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Ons Gazetje     
    

     Uitgever: Senioren KBC kring Leuven     Jaargang: 07   Nummer: 09   Datum:  10/2017 

 

                                 

Vrienden, 

 

Het licht danst speels de woonkamer in en beweegt grillig over het witte blad waarop ik woorden kribbel. 

Soms verdwijnt de zon en stopt het spel, de bewegende beelden in clair-obscur vallen stil; ik schrijf verder 

tegen een achtergrond van roerloos grijs. ‘k Hoor de wind bij momenten krachtig waaien, een blik naar 

buiten bevestigt dat de tuin danig dooreen wordt geschut. Dan, plots piept de zon weer van achter een 

wolk uit en begint het schimmenspel van takken en bladeren opnieuw. Doorheen het grote raam op het 

zuiden projecteren zon, wind en wolken een mooie septemberdag, zelfs de glazen deur van de 

microgolfoven wordt een beeldscherm in volle actie. Dan verdwijnt de zon voorgoed achter een totaal 

gesloten wolkendek. De eerste regendruppels kletsen tegen de ruiten en op de terrastegels, een 

striemende bui volgt. Weg is de mooie septemberdag, bamistijd is daar! 

 

De herfst lonkt om de hoek, weinig mensen trachten naar dit natte, kille jaargetijde, doch aan de 

wetmatigheid van vier seizoenen per jaar ontsnappen we niet. Er wordt wat gezeurd, maar tegelijkertijd 

beseffen we dat Midden-Amerika en Zuid-Azië ieder jaar weer veel zwaardere natuurelementen moeten 

trotseren. ‘Harvey komt aan land in Texas, Irma raast over Sint-Maarten, Jose komt eraan en Katia is 

onderweg.’ Cynisch toch, die zoetgevooisde namen voor dat brute, alles vernielende orkaangeweld.  

 

Elk seizoen heeft ook z’n positieve kanten, zorgt voor schoonheid of idyllische taferelen. Meestal vind je ze in 

kleinigheden, als je er oog voor hebt natuurlijk. In onze achtertuin bijvoorbeeld –volgens mijn vrouw heeft die 

dringend een opknapbeurt nodig, maar ik geniet ervan zoals hij is- landen dagelijks vogels allerhande. Kauwen 

strijken in grote getale neer en duelleren met de duiven om de macht. De eksterfamilie paradeert zichzelf in de 

kijker alsof zij de edelen onder de gevleugelde dieren zijn. Onze trouwe bonte specht stoort zich niet aan 

gehakketak of arrogantie, gedisciplineerd klopt hij op de stam van de prunus en doorzoekt het gras op de 

plaats waar ooit een eikenboom stond.! Dat gras, het gazon, begint duidelijk tekenen van slijtage te vertonen, 

nu de jongens er geregeld met opa een partijtje voetbal spelen. Wie maalt daarom? Een tuin heb  je toch om 

ervan te genieten, en hoe je dat doet, daarover heeft  niemand een oordeel te vellen. Maar mijn vrouw heeft 

altijd van een mooie -denk perfect verzorgde- tuin gedroomd.  Dus werd die destijds met grote precisie, 

conform het ontwerp van een tuinarchitect aangelegd. Het onderhoud ervan hadden we niet realistisch 

ingeschat. Met een job van nine to five was het misschien gelukt, maar een kantoor runnen vraagt veel tijd en 

na de kantooruren was ik regelmatig op pad. De keuze tussen de tuin in of op demarche was vlug gemaakt, 

vooral omdat de druk en eisen van de bank groot waren. ‘k Vond het niet zo erg, want echte groene vingers 

had ik niet. Heb ik trouwens nog niet. Maar… bomen, struiken en planten groeien en voor je het goed en wel 
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beseft, woon je afgesloten van de buitenwereld in een bos rond een open grasveld. Maar we leefden in ons 

eigen aards paradijs, in een tuin als een volière met een grasmat zwart van merels, mussen, vinken, lijsters en 

in de winter koolmeesjes. Toen de vele grote bomen gekapt werden en de struiken gefatsoeneerd, zochten 

onze gevederde vrienden andere oorden op. Het uitbundige leven viel stil tot er jaren later, dankzij de buren, 

nieuw leven kwam. Om gezondheidsredenen besliste de man een groot deel van zijn tuin braak te laten liggen. 

