte droge herfstweer, gekruid met schilderachtige wolken die het ganse traject als 

dreigende spelbrekers voor de nodige spanning zorgden. 

We startten gezwind de wandeling midden in de cultuurhistorische dorpskern van 

Hoegaarden. We lieten het 16 eeuwse Kapittelhuis (voormalige woning van de kanunniken)  

nederig rechts van ons liggen en doorkruisten de bekende tuinen van Hoegaarden. Met 

meer dan 20 thematuinen vormen deze een aantrekkelijke  attractie voor gepassioneerde  

plantenliefhebbers. In deze tuin kunnen we zelfs een zuivere waterbron ontdekken. Waar er 

lekker bier is, is er gegarandeerd ook lekker water (bier bestaat trouwens voor 90 % uit 

water beweert mijn wederhelft)! 

Links van ons daagde het bejaardentehuis op, dit lieten we in vrede verder rusten. We  

verlieten, ons vergapend aan de 'refugie van de 11000 maagden', een tot het bouwkundig 

erfgoed behorende  vierkantshoeve van de 18de eeuw, de drukke dorpskern. Tijd om ons 

volop in de weelderig gekleurde natuur te smijten. De voorhoede deed er alles aan om de 

rustig stappende medemens achteraan te plezieren, en trapten dikwijls op de 'frein' (goed 

hé Bob). 

Zoals het een echte kapelletjeswandeling betaamt, werden we regelmatig gecharmeerd 

door authentieke kapelletjes die her en der verspreid de landelijke wegen opfleurden  

(ééntje heeft zelfs als amoureuze achtergrond gefungeerd voor een paar van onze vrienden, 

meer daarover in Dag Allemaal!). Holle wegen, weelderig bestrooid met de laatste stervende 

bladeren vormden een prachtig mysterieus decor, en zoals een collega-wandelaarster er ons 

terecht op attent maakte vergaten we vooral niet om in hoge mate te genieten van de 

weidse plattelandsgezichten. We hielden verbaasd halt bij de geosite Goudberg, die 

gekenmerkt wordt door  de aanwezigheid van een versteend bos. Blijkbaar zijn deze bomen 

restanten van 54 miljard oude cipressen van een subtropisch moerasbos. Blijvend leren, is 

dat geen motto van KBC? 

Langs de overbekende brouwerij zakten we gewillig af naar het gezellig warme Kouterhof. En 

als tachtig SKL'ers  tevreden en dorstig zijn dan kan je ervan op aan dat er weer 'ambiance in 

het kot' was. Iedereen genoot zichtbaar van de gemoedelijke sfeer en er werd dan ook 

uitgebreid nagepraat en geëvalueerd. 

Hans, Rita, Luc en Mia doe zo  voort in schoonheid en maak ons gelukkig met nog meer van 

zulke leuke tochtjes. Alvast hartelijk dank van ons allemaal! 

Monique en Achilles 
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QUIZ  IN ’T PAKENHOF (17 november): KORT VERSLAG 

Woensdagnamiddag, grootouderdag en dus drukte in het kwadraat....Oei, met morgen de 

jaarlijkse quiz bij SKL op het menu, had ik ter voorbereiding en opwarming nog graag even 

die slimme meneer Google geraadpleegd.  

Hoe krijg je echter drie puberende tieners van dat betoverende beeldscherm weg?  Zoals de 

rattenvanger van Hamelen, of beter zoals de heks in Hans en Grietje, je verleidt ze met zoet, 

verleidelijk zoet, en ze trappen met hun ogen dicht in de val... Of toch niet... want oma die 

een hartsgrondige hekel heeft aan computerspelletjes, met argwanende blikken facebook 

tolereert, wat boeit haar zolang op de PC? Met de nadrukkelijke aanwezigheid van restjes 

chocolade-ijs eisen ze nieuwsgierig uitleg voor dit fenomeen. Kei vet cool besluiten ze 

eendrachtig, zo'n  quiz voor oma's en opa's. De oudste weet wijselijk dat ze zeker iets over 

de Amerikaanse verkiezingen  gaan vragen (goed gegokt jongen). Onze langbenige dame 

denkt dat de geflopte show van Beyoncé een quizitem zal worden, waarop de stoerste van 

de bende opmerkt dat de liedjesvragen wel meer op genre  Eddy Wally zullen uitdraaien 

(blijkt hij verdorie ook nog gelijk te hebben!). Enfin, mijn speurwerk werd al snel abrupt 

afgebroken, maar resulteerde uiteindelijk in een gezellig, interessant onderonsje met de 

kleinkinderen. 

