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            Uitgever: Senioren KBC kring Leuven       

  

          

                         

                                                 
  
  
We wensen jullie een gezond en zorgeloos Nieuw Jaar    
Veel geluk, gezelligheid en vriendschap met elkaar   
                      

                                                                       
  

                          De ganse SKL bestuursploeg                                            

  

               ‘We will open the book.  
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Its pages are blank.  

We are going to put words on them ourselves.  

This book is called’ Opportunity and its first chapter is New Year’s day.’  

Edith Lovejoy Rierce  (1900 – 1968)  

Dichter en vredesactivist  

  

Vrienden,  

  

Als een maagdelijk wit sneeuwtapijt, onbetreden en onbezoedeld, ligt 2018 voor ons 

uitgespreid. Een mooi beeld voor een nieuw begin, een nieuwe start. Enthousiast, hun 

goede voornemens in ’t achterhoofd, beginnen mensen hoopvol aan het nieuwe jaar. 

Die goede voornemens heb ik wijselijk aan niemand doorverteld, het is al vervelend 

genoeg als je ze niet kunt waarmaken, heimelijk leedvermaak kun je best missen.  Als 

een leeg blad, een blanco schrift wacht het jaar op de eerste woorden van de vele 

verhalen die het zullen vullen. We streven naar mooie, interessante verhalen en zullen 

er ons zoveel mogelijk voor inzetten.  

Achter de laatste zin van 2017 is het eindpunt gezet, werd de bladzijde omgedraaid en 

het boek dichtgeklapt, het verleden netjes afgerond en opgeborgen; alleen het 

belangrijkste werd toevertrouwd aan de intimiteit van de herinnering.  

  

Wat brengt 2018? We dromen van tabula rasa, maar uit ervaring weten we dat dit een 

illusie is. Indien de lieve wensen van vrienden en familie een beetje in vervulling 

mogen gaan, wordt het een fantastisch jaar zonder tegenslag en ziekte, maar vol 

vreugde, geluk en voorspoed. Overdreven misschien, maar de genegenheid die in 

overtreffende trap van die kaartjes straalt, is hartverwarmend. Zoals het water in de 

beek kabbelend zijn bedding volgt, hier vrij, ginder gehinderd door obstakels, zo gaan 

mensen door het leven, vandaag onbezorgd, morgen belaagd door moeilijkheden. Het 

besef dat je vrienden je in moeilijke momenten ook een warm hart zullen toedragen, 

maakt het nieuwe jaar nu al goed.  

  

In 2018 zal de aarde draaien zoals ze reeds miljoenen jaren draait en de wereld volgt in 

de stijl van het verleden. Een teken van vernieuwende aanpak is op wereldvlak nog niet 

te bespeuren; leiders kennen de strategie daartoe blijkbaar niet. Of willen ze niet 

kennen! Misschien moeten Trump en zijn collega’s bij Hal Borland hun licht opsteken, 

conclusies trekken en ernaar handelen. In dat laatste geloven we niet, erop hopen wel!  

  

Vrienden, zoals je in Ons Gazetje van december kon lezen, werd het mandaat van 

mevrouw Algoet als voorzitter van onze Kring beëindigd. Bijna 10 jaar lang heeft ze 

zich, met al de krachten en de mogelijkheden die ze in zich had, ingezet voor onze 

seniorenkring. Ontelbaar zijn de uren en dagen die zij voor ons in de running is 

geweest; daarom zijn we gelukkig dat ze hiervoor het erevoorzitterschap heeft 

gekregen. Want haar werk was niet altijd gemakkelijk, de start gebeurde zelfs in uiterst 

pijnlijke omstandigheden, maar Gaby sloeg zich erdoor. Toen in mei 2008 haar 

voorganger, de heer Bob Van Der Meersen, overleed, stond zij als ondervoorzitter voor 

een haast onmogelijke opdracht. We wisten dat Bob ziek was, maar dat hij zo spoedig 

heen zou gaan, hadden we niet verwacht. Niemand was dan ook echt voorbereid om 

zijn werk over te nemen. Bob, groot, recht en ogenschijnlijk sterk, was de incarnatie 
van de kring, de alfa en de omega: alles regelde en organiseerde hij, stelde het 

ledenblad samen, hield de ledenlijst up-to-date en verzorgde tot in de puntjes de  
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jaarlijkse achtdaagse groepsreis. De ganse werking zette hij op zijn pc. Met de 
verslagenheid en de leegte kwam de zware verantwoordelijkheid Bobs werk voort te 

zetten op Gaby’s schouders neer. Waar en hoe begin je dan? Wat Bob deed was zo 

omvangrijk en weinig transparant voor leken in computergebruik. Moeizaam was de 

weg, maar in Valère Vanbutsele, ICT-specialist, had ze een gedreven tochtgenoot. Met 

veel geduld slaagde hij erin de gegevens te doorgronden en in zijn computer correcte 

bestanden aan te maken. Stap voor stap werd onder Gaby’s verantwoordelijkheid uit de 

leemte een nieuw evenwicht opgebouwd. Valère werd haar steun, klankbord en echte 

vriend.   