Hij zaaide, maaide en snoeide niet meer; sproeien had hij nooit gedaan. Natuurlijker kon de ‘vogelwei’ niet 

worden: onkruid en veldbloemen tierden welig, bijen en hommels zoemden van klaverbloem tot klaverbloem 

en vlinders fladderden boven de brandnetels. Het verborgen leven sloop onder de verwilderde struiken 

vandaan en kwam bij ons op verkenning aan. Hopen keuteltjes in het gazon markeren de plaats waar de 

konijntjes in het schijnsel van het maanlicht elkaar ontmoeten. De sensoren verraden hun aanwezigheid en 

zetten de langoortjes regelmatig in de spotlights.  

De kleine haas, die we begin juli onder de grote bladeren van de courgetteplant vonden en waarvan we 

dachten dat hij ziek was, is flink gegroeid. De nabijheid van onze moestuin leek hem te bevallen, maar toen hij 

zich de ontluikende bonenplantjes toe-eigende, heb ik een net gespannen om het jonge gewas tegen zijn 

knabbelmanie te beschermen. Dat net werd een strop voor een gulzige ekster. Roos treurde. 

Eksters zijn mooie vogels in deftig wit en zwart, maar ze hebben hun imago tegen: ze zijn agressief, dominant, 

kennen geen schroom, pikken tegen ramen, roven eitjes en doden kleine vogeltjes. Ze gedragen zich als heer 

en meester. Jawel, tot ook zij hun meerdere tegenkomen. En dat gebeurde! 

 

Vorig jaar, begin juli, lag de grond onder de groene hazelaar bezaaid met opengebroken en leeggegeten 

doppen; in september was aan de struik geen nootje meer te vinden. Mijn vrouw vond dat op zijn minst 

eigenaardig en verdacht egels en muizen. Begin juli dit jaar herhaalde zich het scenario, maar nu ging de dader 

driester te werk en liet zich ontmaskeren. Nooit gedacht dat een klein ros beestje met een enorme pluimstaart 

in de buurt woonde, nog minder dat het in onze tuin bij klaarlichte dag op rooftocht zou gaan. Maar, daar zat 

het midden op het tuinpad, wat verdoken achter de rododendron, profijtig en accuraat een groen nootje te 

kraken. Daarna maakte het zich groot, ging op de achterpoten staan, oortjes en pluimstaart recht omhoog en 

speurde, het gespitste kopje in lichte schokjes van links naar rechts kerend, de omgeving af. Plots, hup en weg 

was het, richting vogelwei, de resten van zijn maal op het tuinpad achterlatend. Daarna zagen we hem een hele 

poos niet, doch midden september, op een sombere, natte vrijdag kregen we hem weer in ’t vizier. In opperste 

concentratie speurde hij de omgeving af. Opeens, hup! Als een weerlicht schoot hij weg, wipte de stam van de 

notenboom op en verdween tussen de bladeren. Even later kwam hij naar beneden met in zijn bek een groene 

bol; knabbelde de bolster weg en bracht de noot naar de tuin van de buren. Gefascineerd door de snuggerheid 

(of het instinct?) en behendigheid van het beestje hebben mijn vrouw en ik met verwondering het werk van de 

eekhoorn gadegeslagen en genoten van zoveel pure authenticiteit. Snel en lenig verzamelde het zijn 

wintervoorraad, en verstopte die om beurten bij de buren links en de buren rechts. Mijn vrouw wou het 

beestje verschalken en gooide een handvol okkernoten van vorig jaar onder de boom. Ze bleven liggen die 

droge exemplaren, alleen verse, pas geplukte mochten naar de voorraadkamer. Af en toe -bizar!- werd er 

eentje in het gazon ingegraven; geen enkele daarvan heb ik teruggevonden hoe goed ik ook wist waar ze 

verstopt waren. Op een bepaald moment wou de eksterfamilie ook in de boom, maar zodra de eerste op de 

onderste tak landden, schoot ons rosje furieus de hoogte in, recht op de indringers af. Verschrikt vlogen die op, 

meteen was duidelijk wie hier de sterkste was. Zaterdags liet hij zich niet zien, wat mijn vrouw deed besluiten 

dat onze pluimstaart waarschijnlijk van joodse afkomst is. 

Op een morgen was hij er weer, maar toen er even later een tweede arriveerde, was het uit met het lieflijke 

tafereel, want die twee gingen mekaar op de stam van de boom te lijf als bloeddorstige vijanden. Ook dat is 

waarschijnlijk pure authenticiteit, maar dan veel minder mooi. Nu komt onze eekhoorn weer alleen en stellen 

wij ons de vraag: waar is nummer twee? 