Een leerrijk onderonsje werd het donderdag beslist helemaal... een vijftigtal moedige 

enthousiastelingen kwamen zich met frisse blik en vooral veel gezond verstand aanmelden. 

Er vormden zich probleemloos een tiental teams, er werden vrolijk originele teamnamen 

bedacht en al snel was iedereen in een sportief, concurrerend, spannend sfeertje 

ondergedompeld.  

De ervaren quizmasters Guido en Agnes hadden hun beste beentje voorgezet. De 

Olympische lat was niet extreem hoog gelegd, en de vragen waren  verrassend gevarieerd.  

Een paar pittige vragen resulteerden in gepijnigde gezichten en gefronste wenkbrauwen. 

Triomfantelijk werd er rechtgeveerd bij het besef van 'ik weet het!' en ondergetekende 

bekent ootmoedig dat het fluisteren haar soms iets te machtig werd.  

Een genietende koffiepauze die weer de bloeddruk terug op normaal kreeg en een frisse 

wind door de vermoeide breinen liet waaien was dan ook een dankbaar breekpunt in deze 

ambiancerijke quiznamiddag. 

Het tweede deel werd zowaar nog spannender. De zoekopdracht met foto's, de vragen rond 

verkeerssituaties, de schiftingsvraag die duidelijk rekende op mensen met wiskundig inzicht, 

leverden geanimeerde gesprekken op, en de aanwezige niet-kwissende fans zullen alvast 

mee genoten hebben van het gezellige geroezemoes. Punten hebben we (met ons team) 

niet gescoord voor de vertaling van het  Deense Röda korset (bleek om het Rode Kruis te 

gaan), maar lol hebben we des te meer gehad met onze originele vertaling. (Wij opteerden 

voor een rijgkorset). 

Wat gaat de tijd snel als het prettig vertoeven is, daar was de proclamatie al. Iedereen had 

met verve gepresteerd en de resultaten lagen dan ook heel dicht bij elkaar. Wij zijn dan ook 

geen quizfanaten die azen op prestatie en plaatselijke roem, maar een groep gezellige 

mensen bij elkaar die op een gezonde competitieve manier hersengymnastiek promoten 

waarbij vooral de factor humor niet mag vergeten worden.  
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Een dikke pluim voor Guido en Agnes en dan mogen we ook Gaby niet vergeten, die zoals 

een ijverig eekhoorntje leuke prijzen had vergaard, en nu gul kon uitdelen. 

Ikzelf kijk met een meer dan tevreden gevoel terug op deze ontspannende namiddag, en 

hoop dat iedereen er evenveel van genoten heeft. Ik maak dan ook volgaarne reclame voor 

de volgende editie.  

Guido, hou de kranten maar stipt in het oog, Gaby vul alvast maar uw schatkamer terug aan, 

ikzelf ga volgend jaar minstens een halve dag in retraite  om mij in stilte op dit leuke 

evenement voor te bereiden! 

Groetjes (tot op het fantastische kerstdiner!) 

Monique Leempoels 

 

4 Dagen Elzas en Vogezen: een verslag 

   

  

Donderdag 20 oktober, zes uur en het is nog akelig kil en pikkedonker. Met slaperige ogen 

verbaas ik mij weer eens om die ochtendlijke drukte, zo schreeuwerig vermoeiend, zo pril  in 

de morgen. Zelfs op zo'n onchristelijk vroeg uur staan er reeds opgewekt en monter een 

aantal frisse medereizigers klaar voor de grote trip. Tot ieders genoegen staan er twee 

comfortabele bussen ons warmpjes op te wachten en worden we vriendelijk aan boord 

geleid door de beide gidsen. Even is er lichte paniek wanneer één koppeltje niet tijdig 

opdaagt. De moderne communicatie is niet voor niks uitgevonden, en met een paar luttele 

