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Voor het nieuwe jaar wens ik jullie 

Tijd om van kleine dingen te genieten 

Rust om stil te staan bij mooie momenten 

Sterkte om tegenslagen  te overwinnen 

Vriendschap om je hart te verwarmen 

Humor om wat somber is te kleuren 

Een glimlach om elke dag mee te beginnen 

En tot slot een gelukkig en gezond 2017 

 

Gaby Algoet 
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Wil je een treinkaartje kopen,  

Nee, niet naar de balie lopen, 

Daar is niemand meer te zien,  

je kaartje komt uit een machien. 

Je moet dan overal op drukken  

in de hoop dat het zal lukken. 

Pure zenuwsloperij,  

achter jou zie je een rij 

kwaad en tandenknarsend staan, 

want de trein komt er al aan. 

  

Bij de bank wordt er geen geld  

netjes voor je uitgeteld. 

Want dat is tegen de cultuur,  

nee je geld komt uit de muur. 

Als je maar de code kent,  

anders krijg je nog geen cent. 

Om je nog meer te plezieren,  

mag je internet bankieren. 

Allemaal voor jouw gemak,  

alles onder eigen dak. 

Niemand die er ooit om vroeg:  

blijkbaar is het nooit genoeg. 

Man, man, man wat een geploeter, 

alles moet met een computer 

Anders doe je echt niet mee. 

Op www en punt be  

vind je alle informatie,  

wie behoedt je voor frustratie? 

 

Als dat ding het dan niet doet,  

dan word je toch niet goed. 

Maar dan roept men dat je boft,  

je hebt immers Microsoft. 

Ach, je gaat er onderdoor,  

je raakt gewoonweg buiten spoor. 

Nee het is geen kleinigheid,  

oud worden in deze tijd.  
 

Anoniem 
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SPECIALE VERJAARDAGEN  

                                 95 JAAR  

 

13/01 : TWEEPENNINCKX ALBERT, Weg Messelbroek 191  -  3271 Zichem 

 

                  80 JAAR 

 

06/01 : BOLCKMANS LODE, St.Jobstraat  183 - 2200 Herentals 

19/01 : REYGEL JUUL, Gemeentestraat 36 - 3210 Linden 

 

          75 JAAR 
 

23/01 : DE PROOST ELZA, Gelegstraat 38 - 3130 Begijnendijk  

25/01 : TERMOTE ROGER, Janseniusstraat 14 - 3000 Leuven  

 

                                      70 JAAR 

 

08/01 : LUYTEN ANDRE, Ramselsesteenweg 41 - 2230 Herselt   

21/01 : VERWIMP MADDY, Neerstraat 45 bus 2 - 3980 Tessenderlo 

28/01 : DE COSTER MARIA, Residentie Apollonia, Ooiendonk 3/0102 - 3000  Leuven  

28/01 : VANBORREN CHRISTIANE, Hoogveldstraat 5 - 3020 Herent 

 

                Aan iedereen van harte proficiat 

 

 

 

 



 

4 

 

OVERLIJDEN 

 

   

                      
Dhr. Frans MARIMAN (ex-KB Hoofdkantoor), echtgenoot van mevr. Lucia Vandenhoeck, 

is overleden op 21 december 2016 te Leuven in het UZ Gasthuisberg. Hij werd geboren op 

9 februari 1937. 

  

De uitvaartliturgie vond plaats in de Sint-Annaparochiekerk te Oud-Heverlee op woensdag 

28 december 2016 om 11 uur. 

  

Rouwadres: Korbeekdamstraat, 13 

                      3050  Oud-Heverlee 

 

Onze blijken van medeleven werden overgemaakt aan de familie.  

 

 

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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DONDERDAG 9 FEBRUARI, 14u30 IN PAKENHOF 

ANDY EN DI MET HUN MUZIKALE VOORSTELLING "WERKEN AAN EEN MIRAKEL" 

 

Na tal van voorstellingen in Culturele Centra komen Andy en Di ons hun ongewone 

levensverhaal vertellen. Hij een Britse ex-dokter uit Liverpool (thuishaven van The Beatles), 

in het bezit van een prachtige stem en een virtuoos met viool, piano, gitaar en synthesizer. 

Zij een Vlaamse ex-perschef van de Kredietbank, eveneens begiftigd met een prachtige 

zangstem. 