 

Vrienden, contact met de natuur is de beste remedie tegen al het negatieve dat ons van overal bereikt. En dat 

is nogal wat! Grote mogendheden hebben ons weinig positiefs te melden; Amerika, Rusland, China en Noord-

Korea zaaien voortdurend onrust en het gevaarlijke pingpongspel tussen Trump en Kim Jong-un vergroot de 
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dreiging van de ultieme druk op de knop. We worden geconfronteerd met schokkende beelden van 

onmenselijk leed veroorzaakt door terroristische aanslagen en zware natuurrampen. En die veelheid aan 

visuele prikkels overbelasten onze zintuigen en worden niet snel van het netvlies gewist. 

Het contact met al wat zo maar groeit en bloeit, brengt rust en evenwicht. ‘Het komt wel allemaal goed!’ Het is 

beter te genieten van wat mooi en goed is, ook al is het niet veel, dan te kniezen en je te verliezen in wat -

misschien- verkeerd zou kunnen gaan. 

 

Verkeerd gaat het soms toch! De Westhoek herdenkt deze maand op verscheidene plaatsen de Slag om 

Passendale -‘Passion dale’ zeggen de Britten- honderd jaar geleden. Op 14 oktober vinden heden en verleden 

mekaar op de begraafplaats Tyne Cot in het klank- en lichtspel ‘Silent city meets living city’.  

 

Vrienden, oktober is de langste maand van het jaar, want in de nacht van zaterdag op zondag van het laatste 

weekend draaien we de wintertijd in en gunt de klok ons een extra uurtje slaap. Een verkwikkende nachtrust is 

het begin van een energieke dag. Geniet ervan! 

 

G. Pepermans  

 

 

Speciale verjaardagen 
 

 

50 jaar gehuwd  
11/10: SCHOONJANS MARIE-JOSEE - SENTE AUGUSTE, Diepestraat 19 - 3061 Leefdaal 

14/10: TORFS JOS - SOOLS ROZA, Hoevebeemden 47 - 3272 Testelt  

18/10: CUYVERS MAGDA - LUYCKX RAYMOND, Groenstraat 89 - 3020 Veltem - Beisem 

 

85 jaar 
14/10: BERGHS BRUNO, Pastoor Eeckelaerslaan 2/2  - 3010 Kessel - Lo 

26/10: MARIEVOET  TILLY (Wed. LEPEER), Fazantenlaan 5  - 3080 Tervuren 

 

80 jaar 
26/10: VANDERWEGEN WIM, Kwakkelbosstraat 3 - 3360 Bierbeek 

 

75 jaar 
16/10: COREMANS MARCELLA, Jordaenstraat 9 - 1820 Steenokkerzeel 
23/10: VANLINTHOUT AGNES, Boslaan 10 - 3050 Oud - Heverlee  

 

70 jaar 
02/10: PETRE MARCEL, Zandstraat 33 - 3350 Linter Wommersom  

04/10: BOVY LOUIS, J.Retrostraat 6 - 3891 Gingelom - Borlo  

07/10: VAN HASSELT MARIA, Brechtseweg 61 - 2990 Loenhout 

08/10: GOOSSENS FRANCOIS, Grote Vreunte 35 - 3473 Waanrode 

13/10: DEWIT ERNEST, Bloemenstraat 22 - 3300 Tienen 

22/10: DERIEMAECKER JULIEN, Tieltstraat 64 - 8755 Ruiselede 

27/10: SCHIETTECATTE MONIQUE, Spendebos 1 - 9700 Oudenaarde 

30/10: VERHEYDEN JACQUELINE, Uilekot 21 - 3210 Lubbeek  

 

Aan iedereen van harte proficiat 
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Overlijdens  
  

 
 
Mevrouw Denise-Antoinette VAN HOREN (weduwe van Marcel AERTS, ex-KB Groep Leuven) 

Zij werd geboren op 26 juni 1925 en overleed op 2 september 2017 in het WZC Twee Poorten te Tienen.  

Condoleren: www.pues.be 

  

Dhr. André VERTOMMEN (gewezen provinciaal directeur ex-Cera van Brabant en Antwerpen, 

gewezen regiodirecteur KBC Antwerpen), echtgenoot van mevr. Hilde SCHOEVAERTS. 

André werd geboren op 21 april 1951 en overleed op 4 september 2017 in het UZ Sint-Pieter te Leuven. 

   

Rouwadres: Dennenweg  15 

                      3150 Haacht 

of www.pues.be 

 

Onze blijken van medeleven werden overgemaakt aan de families. 

