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Vrienden, 
 

Vorige maand werd Margriet 100 jaar. Groot feest natuurlijk, met een lekker diner, bloemen en 

felicitatiekaartjes in overvloed en het obligate bezoek van de burgemeester erbovenop. De jarige liet 

glimlachend de drukte wat over zich heen gaan, ze had al zoveel meegemaakt. 100 jaar, een eeuw 

lang, heeft ze de zon zien op- en ondergaan, over mooie dagen, over minder mooie dagen, en heeft ze 

de wereld in snel tempo zien veranderen. Tot ze 90 werd, woonde ze in het dorpscentrum, vlak bij de 

kerk. In die kerk waar ze zelf zoveel kwam en die ooit veel te klein was om bij hoogfeesten als Kerstmis, 

Pasen en Allerheiligen de parochianen te ontvangen, zitten er nu slechts enkele tientallen, verloren in 

een veel te grote ruimte. Sporadisch, als iemand begraven wordt, is ze nog te klein; sporadisch, want 

de concurrentie van het crematorium heeft in onze gemeente de kerkelijke uitvaarten aanzienlijk doel 

dalen.  

Haar leven lang volgde ze het reilen en zeilen rond de kerk en het kerkhof, de school, de feestzaal en 

de apotheker. Over stoffige of modderige wegen haastten de kinderen zich naar de klas, ten minste als 

ze niet thuis moesten blijven om te werken of in de Walen zaten voor de bietenoogst. De 

seizoenarbeid is verdwenen, de straten werden verhard met macadam of geasfalteerd, bomen werden 

gekapt en vervangen door een bos van verkeersborden. Het lieflijke, rustige dorpje van 1917 is niet 

meer. Een drukke provinciebaan boorde zich dwars door de waardevolle ijzerzandsteenheuvels, paard 

en kar verdwenen uit het straatbeeld, auto’s, massa’s auto’s razen nu voorbij. Wat ooit als een 

achtergesteld gat bestempeld werd, evolueerde naar een halve stad, met chique huizen en prachtige 

villa’s. Nu maakt men de in onbruik geraakte voetwegen, waarvan de meeste inwoners niet eens meer 

weten dat ze er ooit waren, weer open; wandelaars willen weg uit de drukte, ze stappen graag door 

rustige natuur, mul zand of papperig slijk deert hen niet. 
 

Onze eeuweling mocht studeren, een uitzondering op de gewoontes in het Hageland van toen. Welke 

hardwerkende, verstandige vader liet zijn dochter onderwijzeres worden, wetende dat ze haar werk 

moest opgeven de dag dat ze trouwde. Niet te verwonderen dat tot halfweg de twintigste eeuw heel 

wat onderwijzeressen levenslang ongetrouwde juffrouw bleven. “Het kan verkeren,” zei Bredero en 

hij kreeg gelijk.  

De schoolplicht werd strenger, de jeugd mag niet meer studeren, ze moet! In dichte drommen 

overspoelt ze scholen en universiteiten, in zoverre dat een arts me misnoegd vertelde dat zonen en 

dochters van het gewone volk nu de plaats van hun kinderen innemen. De enige oplossing was 
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volgens hem het hoger onderwijs, speciaal dan de universiteit, veel duurder maken. Met een 

inschrijvingsbedrag van 1,5 miljoen Belgische franken zou veel opgelost worden. Nooit ben ik er nog 

geweest: zijn opvattingen stonden haaks op de mijne, als hij zo over geld dacht, kreeg hij het mijne 

niet. Ik heb spijt dat ik hem toen niet van antwoord heb gediend, maar ik was te zeer geschokt. Mijn 

vrouw doet het wel, beheerst en beslist, want dokters met zulke ideeën moet je, volgens haar, inzicht 

bijbrengen.  
 

1917! De invasie van 1914 is vastgelopen in een stellingenoorlog. Geweld, armoe en honger hebben 

bezet België in hun greep; aan de IJzer heersen gruwel en wreedheid. De hele wereld begint te 

rommelen, de Amerikanen mengen zich na de aanvallen van Duitse duikboten in de strijd. In Rusland 

breekt de revolutie uit, het Russische Rijk van de Tsaar gaat ten onder, Lenin komt aan de macht, de 

Sovjet-Unie wordt een feit. 