minuutjes vertraging kan er toch vertrokken worden: het ontbrekend koppel stapt op aan de 

volgende tussenstop.  
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Een verplichte, maar tevens dankbare tussenstop in Aarlen zorgt ervoor dat ik inmiddels, 

meer dan wakker, kan genieten van een mini - ontbijtje en mijn ochtendhumeurtje gelukkig 

in de rugzak kan stoppen. Op een klein oponthoud (wegens  een verkeersongeval) na, verliep 

de reis vlotjes en werden we reeds door gids Nicole met de nodige informatie als echte 

toeristen getraind. Op naar Nancy, waar we voor onze lunch verwacht worden. 

Als eerste culinaire kennismaking met la douce France kan Brasserie Excelsior tellen. Dit fraai  

Art-Nouveau gebouw, daterend uit 1911, is een pareltje ontsproten uit de School van Nancy. 

Kleurige  glasramen, gecombineerd met fraai bewerkt houtwerk bevestigen de grandeur van 

Nancy's cultureel erfgoed. We verlaten met zalige voldoening het 'etablissement' voor een 

korte, boeiende stadswandeling. Het hoogtepunt is overduidelijk het wereldberoemde 

Stanislasplein. Het standbeeld van hertog Stanislas prijkt in volle glorie, want het is immers 

onder zijn impuls, met de vakkundige hulp van architect Héré, dat het plein van Nancy 

getransformeerd werd tot één van de mooiste van Frankrijk. De renaissancistische 

gebouwen zoals de opera en het stadhuis vormden de basis voor erkenning als 

werelderfgoed. Het plein blinkt letterlijk en figuurlijk met romantische fonteinen en unieke, 

met bladgoud beklede, smeedijzeren hekken. Als visueel toetje voor de talrijke toeristen, 

werd het plein aanlokkelijk omgetoverd met lieflijke groenattracties en originele houten 

zithoekjes. Via de Place de la Carrière, een met minder praal en pracht overladen broertje 

van het Stanislasplein kuieren we rustig verder en pikken links en rechts nog fraaie beelden 

op van oude prachtige Art Nouveau kenmerken in de Vieille Ville. Dit is beslist een stadje om 

langer lief te hebben maar de plicht roept en het busje wacht... 

De Route des Crêtes, in 1914 door het Franse leger aangelegd, vormt de natuurlijke grens 

tussen Elzas en Lotharingen. Deze route waaiert uit met de mooiste landschappelijke 

hoogtepunten. De Roche du Diable, de Col de La Schlucht zijn voor de fietsliefhebbers beslist 

geen onbekende namen. Terwijl wij mateloos genieten van kleurige herfstpaletten in een 

aaneenschakeling van rustige valleien, onderbroken door mysterieuze donkere wouden blijft 

onze chauffeur Luc gelukkig even geconcentreerd zijn haarspeldbochten nemen om ons 

veilig en tijdig af te leveren. Muhlbach-sur-Munster ligt als een uitnodigende oase tussen het 

herfstgetooide glooiende landschap. Een betere omgeving om te onthaasten lijkt mij amper 

denkbaar... 'La perle des Vosges', een uitgroeiend familiehotel, wacht ons uitnodigend op. 

Netjes gekamd en opgefrist wordt er aangeschoven om te genieten van de kookkunsten van 

de chef. Een stijl gekenmerkt door het gebruik van verfijnde lokale producten, die met veel 

Franse flair de traditionele gerechten opwaarderen. Culinaire verwennerij ten top! Slapen in 

een vreemd bed (met bovendien een pijnlijke keel) is voor mij (en blijkbaar velen) telkens 

even wennen, maar er wacht nog teveel moois om hierover lang te zeuren... 

Een ietwat chaotisch verlopend ontbijt -voor elk wat wils, maar aan de schikking van het 

buffet kan er nog heel wat gesleuteld worden- verstoort even de ochtendlijke rust. Maar niet 

getreurd, het mooie Riquewihr wacht in vrede op ons. Zelfs lichte regendruppels kunnen ons 

genoegen niet temperen bij het zien van zoveel lieflijk ogende huisjes die uit de sprookjes 

van Hansje en Grietje zijn ontsnapt. Riquewihr is alom gekend voor zijn best bewaarde 

vakhuizen en kan in al haar authentieke charme op onze bewondering rekenen. Het Haus 

Jung-Selig uit 1561 en zijn stadstoren De Dolder zijn hiervan ongetwijfeld de beste getuigen. 