 

 

DONDERDAG 2 NOVEMBER: WANDELEN IN LOVENJOEL 
 

2 november: Allerzielen, dag waarop gebeden wordt voor alle zielen die nog niet in de hemel zijn, maar in 

het vagevuur. Dat kunnen we doen in de voormiddag want in de namiddag hebben we nog eens een 

afspraak met de Luc. Zou er in de regio één sportterrein zijn waarmee de Luc niet vertrouwd is? Deze keer 

maakt hij zijn opwachting op de parking van voetbalclub Union Lovenjoel, Stationsstraat 91 te 3360 

Lovenjoel.  

 

Vandaar neemt hij ons om 14 uur mee naar Bierbeek Bremt en wandelt hij met ons achter het Wilderhof 

door tot bijna in Korbeek - Lo. De traditionele pint drinken we in de kantine van de voetbalclub.  

 

Tot dan. 

 

Luc en Achilles 
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Quiz op donderdag 16 november 2017 voor iedereen die wel en niet van 

kwissen houdt, in zaal Pakenhof, Pakenstraat 61, Heverlee. 
Wij kwissen per tafel, in groepen van 6 of 8 deelnemers, volgens het aantal inschrijvingen. 

Er worden prijzen uitgereikt aan de deelnemers volgens de behaalde punten en zolang de voorraad strekt. 

Om het merendeel van de vragen te beantwoorden is er helemaal geen speciale kennis nodig. Algemene 

kennis zou volstaan. Behalve de quizmaster, is er NIEMAND die ook maar één vraag kent. Bestuursleden 

hierover aanspreken heeft dan ook geen enkele zin want zij moeten u elk antwoord schuldig blijven.  

Ook de niet-kwissers zijn van harte welkom. 

Tijdens de pauze zorgen wij voor koffie of thee en taart. 

Door storting van 3 euro per persoon op rekening nr. BE78 4310 0665 6186 van SKL, kunt u deelnemen aan 

deze kwisnamiddag. Graag betalen voor 10 november 2017 met vermelding van code 735 + JA of NEEN 

naargelang u deelneemt aan de quiz of niet. 

 

                    Eucharistieviering + Kerstdiner 

 

 Vrijdag 1 december 2017 - Scherpenheuvel 

 

10u30 : Herdenking van onze in 2017 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: 13u15 

                                                          MENU   

        
• Kabeljauw gemarineerd in Riesling met zoethoutkruid, krokante tijgergarnaal, eikenzwam, rosé 

pompelmoes en chioggiabiet 

 

• Soepje van pastinaak met kleine veldblokjes 

 

• Mangosorbet 

 

• Met tuinkruiden gebraiseerde kalfslende, zalf van spitskool, kastanjechampignons en wintergroen 

 

• Whiskychocolade met karamel en mandarijntjesijs 

 

• Koffie met zondagssnoepjes 

 

Aangepaste wijnen 

 

 

Deze gerechten zijn ook glutenvrij verkrijgbaar (kontakteer hiervoor Julien Ronsmans  

tel. 016/73 40 30 of e-mail naar julien.ronsmans1@telenet.be 
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Rond 18u: einde van ons kerstfeest. 

 

De werkelijke kost van dit alles bedraagt 80 Euro p/p 

Dankzij een flinke tussenkomst van onze kringkas is het te betalen bedrag 45 Euro per persoon voor onze 

eigen leden + partner alsook voor onze toetredende leden + partner. 

U kunt uw deelname aan dit feest bevestigen door het correcte bedrag over te schrijven op rekening van 

SKL: BE78 4310 0665 6186 met code 620. 

Het aantal deelnemers is beperkt tot 400 personen.  

 

Er is een grote parking aan zaal DEN EGGER. Vandaar is het ongeveer 15 minuten stappen naar de Basiliek. 

Korter bij de Basiliek zijn (te betalen) parkings. 

 

Gezien de locatie 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 de 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 de Basiliek en 250 m. van Den Egger) 

 

Ons melden bij wie u graag aan tafel zou willen zitten, dat kan via uw betaling of met onderstaande 

reserveringsstrook. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw opgegeven voorkeur. Dit is 

geen verplichting ! 