Margriet is bijna twee als op 11 november 1918 de wapenstilstand getekend wordt. Als waardering 

voor bewezen diensten aan de Belgische Staat tijdens de oorlogsjaren krijgen enkele vrouwen in 1919 

stemrecht. Geen enkele vrouw uit ons dorp valt die eer te beurt, hun leven verloopt verder in de 

schaduw van de kerktoren en onder het gezag van de man. Pas in 1948, een economische 

wederopbloei, een bankencrash in 1930 en een Tweede Wereldoorlog later, wordt eindelijk het 

algemeen stemrecht voor de vrouw ingevoerd. Een stap in haar ontvoogding en groei naar 

gelijkwaardigheid. Onze eeuweling mag op 32-jarige leeftijd voor de eerste keer naar de stembus. Op 

haar vijftigste zit ze met een kroost babyboomers in huis die dromen van een wereld vol peace and 

love. 

  

Vrienden, de meesten onder ons zijn kinderen van die jaren: babyboomers van na 1945. Van wat de 

wereld van onze ouders en grootouders teisterde, hebben wij geen weet, tenzij wat we leerden uit 

verhalen en geschiedenisboeken. Thuis zei moeder weleens als we met lange tanden aten en 

mopperden omdat we iets niet lustten: “Het moest nog eens oorlog worden.” Holle woorden, een 

dooddoener die ons niet raakte. Wij hadden het immers goed: iedere zondag een ijsje van 3 of 5 

frank en met kermis 50 frank, een bom geld want voor 5 frank mocht je driemaal op de 

paardenmolen. Bossen en velden waren ons speelterrein, ravotten het liefste wat we deden en rond 

het kampvuur zongen we uit volle borst ‘If you’re happy and you know it, and you really want to 

show it, clap your hands’. Er werd hevig geklapt! 

 

1967! In december wordt in Kaapstad de eerste geslaagde harttransplantatie uitgevoerd. 

Ontwikkeling en wetenschap zijn niet te stuiten. The sky is the limit! Het leven wordt met de dag 

comfortabeler en luxueuzer. Fabrieken rijzen als paddenstoelen uit de grond, winkels verruimen hun 

aanbod en reclame scherpt de behoeftes aan. De koude buiten-wc wordt naar Bokrijk verwezen en 

de zinken kuip voor het wekelijke bad naar de zolder of de schuur. 

 

1968! De jeugd voelt zich vrij, de toekomst ligt aan haar voeten en ze zal er haar stempel op drukken. 

Weg met de gevestigde macht die beknot en aan banden legt. ‘All across the nation such a strange 

vibration, people in motion’ en als je naar San Francisco gaat ‘You’re gonna meet some gentle people 

there’. Lange haren en gitaren zijn een must. De meisjes gooien het keurslijf af en bewust van hun 

schoonheid swingen ze in korte fleurige rokjes en luchtige bloesjes een vinnige rock- ‘n-roll.  

1968! In Leuven schreeuwen we ons hees: ”Vlaanderen Vlaams, Walen Buiten!”  

1968. Afscheid van de vrolijke jaren, begin van de grimmige. In Tennessee wordt Martin Luther King 

vermoord. De Praagse Lente wordt een halt toegeroepen door de inval van troepen uit de andere 

landen van het Warchaupact. Een dreun voor de wereldverbeteraars!  

De oliecrisis in 1973 bezorgt een tweede schok. Op die koude autoloze zondag in november stappen 

we, ons dochtertje van vier maanden warm ingeduffeld in de kinderwagen, vijf kilometer voor een 

bezoek aan oma en opa. Wezenloze situatie: geen auto te zien. Beangstigend ook: is dit het begin zijn 

van een andere tijd? Vermoeiend en tijdrovend, zo’n wandeling! Vreugdevol ook omwille van een 
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stralende vader en moeder bij dit totaal niet verwachte bezoek.  