 



 

12 

 

Rond 11 uur worden we in stijl ontvangen bij de familie Rentz waar we vakkundig worden 

ingewijd in de bedwelmende cultuur van Elzas wijnen. Als volleerde sommeliers  herkennen 

we moeiteloos (hm!hm!) in het  uitgesproken aromatische karakter van deze fruitige wijntjes 

de toetsen van bloemen en gedroogde vruchten. De proevertjes  waren zozeer welgekomen 

dat er rijkelijk veel dozen van dit godenvocht probleemloos de weg vonden naar de 

kofferruimte van de bussen. 

Een gesmaakte lunch in een sfeervolle kelder (wintub) wordt aangenaam afgerond met een 

korte, maar resultaatvolle winkelbelegering van het mooie, inmiddels zeer wakkere 

Riquewihr. Toerisme is zowat de belangrijkste economische troef in dit veredeld stadje, 

maar dit wordt hun vergeven met heel veel liefde. 

Het in 1889 gerestaureerde  kasteel Haut Koenigsburg, met als bezieler Willem II, zal ons op 

een verrassende wijze laten kennismaken met renaissance meubels, middeleeuwse wapens, 

romantische muurschilderingen en nog veel meer. Mede dank zij de  begeesterende uitleg 

van onze 'zingende minnestreel' en de professionele vertaling van onze gids Nicole werd dit 

een interessante uitstap die tevens de opgedane calorietjes stiekem deed wegsmelten. Over 

calorieën gesproken, diezelfde avond werd er tot groot genoegen van velen de zo begeerde  

choucroute geserveerd. Er werd gesmikkeld en gesmuld dat het een lieve lust was! 

Zaterdagmorgen werd ingeleid met een blits bezoek aan het lieflijke bloemendorp 

Eguisheim. Waren het de ranke ooievaars die sierlijk opdaagden, of eerder een laag 

herfstzonnetje dat wazige strepen trok tussen de overheersende wijngaarden... Feit is dat ik 

meer dan honderd procent genoot van de kleurrijke ode die de nazomer ons gratis 

presenteerde. Ondanks de eerste sporen van vergankelijkheid zag ik nog nooit zo mooi de 

wilde wingerd met zijn indrukwekkende scharlaken kleur de show stelen. Eguisheim, 

bescheiden maar toch zo warm in al zijn kleurrijke bloemenpracht kan in charme moeiteloos 

concurreren met zijn grote zustersteden. Dit rustige dorpje is in keurige ringvorm gebouwd 

rond het dorpsplein met burcht en kapel en kon Paus Leo IX tot één van zijn notoire burgers 

rekenen. Het  betoverend romantische kapelletje is nog overeind gebleven. Hier bracht 

Nicole ons inzicht  in het tragische levensverloop van Ste Odile. De door ons onderbroken 

jaarlijkse opruimbeurt van de kapel kon weer volop starten! 

Via één van de talrijke rotondes maken we kennis met de bekendste kunstenaar van Colmar.  

Bartholdi, de geestelijke vader van het vrijheidsbeeld in Amerika heeft hier als gepaste 

'honneur' een prachtig (ietwat kleiner) replica mogen posten. Later zullen we in het centrum 

zijn geboorteplaats terugvinden, waarin nu ter zijner ere een museum gevestigd is.  

Colmar is de perfecte mix van cultuur, levende hommages aan de rijke geschiedenis, 

gezellige winkelstraatjes, heerlijke streekspecialiteiten en dit allemaal zwaar overgoten met 

een romantisch sausje. 'La petite Venise' heeft definitief mijn hart gestolen, hier moet het 

hartje zomer zalig vertoeven zijn op de talrijke terrasjes. Nicole leidt ons (ondanks de grote 

massa toeristen) probleemloos langs de Quai de Poissonnerie met zijn wederom typische 

huisjes, die wel decorstukken lijken uit een middeleeuwse film. Maison Pfister is één van die 