 

 

 

 

RESERVERINGSSTROOK - SKL - KERSTFEEST op vrijdag 1 december 2017 in Scherpenheuvel 
(Te sturen naar Jeannine Verheyden, Tempelzicht, 3 - 3210 Linden of  

e-mail: verheyden.jeannine@skynet.be vóór 14/11/2017) 

 

Ondergetekende (+ partner): ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wil graag aan tafel met : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

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

 

 

 

 

PS. Alle gerechten zijn ook glutenvrij verkrijgbaar; kontakteer hiervoor Julien Ronsmans, 

tel.  016/73 40 30 of e-mail naar julien.ronsmans1@telenet.be 
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KISS ME KATE (verslag) 

 
We waren ruim op tijd, waardoor we nog gezellig een koffietje of een pintje konden drinken.  Daarna 

konden we in alle rust onze plaatsen opzoeken. 

 

Het verhaal speelt zich af in het musicaltheater in Baltimore waar de operette “de getemde feeks”, naar 

het bekende werk van Shakespeare zal opgevoerd worden. De hoofdrollen zijn weggelegd voor Fred en 

Lilly.  Zij waren ooit een gelukkig koppel, maar zijn nu gescheiden en blijkbaar toch niet zo happy.                                                                                       

De rollen die ze spelen herinneren hun aan hun eigen huwelijk en subtiel wijken ze van het opgelegde 

scenario af en slingeren elkaar verwijten naar het hoofd. Zullen ze hun rol tot een goed einde kunnen 

brengen ? En brengt die rol hun ook werkelijk terug bijeen ? Zal Kate(Lilly) hem kussen ?                                                                                                                

Ja hoor, enkele intriges wringen zich er nog tussen, maar eind goed , al goed. 

 

De opvoering zelf werd dan ook gespeeld in een prachtig kader. Het was een wervelend spektakel en een 

lust voor het oog. Het hoofddecor stond op een eilandje in het meer. Prachtige old-timers en 

paardenkoetsen voerden de diva’s naar de theaterset over de oprijlaan op het water.  Alles overgoten met 

een zweem van chique elegantie uit vroegere eeuwen. 

          

En een musical is natuurlijk geen musical zonder de mooie stemmen van alle acteurs en die deden hun 

naam alle eer aan. De choreografie was ook spetterend – en dat mag je wel letterlijk nemen – want ze 

dansten op een gegeven moment gewoon in het water. ’t Was nochtans niet zo warm. Als apotheose werd 

het geheel afgesloten met enkele knallers van vuurwerk . 

 

Iedereen heeft nadien dan ook snel de bus teruggevonden, alhoewel er toch even twee verdwaalde 

schaapjes waren.  Maar wat later waren die ook terecht. Moe maar tevreden zijn we huiswaarts gekeerd.  

 

Magda Everaerts 

 

GEWANDELD IN ROTSELAAR (7 september): VERSLAG 
 

Het is statistisch bewezen dat wandelen niet alleen heilzaam is voor het lichaam maar ook ons brein zou er 

meer dan wel mee varen. Tijdens een wandeling ons vermoeide hoofd eens leegmaken is een accuraat 

stresswerend middel in deze drukke tijden. Deze goedkope en toch efficiënte manier wordt zelfs met 

succes toegepast in de behandelingstherapie van psychiatrische patiënten (waarmee ik beslist geen 

oordeel wil vellen over de psychische toestand van onze SKL wandelaars). Ook voedingsdeskundigen zijn 

het roerend over eens dat je met stappen effectief opgestapeld vet kan verbranden op een aangename en 

ontspannende manier. Er wordt zelfs geschreven dat je bij een  tempo van 4 - 6 km per uur 4 kilocalorieën 

per kilo lichaamsgewicht kan kwijtspelen.  

 

Het moet zijn dat onze SKL wandelaars zich van al deze voordelen bewust zijn want de eersten kwamen die 

donderdag al toe om 13h15 op de afgesproken verzamelplaats, deze keer sportiever dan ooit op de ruime 

parking van Sportief Rotselaar. Met de nakende herfst in de wandelschoenen, en (je weet maar nooit!) de 

paraplu in de rugzak vatten we om 14 uur stipt met  65 stappers gezwind de natuur- en waterminnende 

wandeling aan.  

 

We doorkruisten even de moerassige bossen op een veilig geasfalteerd pad, namen de afslag rechts vóór 

de soldatenbrug en stapten dan rustig een heel eind langs de meanderende Demer. Wandelen langs het 

water geeft een extra dimensie, de rustgevende kracht van zacht vliedend water overheerst alles. Ver weg, 

gespaard van roepende wielerterroristen konden we in stilte genieten van het mooie landschap dat perfect 
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in harmonie was met een rustig kabbelende Demer. Alleen de vogels lieten nog van zich horen en wilden 

nog even uitbundig fladderen voor het weer tijd wordt om weg te trekken naar warmere oorden. 