1999 In december sterft Margriet haar man, ze is dan 82. In 1989 heeft ze de Berlijnse muur zien 

vallen en in 1991 de Sovjet-Unie weten uiteenvallen in 15 staten. Wie 100 wordt, heeft de wereld 

zien veranderen en euforie en ontgoocheling leren relativeren. Een 100-jarige laat veel drukte over 

zich heen gaan want door ondervinding weet zo iemand dat er niets nieuws onder de zon is, dat veel 

zich herhaalt. 

  

2017! Onderzoek en wetenschap resulteert in nieuwe, ultramoderne toepassingen, de geneeskunde 

maakt sprongen vooruit en ICT is de sleutel voor de toekomst, doch na verloop van tijd zullen 

negatieve gevolgen zich manifesteren. Dat is altijd zo geweest, de zorgen waarmee eternit, plastiek, 

diesel, atoomenergie, DDT, herbiciden en medicijnen de mensheid en de wereld opzadelden, zijn nog 

lang niet van de baan. Nooit heerst er echt vrede, ergens dreigt altijd oorlog en terreur. In 1991 werd 

de Sovjet-Unie ontbonden, nu loert Poetin om zich heen en wil opnieuw staten bij Rusland inlijven. 
 

Evolutie is een samenspel van denken en doen, bestuderen en realiseren, evalueren en bijsturen. Het 

is als de processie Van Echternach: drie stappen vooruit en dan weer twee terug. Echte vooruitgang is 

het resultaat van het zoeken naar evenwicht tussen winnen en verliezen, is ethiek en techniek in 

balans houden. Dat evenwicht vinden is nu meer dan ooit de grote uitdaging! 

 

G. Pepermans 

 

 

 

Overlijdens 

Dhr. Jan VANHULST (voormalig lid v/h directiecomité van ex-Cera), 

echtgenoot van Bea NACKAERTS. 

Jan overleed in het UZ te Leuven op 15 februari 2017; hij werd geboren op  

10 mei 1932. 
 

Rouwadres: Hoogstraat, 52 - 3360 Bierbeek 

 

Dhr. Piet VAN DEN BOSSCHE (ex-KB Hoofdkantoor/KBC bank), echtgenoot 

van mevr. Lea KUSTERMANS.  

Hij werd geboren op 12 november 1946 en is thuis te Hoegaarden overleden 

op 30 januari 2017. 

Piet was Toetredend lid van SKL. 

 

Rouwadres: Jules Lowetlaan, 4 - 3320 Hoegaarden 

                     

Mevr. Maria COREMANS, echtgenote van Jos AERTS (ex-Cera/KBC Bank). Maria werd geboren op  

13 december 1945 en overleed thuis te Betekom op 15 januari 2017. 

  

Rouwadres: Hulstsestraat, 55 -3130 Betekom                    

  

Onze blijken van medeleven werden overgemaakt aan de families 
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Speciale verjaardagen 
 

50 jaar gehuwd 
27/03 : BAETEN WILLY - DE WEL MARIE-JEANNE, Rijweg 86 - 3020 Herent 

27/03 : LAUDUS LYDIA - GURNY WILLY, Hulsberg 30 - 3010 Kessel-Lo 

29/03: PEETERMANS FRANCOIS - LEKENS RIA, Tuinwijkstraat 64 - 3545 Zelem 

 

100 jaar  
25/03: DECOSTER PALMYRE (wed.SNOECKX L.), Ter Vlierbeke, Rustoordlaan 3 - 2.21 - 3010 Kessel – Lo 

 

90 jaar 
31/03 : VANDENHOUDT LIVIN, Herseltsesteenweg 51 -3200 Aarschot 

 

85 jaar 
11/03 : SERRE AUGUST, Ijsbergstraat 67 - 3271 Scherpenheuvel 
 

80 jaar 
03/03 : CRISTENS WILLY, Boekweitstraat 25 – 2900 Schoten 

 

75 jaar 
10/03 : VERMOESEM MARIA (wed.MOORTGAT JEAN-MARIE), Maricolenweg 42 -9255 Buggenhout 