In een denderende theatershow komen zij ons vertellen waarom zij beiden de kap over de 

haag hebben gegooid en samen een muzikaal vertelduo zijn geworden. Zij doen dat aan de 

hand van een groot aantal eigen songs en enkele bekende popklassiekers. Je mag je 

verwachten aan een voorstelling die het midden houdt tussen stand up comedy en een 

concert, soms hilarisch, soms ontroerend. Laat je meeslepen in deze performance van de 

bovenste plank en aansteken door het enthousiasme van dit koppel dat Ierse folk 

combineert met rock en pop en met de beste Nederlandstalige cabaretnummers.  

 

De voorstelling duurt 2 x 45 minuten met daartussen een pauze, waarin je zoals gebruikelijk 

kan genieten van een tas koffie of thee met een lekker stuk taart.  

Wil je ook genieten van dit uniek spektakel, schrijf je dan in door storting van 3 Euro per 

persoon op rekening van SKL BE78 4310 0665 6186 met code 731 en dit vóór 

2/02/2017. 

Voor nieuwe leden, adres van het gebeuren: Pakenhof, Pakenstraat 61, Heverlee. 

Tot dan. 
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DONDERDAG 2 FEBRUARI: WANDELEN IN MECHELEN 

 

Ivo en Annemie presenteren ons vandaag een mooie natuurwandeling langs de Dijle en door 

het Mechels Broek.  

Vertrekkend van bij de ingang van het Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker 

volgen we eerst de dijk langs de Dijle tot de brug in Muizen (de Muizenbrug) om deze over te 

steken en langs de andere kant van de Dijle terug te keren via het Mechels Broek. Hier 

komen we terecht in een moerassig maar prachtig natuurgebied van 100 hectare met 

knotwilgen, sloten, bomputten (van tijdens de tweede wereldoorlog) en centraal een grote 

waterplas als paradijs voor menige watervogel.  Als je naar boven kijkt zie je in V - formatie 

overvliegende ganzen en in de natte graslanden kan je o.m. ooievaars (van Planckendael?) 

en een blauwe reiger opmerken.  

De wegen zijn - met uitzondering van een modderige 200 meter - uiterst goed begaanbaar.  

We vetrekken om stipt 14 uur zoals gezegd voor de ingang van het recreatiedomein De 

Nekker (zie foto onderaan), waar zij die willen nog snel een plasje kunnen maken, kwestie 

van het mooie natuurgebied niet te bezoedelen. Na de wandeling sluiten we af met de 

klassieke pint in de gezellige cafetaria van het recreatiedomein (Duvel en Gouden Carolus 

Trippel aan 3 Euro, koffie of warme choco aan 1,80 Euro)  

Best geef je voor de GPS Spuibeekstraat, 2800 Mechelen in. Kom je vanuit Leuven, rij dan 

richting Nekkerspoel en vlak voor de derde rode lichten sla je rechts in en rijdt onder de 

sporen door van het station Mechelen Nekkerspoel. Bij de eerste rode lichten zie je de 

Nekkerhal links liggen en sla je rechts af om op de ruime parking voor het recreatiedomein te 

belanden. Kom je via Haacht, Keerbergen, Rijmenam, Bonheiden, kom je op het einde van de 

Mechelse Steenweg aan een T met rode lichten (kruispunt met N15): hier ga je naar links en 

bij de eerste rode lichten sla je links af naar de parking.  

 

 

Achilles 

0475/253933            016/580842 
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VERSLAG OPERETTE : EINE NACHT IN VENEDIG  - 10-12-2016 

 

Dit verhaal speelt zich af tijdens de carnavalsperiode in Venetië. 

De hertog van Urbino staat bekend als een Don Juan. Hij nodigt de senatoren van Venetië 

met hun dames uit voor een gemaskerd bal.  Zo wil hij Barbara Delaque terug ontmoeten, 

die hij nog nooit zonder masker gezien heeft. 

De heren willen graag gaan, want ze zijn uit op de vrijgekomen post van rentmeester. Hun 

dames willen ze echter beschermen tegen de flirtende hertog. 