trotse rustieke herenhuizen die ongegeneerd alle aandacht naar zich toetrekt. Zelfs een 

replica van onze 'manneken pis' staat hier ietwat droogjes dubbelzinnig te wezen. Deze 

leerrijke dag werd 's middags onderbroken door nog maar eens een voluptueus 

gastronomisch diner. 
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Eten... het blijkt hier in de Elzas een overdadig kantje te vertonen, want we krijgen 's avonds 

weer een culinair festijn voorgeschoteld. Tot mijn grote spijt en zowaar tot verdriet van de 

gastvrouw moet ik voortijdig passen. We klinken nog een fris glas op de gezondheid en de 

vriendschap en tuimelen voldaan ons warme nestje in. 

De dagen glijden door de vingers. Werken kost alle tijd, maar blijkbaar niet werken ook! We 

nemen afscheid van het panoramisch boeiende  Mulbach om langs de rustende wijngaarden 

naar het mondaine Straatsburg af te reizen. Met twee bussen in het drukke Straatsburg 

rondtoeren is niet zo vanzelfsprekend. Toch slaagden de beide chauffeurs erin om ons niet 

alleen met een glimp van de gebouwen van het Europees Parlement te verblijden maar 

tevens om ons keurig te deponeren dicht bij het centrum. 

We genieten van een adembenemend uitzicht, dank zij de volwaardige wandelpromenade 

over heel de breedte van Barrage Vauban. La Petite France is een zalige wijk om rond te 

kuieren. In de prachtige vakwerkhuizen hebben zich inmiddels sfeervolle restaurantjes en 

winkeltjes gevestigd. Supergezellig, maar zo denken er blijkbaar (te) veel mensen over!!! En 

dan duikt opeens als perfecte apotheose de gigantische kathedraal op. Notre Dame de 

Strasbourg is een reusachtige gotische kerk in roze zandsteen opgebouwd. Er werd bijna 

onophoudelijk aan gewerkt tussen de 11
de

 en de 15
de

 eeuw. De façade is rijkelijk versierd 

met torentjes, arcades en beeldhouwwerken, de binnenruimte is minder imposant maar 

toch eenvoudig kunstlievend. Deze immense, postkaartwaardige kathedraal is gelukkig van 

bommen gespaard gebleven omdat zelfs Hitler een boontje had voor dit meesterwerk. De 

belangrijkste attractie is het astronomische uurwerk, met zijn dansende engeltjes. Helaas, 

wegens terreurdreiging (waar we spijtig genoeg zullen moeten mee leren leven) werd dit 

schouwspel niet geprogrammeerd. De Flammenkuchen in het plaatselijke restaurant in 

overvloed geserveerd met een aangenaam zacht wijntje maakten dit gemis meer dan goed. 

(Flammenkuchen is een soort combinatie van quiche en pizza weelderig met kaas 

overgoten.) 

Zalig soezend op de bus, vol vertrouwen in Luc, zijn we dan rustig weer aan de terugkeer 

begonnen. Aarlen was de eerste tussenstop; deze keer stond vooral de sanitaire stop op 

hoog verwachtingsniveau (we zijn niet voor niks allemaal zestigplussers!). Merkwaardig hoe 

snel we weer van modus reiziger naar modus gewone 'thuisjesmensen' omschakelen. In 

stilte overlopen we weer onze drukke agenda voor de komende dagen, weg romantische 

overpeinzingen, de dagelijkse beslommeringen komen er weer aan. Het is mooi geweest, en 

het zal beslist voor prettige  blijvende herinneringen gezorgd hebben.  

Bedankt Vera en Julien voor het vele werk achter de schermen, dank aan Magda en Jan (met 

zijn wonderpilletjes) voor hun bekommernis. Heel veel dank aan busreizen Verhoeven, die 

voor twee behendige chauffeurs en twee lieve, bekwame gidsen gezorgd heeft en dank aan 

alle medereizigers die de reis opfleurden en opvrolijkten. Speciaal voor bus twee nog een 

klein (herkennings)liedje : We zijn dit jaar naar de bergen geweest... wat hadden we daar 

toen een feest... Ik had een mooi Tirolerbroekje aan ... met alles erop en eraan.... 

Au revoir!!!! 

Monique Leempoels 