24/03 : TOELEN MARIA, Hannuitsesteenweg 416 - 3401 Landen 

24/03 : VERHAEGEN ANNIE, Koetsweg 227 - 3010 Kessel - Lo 

31/03 : SCHOTS FRANS, F.Dhanislaan 2 - 3080 Tervuren 

 

70 jaar 
01/03 : CAMMAERTS NICOLE, Vranksberg 20 - 3040 Loonbeek 

02/03 : VANOVERBEEK RITA (wed.HAENEN OMER), Linterseweg 1 - 3440 Budingen 

07/03 : KEMPENEERS HANSY, Teekbroek 43 - 3272 Testelt 

09/03 : VANHERREWEGEN JOHAN, Breisemstraat 110 - 3300 Tienen 

13/03 : LAERMANS JOS, Ledigheid 22 - 3210 Lubbeek 

13/03 : TIELEMANS MARIA, Langdorpsesteenweg 228 - 3201 Langdorp 

16/03 : ALGOET MARC,  Lansiersstraat 31 - 2800 Mechelen 

20/03 : PEETERS GILBERTE, Bergstraat 10 - 2230 Herselt                     

 

Aan iedereen van harte proficiat 

  
Musical Kiss me Kate 21 augustus 2017 - OPGELET ! Datum inschrijvingen verlengd !  

 
Lokatie : Donkmeer in Berlare - Overmere (overdekte genummerde tribune zitplaatsen) 
Vertrek met Lindencars om 18u op de parking aan het rond punt in Rotselaar , (kruising afrit E314 met de 
Aarschotsesteenweg) 
Begin van de operette : 21u. 
Kostprijs : Bij inschrijving van min. 50 personen, zou de prijs op 36 Euro p/persoon komen. 
De autobus wordt betaald door onze SKL-kas. 
Maximum aantal deelnemers: 60 personen. 
Beleef dit schouwspel mee door een voorschot van 20 Euro p/persoon te storten op onze 
SKL rekening nr. BE78 4310 0665 6186 met vermelding van code 715 vóór 20/03 /2017. 
Het juiste te betalen saldo zal later gevraagd worden gezien de ticketprijs kan varieren, afhankelijk van het 
aantal deelnemers.Bij onvoldoende of teveel deelnemers zullen we u telefonisch contacteren en/of uw 
voorschot terugstorten.                        
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DAGUITSTAP GHELAMCO ARENA en GENT – DINSDAG 21 en DONDERDAG 23 maart 2017 

 

Voor diegenen die ingeschreven hebben voor deze uitstap: 

VERTREK om 8.15 uur aan Rondpunt in Rotselaar. 

Hou rekening met de ochtendspits zodat je er tijdig bent. 

 

 

WANDELEN IN APRIL 

 

Deel 1:  WAANRODE (Donderdag 6 april) 

 

 
 

"Waanrode mijn geboortedorp, 'k heb U zo lief, van uw velden en uw wouden zal ik altijd blijven 

houden, 'k hou van uw huisjes schoon van bouw, ook uw kerkje blijf ik altijd trouw, Waanrode mijn 

geboortedorp, 'k heb U zo lief” 

 

Behoudens de trouw aan de kerk die vandaag de dag toch wat afgekalfd is, geldt deze strofe uit een 

oud gedicht van Emile Jordens vandaag de dag nog altijd voor de meeste Waanrodenaren. Eén van 

hen, onze wandelkameraad Jos Tuerlinckx, liet ons reeds in november 2014 kennis maken met de 

charmes van dit landbouwdorp, gelegen halverwege tussen Diest en Tienen en in vroegere jaren 

befaamd als bloemendorp.  Ook nu leidt Jos ons via onverharde veldwegen en betonwegen door de 

Waanroodse velden. 