 

De bebloemde bermen waren kleuriger dan ooit en wilden nog even schitteren vooraleer de natuur haar 

lange winterslaap aanvat. Enkele kilometers genoten we optimaal van deze natuurpracht met als enige 

moeilijke hindernis het veilig afdalen van de hoge Demerdijk. Maar ook op moeilijke situaties waren we 

voorbereid ! De hulpgrage handen van Hans en Luc hielpen in een mum van tijd iedereen (de dames bij 

uitstek!) met veel flair en kunde veilig op het lagere niveau.  

 

                                                   
 

Even de straat over om dan weer een stukje groen van de 'Heikantse berg' te verkennen. De terugweg  

langs het meer ("de Plas") en de uit 1350 daterende Donjon Ter Heyden (De Toren van Rotselaar) waren 

nog mooie afsluiters vooraleer we weer op ons eindpunt belandden. Een mooi plaatsje op het 

panoramarijke terras van de Torenhoeve werd met dankbaarheid ingenomen. De kelen werden met liefde 

en vooral met veel drinkbaars nat gesmeerd. Zelfs de miezerige regen die even probeerde onrust te stoken 

werd genegeerd en iedereen schoof zijn stoel wat verder onder de bescherming van de parasol, want er 

was nog zoveel te vertellen. 

 

Na afloop hebben we vooral tevreden gezichten gezien en zelfs complimentjes mogen ontvangen voor de 

prachtige wandeling. Mercikes, daar doen we het voor. Volgende afspraak in Heverlee met Felix. 

 

       
  

 

Achilles en Monique 
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DAGUITSTAP NAAR PAIRI DAIZA : VERSLAG 
 

 
 

Dinsdagmorgen 12 september, onwijs vroeg, even door het raam gepiept om opgelucht vast te stellen dat 

Sabine het toch maar weer eens bij het rechte eind had. Geen regen had ze met haar reeënogen beloofd, 

en ze hield dan bovendien nog eens heel glorieus gans de dag haar belofte!. 

Ze zagen er allemaal weer fris uitgeslapen en vrolijk ontspannen uit de reislustige SKL'ers. Stiptheid is 

volgens mijn echtgenoot een deugd. Deze keer treed ik hem met plezier bij , want  te vroeg kunnen 

vertrekken is meer dan een pluspunt. En deze keer is de reis naar Cambron ééntje zonder hindernissen 

geweest. De gewaardeerde tussenstop in Nijvel met kraakverse croissantjes en geurende koffie bracht de 

stemming nog meer op niveau! 

Te vroeg! Onze opgeluchtheid voor zoveel stiptheid werd danig afgestraft. Netjes moesten we de voor 

groepen obligatoire tien uur afspraak nakomen. We werden nog eens grondig gecheckt (zoals in de 

luchthaven), maar ja, veiligheid primeert boven alles. 

 

Het dierenpark bevindt zich op een zeer natuurlijke ongekunstelde wijze op de site van de voormalige abdij 

van de cisterciënzerorde. De ruïnes, de authenticiteit van de gebouwen, de verzorgde tuinen, de 

aangepaste decoraties, deze diverse facetten zorgen voor een ongeëvenaard vakantiegevoel. 

 

Vera en Julien, waren reeds op ontdekkingstocht geweest en hielpen ons even wegwijs in het gigantische 

park. We waren uiteraard te nieuwsgierig en te enthousiast om stilletjes de gids om elf uur af te wachten 

en trokken spontaan in groepjes op verkenning. Onze eerste bevindingen waren uiterst positief. Prachtig 

verzorgd ogende tuinen met weelderige bloemen, bonsai, stenen van amethist, indrukwekkende 

gebouwen, onwezenlijk mooie oude bomen, ze vormen een subliem decor voor de talrijke exotische 

dieren. 

 

De afrasteringen en tegelijkertijd de bescherming van mens en dier zijn zo ingenieus uitgedokterd dat je 

amper beseft dat er wel degelijk een beschermende grens is. Nergens heb ik me ooit zo veilig en toch zo 

zeer nabij de wilde dieren gevoeld. 