Senator Delaque heeft besloten om zijn vrouw naar Murano in veiligheid te brengen. Hij zou 

dan wel hun dienstmeisje Ciboletta meenemen als zijnde zijn echtgenote.                                                          

Maar zijn vrouw Barbara heeft andere plannen. Ze heeft een date met de jongere neef van 

haar man en wil later op de avond toch naar het gemaskerd bal van de hertog gaan.                                          

Daarom vraagt ze Annina, een vissersmeisje, om haar plaats in te nemen. Dat kan perfect 

gezien het carnaval is en iedereen er toch gemaskerd bij loopt. 

Caramello, de privébarbier van de hertog, is door de loslippigheid van Pappacoda, een 

grappige kok, alles te weten gekomen. Om op een goed blaadje te komen bij zijn baas neemt 

hij de plaats in van de gondelier die Barbara Delaque naar Murano zou brengen. Het is wel 

zijn bedoeling om haar naar de hertog te brengen. Wat hij echter niet weet is dat hij nu 

eigenlijk met Annina, zijn eigen liefje, onderweg is. 

Kunnen jullie het verhaal nog volgen?  Zo’n ingewikkeld verhaal op een podium aan het 

publiek duidelijk maken is natuurlijk geen sinecure.  Misschien dat daarom het eerste deel 

wat stroef was en een beetje actie miste. 

Maar in het tweede deel worden alle verwisselingen en intriges met elkaar geconfronteerd, 

wat best grappige toestanden teweeg brengt.                                                                                              

In dit deel komen dan ook de meest bekende aria’s en melodieën naar boven.                              

Hiervoor komen we zo graag naar de operette. Daarom waren er dit jaar dan ook met 66 

leden ingeschreven: om te genieten van de onweerstaanbare muziek van Strauss, de 

prachtige stemmen en het supermooie decor met achtergrondbeelden van het romantische 

Venetië.   

En zoals het een operette betaamt: eind goed, al goed, zeker als er kan gefeest worden.                                                                                                                                       

De melodieën blijven nazinderen bij het naar huis gaan.                                                                           

We kijken alvast uit naar volgend jaar. 

Magda Everaerts 
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KERSTDINER MET SKL (16 december 2016): VERSLAG 

 

Ieder jaar als Kerstmis nadert lijkt het wel of iedereen een beetje betoverd wordt door de 

magische kerstsfeer die onzichtbaar maar toch zo voelbaar onze harten beroert. 

Eeuwenoude tradities blijven dapper standhouden. IJdele kerstbomen, frêle engeltjes, 

blozende kerstmannetjes, al dan niet bekritiseerde stalletjes, pinkelende lichtjes, het hoort 

er allemaal een beetje bij om deze sombere korte dagen wat op te lichten. Vrije mensen als 

we zijn, kunnen we gelukkig allemaal vanuit onze eigen persoonlijkheid en visie een andere 

ingeving aan de kersttijd geven. Waar het uiteindelijk om draait is om intimiteit, 

samenhorigheid  en de warme gezelligheid die onafscheidelijke partners vormen. Deze 

boodschap hebben ze overduidelijk begrepen bij SKL. Hoe vlot Skype en Facebook ook 

werken, iemand in de armen sluiten via de computer lukt voorlopig gelukkig niet.  

Kersttijd is ook een tijd om dankbaar te zijn voor alles wat we zomaar mochten ontvangen. 

Het is dan ook een mooie traditie dat we op 16 december niet alleen in vriendschap samen 

kunnen genieten, maar vooraf ook onze overleden vrienden en ex-collega's herdenken in de 

mooie Basiliek van Scherpenheuvel. Het was een stijlvolle viering die met heel veel respect 

werd opgedragen aan onze overleden leden.  

Om twaalf uur was Zaal Den Egger paraat om ons eens te meer als ruime, comfortabele en 

gezellige ontmoetingsplaats te ontvangen. De hoofdrolspelers in dit verhaal waren 

ontegensprekelijk de voortreffelijke culinaire ploeg van Hof Ter Venne. Sommige mensen 

zijn zo onderscheidend in hun ambacht dat ze er moeiteloos in slagen om je gelukkig te 

maken. Deze mensen weten beslist waar ze mee bezig zijn en het resultaat laat zich dan ook 

gelden.  