  

We komen samen op de ruime parking aan de Sporthal "de Vruen", gelegen langs de Grote Vreunte, 

nr. 57b in 3473 Waanrode (fusiegemeente van Kortenaken) en vertrekken daar stipt om 14 uur voor 

een wandeling van een goede 7 kilometer. De dorst achteraf wordt gelest in de gezellige cafetaria van 

de sporthal. Het hoeft geen betoog dat we nog altijd maar begin april zijn en we rekening moeten 

houden met mogelijke aprilse grillen... aangepast schoeisel is dus aangewezen. 
 

Hoe Waanrode bereiken? Vanaf de E314 in Bekkevoort neem je de N29 richting Tienen en ga je 

hierna links richting Waanrode. Vanaf Sint-Joris Winge ('t Gouden Kruispunt) rij je even richting Diest 

en neem je rechts richting Molenbeek-Wersbeek en verder naar Waanrode. 

 

See you there, tot daar en tot dan. 

 

Jos en Achilles 
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Deel 2: BLOESEMWANDELING IN ATTENRODE EN WEVER, deelgemeenten van Glabbeek 

(donderdag 27 april) 

 

Door te wandelen voorkom je hart- en 

vaatziekten en vermijd je depressies, zegt de 

gezondheidsbarometer. Wel dan zitten we 

goed in april want uitzonderlijk hebben we 

deze maand een bijkomende wandeling dank 

zij onze compagnon Frans Taes. Frans hield 

een vurig pleidooi voor een wandeling door 

zijn thuisstreek tijdens de bloesemperiode. 

We konden deze warme aanrader niet links 

laten liggen en hebben ons dan ook laten 

overtuigen door zijn  hierna volgend relaas. 
 

"Attenrode en Wever pal in het Centrum van 

het Hageland, twee kerkdorpen, werden 

tijdens het Hollands Bewind, zoals vele andere 

buurgemeenten samengevoegd tot één 

gemeente Attenrode-Wever, dat ze bleven tot aan de fusie in 1977 met Glabbeek, Zuurbemde, Bunsbeek en 

Kapellen.  

Dat Glabbeek met zijn BFV-fruitveiling het centrum van de Hagelandse fruittteelt is weet iedereen wel (we 

krijgen 2 bakken appelen van de BFV!) en misschien ook wel dat vooral in de deelgemeenten Attenrode en 

Kapellen, het meest noordelijk en hoger gelegen deel, de fruitteelt het sterkst ontwikkeld is. Het is ook het 

mooiste stuk van de gemeente,vol variatie met immense vergezichten, diepe valleien, restanten van 

oerbossen, brongebieden en open akkerlanden.  Het is ook hier op de grens van de zand- en de leemstreek 

waar we een zeer diverse en zeldzame plantengroei aantreffen. 

  

Rond deze periode precies moeten we er dan ook de talrijke prachtig bloesemende appel- en 

perenbomenplantages komen bewonderen, op het  heuvelend landschap afgewisseld met talrijke bossen, 

weiden en akkerlanden. 

  

We vertrekken om 14u. met onze wandeling aan de Visvijvers en Taverne “Het Windmoleke”, 

BUTSCHOVENSTRAAT 12, 3384 Attenrode-Wever (3384 Glabbeek), waar we ook voldoende 

parkeergelegenheid vinden. 

    

De AFSTAND is +/-8 km en loopt over meestal verharde wegen en enkele goed onderhouden veldwegen. 

SCHOEISEL: een goede wandelschoen volstaat en bij nat weder is waterbestendig schoeisel een aanrader. 

  

Hoe de startplaats bereiken? Eén van de mogelijke routes is vanaf het Gouden Kruispunt (St. Joris Winge) 

verder rijden op de Gewestweg Aarschot – Tienen,  richting Tienen tot Binkom. Nog vóór het benzinestation 

Total aan het kruispunt met de Kerkomsesteenweg en de Helstraat links de Helstraat inrijden en deze 

ongeveer 2 kilometer volgen tot de visvijver en taverne." 

 

Alvast bedankt voor dit initiatief Frans en voor de wandelaars: berg je wandelschoenen niet te ver weg 

want een week later (4 mei) staat onze vriend Jul Cortoos ons al op te wachten in Pellenberg om aldaar 

wat gezonde lucht op te snuiven (Meer hierover in volgend Gazetje). 