 

Het Pairi Daiza is thematisch opgebouwd in zeven tuinen (Pairi Daiza betekent in het Perzisch 'gesloten 

tuin'). Elke tuin heeft een werelddeel als thema. We doken dan ook met één stap de Chinese wereld 

binnen. Verschillende uitbundig smaakvolle volières met kraanvogels, zwarte en witte ooievaars die ons 

hautain vanuit de hoogte gadesloegen zijn nog maar enkele van de talloze vogels die ons konden bekoren . 
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Rode panda's (die ik al vlug in rosse panda's omgedoopt had) mogen gerust qua aantrekkelijkheid de 

concurrentie aangaan met hun bekendere Chinese familie. 

 

Een sneeuwluipaard hing er wat lusteloos en eenzaam bij, hij rouwde om een pas overleden broertje.  

Een boeiend uurtje is zo voorbij, en onze gids stond trouw op wacht. 

Een aangename stem, de juiste klankvolume beheersend, onderlegd en bereidwillig, het zijn 

eigenschappen die men zelden gecombineerd ziet bij één persoon. Wij genoten het privilege van zo'n 

zeldzaam exemplaar als gids voor anderhalf uur te mogen lenen. 

 

Een beknopte uitleg, vooral rond de drijvende kracht van dit hele succesverhaal, de heer Eric Domb, een 

notoire wereldreiziger met een ongeziene passie voor dieren was uitermate boeiend. In de crypten, waar 

de monniken voor eeuwig rust genieten, werden we letterlijk overdonderd door de aanwezigheid van een 

massa vleermuizen die ongestoord, rakelings langs je hoofd scherend zich in de donkere mysterieuze 

ruimte voortbewogen. Onze gids kon ons alles vertellen over deze rare  diertjes, en wist ons ervan te 

overtuigen dat deze beestjes onterecht een negatief imago kennen. Een overjarige mummie lag lekker koel 

te liggen in zijn open kistje, mijnheer Domb neemt blijkbaar dit frisse maatje mee naar zijn bureau tijdens 

de wintermaanden (voor elk wat wils!). Naakte ratmollen (of waren het molratten?) vonden we ook een 

opmerkelijke attractie, vermits deze beestjes er een zeer opmerkelijke levenswijze op nahouden. Enkel de 

koningin mag voor opvolging zorgen. Heel merkwaardige beestjes zijn het, die in de Afrikaanse landen de 

ondergrond omwoelen en enkel de puntjes van de wortels opeten om de plant te sparen. 

 

De boeiende expeditie werd onder deskundige begeleiding voortgezet richting  Zuidoost-Azië. We werden 

ondergedompeld in de wereld van het hindoeïsme. Ganesha, de olifantengod is inmiddels voor ons geen 

onbekende meer. Een grote Balinese tempel geflankeerd door de Pura Bunga (Bloementempel ) volledig 

uitgevoerd in Balinese architectuur waakt over Cambron. Je zou haast vergeten dat je in een dierenpark 

bent. Neen hoor, de olifantenkudden zijn gevestigd in het Paleis van Ani, geïnspireerd op authentieke 

stallen van het oude India. Een reconstructie van de beroemde Khmertempels van Angkor biedt onderdak 

aan een paar zeldzaam witte Bengaalse tijgers, die ijdel voor de veilige glasafsluiting paraderen. 

Wondermooi uniek! 

 

Van Azië naar Afrika met stevig schoeisel aan, is voor ons maar een minitripje, en daar wachtten mijn 

lievelingsdieren, de elegante en charmante giraffen. Heel spitsvondig hebben ze hier 

kenningsmakingsplatforms geknutseld om van heel dichtbij met deze sympathieke dieren in contact te 

komen. Met hun fotogenieke lange wimpers bedelen ze vriendelijk om wat verse blaadjes. Deze grote 

jongens zijn rasechte vegetariers. Niet te geloven dat deze gigantisch hoge dieren slechts zeven 

halswervels hebben. Uit mijn handen ritste er eentje met zijn blauwachtige lange tong snel de verse 

blaadjes weg. Dit is safaribeleving in het kwadraat. We laten voorlopig het reusachtige schip, een kopie van 

een oude walvisvaarder links liggen. Hier huizen alligators, leguanen, slangen en dergelijke reptielen. Om 

dit gemis ga ik echt niet treuren! 
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China, met als hoofdattractie de reuzenpanda's is ons einddoel onder begeleiding. Wat een meerwaarde, 

een kenner, die ons dan ook alle wist-je-datjes probleemloos prijsgeeft. Deze leuk ogende diertjes zijn niet 

alleen zo zeldzaam omwille van hun uitverkoren delicieuze bamboe, maar de heertjes hebben een 

paringsprobleem. Vermits ons gazetje een familieblad is ga ik niet in detail treden. Eigenlijk vind ik de heisa 

rond deze harige Chinezen een beetje overdreven, maar net zoals in de economie geldt de regel: wat 

zeldzaam is, is kostbaar!  