Een geapprecieerd smakelijk aperitiefje als opener bracht de 284 genodigden onmiddellijk in 

hogere sferen. De begeleidende originele hapjes maakten het helemaal af, en iedereen liet 

zich bereidwillig onderdompelen in een feestelijke stemming. Het lijkt voor buitenstaanders 

misschien allemaal eenvoudig, maar driemaal helaas voor je gedachten. Om iedereen daarna 

weer netjes aan de gewenste tafel te krijgen is op voorhand veel denk- en puzzelwerk 

verricht door Vera, Julien en Jeannine die voortrekkers zijn in dit hele gebeuren. 

Onze voorzitster hield een korte, krachtige speech voor haar leden en dankte de aanwezige 

extra- genodigden waaronder mevr. Anja De Kimpe, regiodirecteur Vlaams Brabant en de 

heer Paul Saye, voorzitter van het Sociaal Fonds met zijn echtgenote. En hoera, dan mocht 

het culinaire festijn beginnen! 

Als ik u verklap dat als ‘entree' schartong in pancetta verleidelijk gepresenteerd werd met 

courgette, romanesco, en radichio geparfumeerd, perfect in balans met  kruidenolie, 

opgefleurd met limoendruppel en rasp van pecorino een blauwdruk achterlieten in mijn 

geheugen, dan begrijpen jullie mij toch? 

De volle smaak van de fluwelige knolseldersoep, sexy opgetut met amandeltjes en bieslook 

was niet uitsluitend hartverwarmend voor koukleumen, maar maakte beslist een swingende 

indruk. De passievruchtensorbet, die als tussendoortje werd gepresenteerd was eerlijk fris 

en eigenwijs lekker. 

 



 

9 

 

Mevrouw De Kimpe, een frisse sympathieke verschijning hield er aan om ons nog even een 

echte KBC'er te voelen. Ze bracht een prettige afwisseling van informatie over de huidige 

stand van zaken in KBC, gekoppeld aan een gemeend dankwoord voor onze geleverde 

bijdrage in het verleden. Het was een hartelijk  en warm dankwoord en kon op veel 

sympathie rekenen.  

Gelukkig was er dan even tijd om de beentjes te strekken, en wat ex-collega's of 

wandelvrienden op te zoeken. Nieuwtjes en onschuldige roddeltjes werden in vriendschap 

uitgedeeld. Het ultieme kerstgevoel kwam alsmaar dichterbij. 

De chef, niet bang van een uitdaging, bewees daarna op zijn no-nonsense manier dat een 

klassieker als fazant beslist geen saai imago moet hebben. Fazantenfilet discreet gedoopt in 

trappist vormde een geraffineerde combinatie met een ragfijn slaatje van chiconette 

gedrapeerd op een smeuïg bedje van krulkoolzalf opgevrolijkt met aalbessengelei. Mijn 

enthousiasme voor dit diner werd grenzeloos groot.. 

Het culinaire genoegen werd even afgewisseld door een kort woordje van de heer Saye. Hij 

prees niet alleen het heerlijke diner maar had ook woorden van lof voor onze gloednieuwe 

website, waar we ook terecht trots mogen op zijn (met dank aan Marc Peetermans). Onze 

activiteiten werden gunstig belicht en helemaal in de sfeer van kerst deed hij een oproep om 

ook onze minder actieve leden vooral niet uit het oog te verliezen. We gaan daar beslist een 

punt van maken! 

Om alle smaaksensaties volledig in vervoering te brengen werd ons daarna een overheerlijk 

dessert gepresenteerd met als hoofdattractie een peertje vol liefde gedrenkt in vanillewijn 

verleidelijk ondersteund door speculaasijs met dauwdruppeltjes van chocolade. Gewoon 

subliem! 

Waarachtig, ik ben de bijpassende subtiele wijntjes vergeten te honoreren, maar ja, dat is nu 

eenmaal het triestige lot van een niet-alcohol gebruikster. Ze waren volgens mijn wederhelft 

wel degelijk onweerstaanbaar lekker. 

De perfecte afsluiter van deze gezellige namiddag was dan ook het lekkere toetje dat zalig 

zacht zijn weg vond in gezelschap van smakelijke mokka. 

Het was een feest van wereldvrede, want iemand eten geven of eten delen is een teken van 

liefde. Eten verbindt! 

Dank aan iedereen die meegewerkt heeft om van deze gewone dag een feestdag te maken, 

nog heel gezellige kerstdagen en tot in januari!   

Monique Leempoels 

 

           