 

Sportieve wandelgroeten 

 

Frans en Achilles    - achille.cuypers@telenet.be   0475/253933  016/580842    
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PETANQUE :  HET VERVOLG 

 
Op mijn vraag naar jullie belangstelling 

voor petanque heb ik een dertigtal 

enthousiaste reacties binnen gekregen. 

Dit lijkt mij voldoende om een eerste 

seizoen op te starten om na afloop een 

evaluatie te maken met de vraag of we 

er mee doorgaan. Of het een klapper 

dan wel een doodgeboren kind zal 

worden, zal van de opkomst afhangen. 
 

Nu de praktische info. 
 

Rekening houdend met de reeds drukke 

activiteitenkalender van SKL spelen we 

twee maandagen in de maand. Noteer 

nu reeds de maandagen 8 en 22 mei, 

5 en 26 juni, 3 en 24 juli, 14 en 28 

augustus en 4 en 18 september. 
 

Zowel beginnelingen als ervaren spelers 

zijn meer dan welkom in de Spikstraat in 

Wezemaal,  waar vanaf 14 uur 5 (niet 

overdekte) petanque banen ter beschikking staan. We sluiten af om 16.30 u zodat alles is opgedoekt 

om 17 uur. Enkele geroutineerde spelers zullen de eerste dagen ter beschikking staan om, waar 

nodig, de eenvoudige regels van het spelletje en de beste werptechnieken uit te leggen. 

  

Hopelijk gaan we gezellige maandagnamiddagen met veel enthousiaste spelers en supporters 

tegemoet (en later als we het spelletje gewend zijn,  een wedstrijd tegen de petankers van andere 

Kringen?). 

 

Hoe rij je er naar toe? Als je vanuit Leuven via de E314 richting Aarschot rijdt, neem je de afrit 21 

Holsbeek - Rotselaar en sla je links af richting Rotselaar. Na enkele honderden meters neem je aan de 

rotonde de eerste afslag en rijd je via de Aarschotsesteenweg richting Wezemaal tot je aan de 

tweede rode lichten rechts afslaat en de Steenweg op Nieuwrode neemt. Na weer enkele honderden 

meters (268 m) zie je voor je witte borden die naar Tennisclub Wezemaal en petanqueclub 't Spikske 

verwijzen. Hier sla je schuins rechts af om na een 377 meter dezelfde witte borden te ontwaren. Hier 

sla je rechts de Spikstraat in om even verder links de parking van TC Wezemaal op te rijden. De 

petanque terreinen bevinden zich echter aan de overkant van de parking.  
 

Oh ja, nog iets. Breng je petanqueballen mee als je er hebt. SKL zal alvast drie setten aankopen zodat 

iedereen kan spelen. 
 

Sportieve groeten. 
 

Achilles 

 

Meer weten?  

0475/253933   016/580842   achille.cuypers@telenet.be 
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We zullen een kaartje leggen vanaf 14.30 uur.   
Whist, klaverjassen, hartenjagen, wippen, noem  
maar op : we spelen het! 
 
Zijn er liefhebbers voor een of ander gezelschapsspel, ook goed : 
we doen het ! 
Bezit je verschillende gezelschapsspellen en wil je deze 
meebrengen : OK! 
 
Natuurlijk wordt het ook een gezellig samenzijn  

voor de niet-kaarters en niet-spelers; een unieke gelegenheid 
 om lang bij te babbelen : moet zeker kunnen! 

 
Vandaag eens geen taart maar lekkere SMOUTEBOLLEN, 6 stuks per persoon, 
koffie of thee. 
 
We serveren tafel per tafel; het spelen wordt even gestopt en na het genieten van de 
lekkere smoutebollen, kan het spelen gewoon doorgaan. 
 
Willen jullie graag deelnemen aan deze leuke namiddag, stort dan 3 Euro per 
persoon op onze SKL-rekening BE78 4310 0665 6186 met vermelding van 
code 732. 
 