 

Tot onze spijt was het zowel voor onze deskundige gids als voor ons etenstijd, voor mij had deze 

begeleiding nog de hele dag mogen duren.  

Frietjes met vol-au-vent, en chocomousse achteraf in een reusachtige serre maakten veel goed. Bij een 

frisse pint in tropische sferen, omringd door bananenbomen en fleurige bloemen putten we weer de 

nodige energie om er volop tegenaan te gaan. 

 

De Steam Railway, aangedreven door kolen en water werd onze volgende boeiende ontdekking. Dit 

vriendelijke treintje dat zich over smalsporen beweegt brengt je op een rustige, maar niet minder 

attractieve manier door gans het domein. Rozerode flamingo's stijlvol op één poot, logge nijlpaarden, 

ongeïnteresseerde gorilla's, machtige olifanten, en buffels die zeer, maar dan ook zeer dicht bij komen 

vormen een langgerekte rij van onovertroffen cinemabeelden, die in je hoofd onvergetelijke indrukken 

achterlaten. 

We konden nog wat meepikken van de roofvogelshow en keken gefascineerd toe hoe arenden en gieren 

op één bevel van hun trainer in razend vliegende vlucht over de toeschouwers scheerden. Spectaculair! 

 

De Boeddhistische tempel die door Chinese ambachtslieden werd vervaardigd vonden we ook meer dan 

een bezoekje waardig. Het grote Boeddhabeeld  in kamferhout staat centraal in het imposante gebouw en 

wordt omkaderd door allerlei cultusvoorwerpen en altaren .  

 

De vroegere kapel van de abdij, smaakvol ingericht als brasserie was te verlokkelijk om neen tegen te 

zeggen; alhoewel de mannen niet zo opgetogen waren over het streekbier; (maar ja, ze zijn dan ook zo 

verwend!) 
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Zeg niet zomaar aquarium tegen het vissenverblijf, hier kom je namelijk terecht in Nautilus, de onderzeeër 

gebaseerd op Jules Verne's 20 000 mijlen onder zee. Ongelooflijk kleurrijke, fantasievolle waterdiertjes, 

afgewisseld met afstotend lelijke slangachtige waterbewoners genieten hier in alle schoonheid van hun 

bestaan. 

 

Onze onderdanen werden stilaan moe, en we slenterden nog even langs de uitnodigende paadjes, om dan 

toch weer verrast te worden door de aanblik van een reuzenmiereneter die  ijverig op zoek was naar zijn 

lekkere avondmaal. 

 

En dan was het weer tijd voor de terugrit met afgesproken stop in Nijvel, in een charmante, stijlvolle  

brasserie. Bleek dat niet alleen het avondmaal van de miereneter meegevallen was, maar dat van ons 

zeker en vast. Wie zou er nu niet gecharmeerd zijn door een ultraverse, rijkelijk belegde koude schotel. Een 

zinnenstrelend ijsje met  vederlichte slagroom, daar waren we beslist niet te moe voor!  

 

Onder begeleiding van schlagers, die wij, gezien ons eerbiedwaardige leeftijd, zonder gezichtsverlies 

mogen mee neuriën, maken we in ons hoofd een slotoverzicht. Pairi Daiza behoeft geen aureool meer, 

maar toch wil ik dit park nog even in de bloemetjes zetten. Laat Gaia maar gerust op bezoek komen. Ze 

vinden alleen gelukkige dieren. In dit park primeert het welzijn van de dieren, en worden ze voldoende 

uitgedaagd door verschillende activiteiten in hun leefgebied. Als we het dan toch over bloemetjes hebben, 

Vera, Julien, Magda en Jan, hoe slagen jullie er telkens in om ons zoveel aan te bieden aan zo'n 

aanvaardbare democratische prijzen. Chapeau! 

Groeten 

 

Monique Leempoels 

 

 

TER HERINNERING: RESTERENDE PETANQUE NAMIDDAGEN 
 

Om niet naar vorige Gazetjes te moeten teruggrijpen. We petanquen nog op de maandagen 2 en 16 

oktober, telkens van 14 tot 17 uur. Nog steeds zelfde locatie: Spikstraat Wezemaal. 

 

Achilles  

 

 

 

 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 voordrachten.           