NB. Het sympathieke koppel Malvina DE CAE, SKL-bestuurslid, en haar man Constant zijn 
de bakkers van dienst. 
Velen onder ons kennen hen van op de jaarlijkse Pinksterfeesten in het park van Kessel-Lo. 
Daar bakken zij pannenkoeken en smoutebollen ten voordele van het kinderkankerfonds 
van het UZ Leuven.                          

 

 

 

 

 

 

 

 
    DONDERDAG 20 APRIL in zaal Pakenhof, 
    Pakenstraat - HEVERLEE. 
 

    SMOUTEBOLLEN  ETEN  +  KAART- en 
    GEZELSCHAPSSPELLENNAMIDDAG 
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MUZIKALE VERTELVOORSTELLING MET ANDY & DI: VERSLAG 

 

 
 

Februari, het blijft voor mij de vis noch- vlees maand. Het splinternieuwe van januari heeft 

helaas reeds een deel van zijn blinkende glans verloren. De charme van de winter lijkt me 

even te ontsnappen en een dagje hoopvol uitkijken naar de lente wordt ongenadig 

afgestraft door moeder natuur. Alles wat deze tussenmaand dan ook maar enigszins kan 

oplichten en opfleuren wordt door ondergetekende in dank aanvaard. Met graagte liet ik 

me dan ook, samen met een hartverwarmende volle zaal van 101 SKL vrienden, meeslepen 

door de muzikale vertelvoorstelling "Working on a miracle" van het pittige duo Andy en Di. 

 

Muzikaal doordrenkte zielen leggen via hun bereikbare kunstvorm hun ziel bloot. Zo 

proberen ze niet alleen hun zogenaamde creatieve ei kwijt te geraken maar ze streven er 

vooral naar om mensen te raken en als het kan ook nog een positieve boodschap mee te 

geven. Zo ervaar ik het tevens bij dit unieke koppeltje. 

  

Di, een energieke, zonnige praatvaar (hoe heeft in godsnaam onze KB zo'n prachtige 

perschef laten vertrekken!) was als niet meer zo'n prille volwassene, rusteloos en 

ontgoocheld in relaties en verwachtingen op zoek naar innerlijke vrede en allesomvattende 

liefde.  

 

Andy, een door muziek begeesterde Engelse arts uit de Beatles stad Liverpool, zocht na een 

zware echtscheiding een uitweg uit zijn depressieve gevoelens die hem volledig in de greep 

hadden. Zoals in een modern sprookje ontmoetten beide gelouterde zielen elkaar in een 

bezinningscentrum. Via Andy komt Di tot de verbazende ontdekking dat ze over een 

prachtige stem beschikt, en terug in België blijkt Andy en zijn liefde voor muziek niet uit 

haar denken te verdwijnen. Het slot laat zich raden, na veel rijp beraad besluiten ze allebei 

hun veilige burgerlijke leventje achter zich te laten en kiezen ze onvoorwaardelijk voor 

elkaar en een onzeker bestaan als muzikanten. 
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Hun show vertaalt zich in een vurige vertelvorm en vertolken van eigen ontroerende songs, 

die in combinatie met het zorgvuldig geselecteerde beeld- en videomateriaal je meesleept 

zoals in een spannende film. 

 

Een rollercoaster van gevoelens worden in deze performance op het publiek vrijelijk 

losgelaten. Emotionele dieptepunten, ontgoocheling, blijheid, grenzeloze verliefdheid, 

avontuurlijke beslissingen, spirituele ervaringen om uiteindelijk 'down to earth' te belanden 

met zelfrelativerende portretten die ons vrijblijvend een spiegeltje voorhouden voor inkijk 

in onze kleine menselijkheden... 

  

Door deze dynamisch, sprankelende voorstelling zag ik als heerlijke rode draad de eeuwige 

zoektocht van de mens naar liefde en innerlijke rust. De boodschap die ik uit hun 

levensverhaal heb begrepen is dat we ons moeten durven kwetsbaar opstellen en alle 

emoties, evengoed de negatieve, een plaats moeten gunnen in ons leven om uiteindelijk 

rust in ons zelve terug te vinden. Het staat echter iedereen vrij om hier een totaal andere 

beleving te ervaren. 

 

Om de betekenisrijke songs in hun volle rijpheid te appreciëren, moet je niet alleen je 

zintuigen laten beroeren, maar je hart en geest gewillig openstellen. Er is geen tussenweg, 

je stapt geïntegreerd in dit verhaal of blijft verweesd achter. Dank zij de geprojecteerde 

Nederlandse vertalingen  kan je af en toe stiekem spieken als de essentie even in gevaar 

komt door het Engels taalgebruik. Ondanks de ontwapenende openheid van het unieke stel 

ervaar je nooit het genante gevoel van voyeurisme maar dankbaarheid voor zoveel warme 

relativerende en herkenbare belevingen. 

 

De louter onverwachte inplanning in februari van dit event is opengebloeid in een prachtige 

hommage aan Sint-Valentijn. Andy en Di gaan alvast lopen met de prijs van het liefdevolste 

programma van dit jaar. En wees maar zeker dat niet alleen ondergetekende hier zo over 

dacht! 

 

Bedankt Di en Andy, we wensen jullie oprecht nog heel veel geluk in jullie 'gewone leven' 

en maak alsjeblieft nog heel veel mensen gelukkig met jullie beklijvende optreden! 

 

 

Monique Leempoels 
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Wandeling in Mechelen op 2 februari 2017: verslag 

 

  

 
Onze organisatoren doen er werkelijk alles aan om de wandelingen zo vlot mogelijk te laten verlopen: ze 

zorgen voor een parkingwachter en reservaties zodat iedereen netjes een plaats heeft ondanks de drukke 

bezetting in de omgeving van de Nekkerhal. 

  

En ze zorgen voor een vooruitgeschoven lentedag : zonnetje, 12 graden, licht briesje zodat iedereen zich 

happy voelt.  Met 73 verzamelden we op de parking. 

 

Voor zo ver ik weet hadden Annemie en Ivo deze wandeling reeds lang in gedachten; nu is het er eindelijk 

van gekomen en het was echt de moeite. 
 

Ik denk dat we gewandeld hebben door een voor de meesten nog volledig onbekend terrein. Langs de 

oever van de Dijle richting Muizen, met prachtige privéterreinen en villa’s die betere tijden gekend hebben 

en daarna door het “Mechels broek”, een prachtig stuk natuur.  
 

Vooral de ooievaars trokken de aandacht,  of ze nu boven ons hoofd vlogen of rustig in de beemden 

stonden. En bij ooievaars gaan de mensen dromen : de éne zei : bij ons moeten ze niet komen… en dan 

dachten ze aan hun zonen of dochters die op ’t ogenblik geen nood hebben aan gezinsuitbreiding; bij 

iemand anders hoorde ik ook de stille wens dat het tijd werd om oma en opa te worden. Hopelijk maakt de 

ooievaar de goede keuze! 

    

Na een uur en drie kwart zat de wandeling er op; de zon was ondertussen ook verdwenen en de lucht werd 

grijzer.  
 

In de cafetaria van het recreatiepark “de Nekker” waren voldoende tafels gereserveerd voor de ganse 

groep. Het was zelfbediening aan de toog, met een hardwerkende dame; vanaf ’t moment dat er een 

tweede bij kwam liep het helemaal vlot.  Op een paar uitzonderingen na was er van “tournée minérale” 

niet veel te merken… maar misschien zit in Duvel of Leffe van ’t vat ook wel wat mineraal water… 

 

Annemie en Ivo, het was prachtig. Bedankt. 
 

Felix 
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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) kan u meer informatie vinden over de 7 

seniorenkringen van KBC. 

Ook via onze eigen website www.seniorenkbcleuven.be geraak je op die site. 

Van SKL vindt u o.a. de bestuursledenlijst, de activiteitenkalender, de komende wandelingen, 

foto’s van voorbije wandelingen en optredens. En ook nog Onze Gazetjes vanaf 1/2016. 

 

 

 

 
    

         
 

           