  

Drie jaar later, in juni 2011, verloor ze die vriend tijdens de groepsreis in Duitsland. De 

avond van de eerste dag moest hij naar het ziekenhuis; ze zag hem nooit weer. Een 

tweede maal in drie jaar tijd verdronk ze in verdriet en gemis, maar ze rechtte haar rug 

en deed dapper voort. Niemand van de leden heeft geweten hoe zwaar het haar viel; de 

vriendschap met Valères vrouw bleef intens, een getuigenis van dankbaarheid en 

waardering.  

  

De zorg voor continuïteit van de Kring en aandacht voor de leden waren Gaby’s grote 

bekommernis. In januari 2011 stond zij mee aan de wieg van de SKL, Senioren KBC 

kring Leuven, waarvan zij de eerste voorzitter werd. Het samensmelten van een KB 

seniorenkring met Cera-veteranen en later nog ABB-veteranen was uniek in 

Vlaanderen. Het spreekt voor zich dat zulke ingrijpende omwenteling de nodige 

voorbereiding en werk vraagt. Maar alles was perfect in orde die avond in januari toen, 

in het Glazen huis in Leuven, na de implémentatievergadering voor alle aanwezigen 

het verzorgde buffet werd geopend.  

  

Voor al het werk waar we weet van hebben en voor alles dat verborgen bleef, kunnen 

we niet anders dan welgemeend dank u zeggen. Gaby, geniet van de vrijgekomen tijd, 

geef je over aan de gezelligheid van je thuis, je kan weer volop mama en oma zijn.  

Vergeet echter niet dat er in de kring mensen zijn die op je wachten. Stel ze niet teleur. 

Tot ziens, dus!  

  

Ook aan Achilles Cuypers onze beste dank. Zolang iemand bereid is zijn dagen in 

dienst te stellen van de leden, kan de Kring blijven bestaan. Achilles kan zijn nieuwe 

opdracht starten binnen het goedwerkend bestuur waar hij al jaren stageloopt. Hij kent 

er het reilen en zeilen en het klappen van de zweep. Zijn capaciteiten staan garant voor 

degelijk werk; een goede continuïteit van de kring is dus verzekerd.  

  

‘Het einde van het jaar is geen nieuw begin,   

maar een voortgaan met alle wijsheid die ervaring ons kan bijbrengen Hal 

Borland (1900-1978) Amerikaans schrijver  

  

Aan jullie allen mijn beste wensen voor een zalig en gelukkig 2018!  

  

G. Pepermans  
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EUCHARISTIEVIERING EN KERSTDINER 2017: VERSLAG  
  

Donderdagmiddag 30 november : ‘Jezuke schudt zijn beddeke uit en laat de pluimpjes 

vliegen’. Heel bescheiden neurie ik binnensmonds dit favoriete  kinderliedje, omdat ik met 

zekerheid weet dat het onderwerp sneeuw bij mijn ventje zeer delicaat moet behandeld 

worden. Zoet piekert en grommelt : hoe gaan de mensen morgen in godsnaam veilig in 

Scherpenheuvel geraken? En pas nadat hij zowat alle weerkanalen uitgeplozen heeft, en 

Sabine speciaal voor hem nog eens bevestigd heeft dat 1 december op een frisse, rustige, 

sneeuwvrije dag zal uitdraaien vindt hij weer zijn vertrouwde rust terug.  

  

Vrijdagmorgen 1 december : Op Sabine kan je een rots bouwen, het is een ijskoude maar 

prachtige winterdag. Een dag die veilig uitnodigt om enthousiast de sfeervolle feestmaand te 

openen. Een perfecte dag om samen met onze kring in alle vriendschap aan te schuiven aan 

de feestelijke kersttafels.  

  

De mooie basiliek, die ondanks haar grootsheid serene rust uitstraalt en op een rijkdom aan 

christelijke traditie kan prat gaan heeft zoveel symboliek dat ze ons nog steeds kan 

ontroeren. We ervaren het dan ook als een eer dat dit unieke Vlaamse bedevaartsoord ons 

welkom heet om onze overledenen met een viering te herdenken. Hartverwarmend is het 

dan ook om zien hoe onze leden in een klassieke maar toch persoonlijke viering  met 

dankbaarheid onze overleden leden met veel respect herdachten. Enkel wie aanwezig was 

zal begrijpen wanneer ik zeg dat een gewijde godsdienaar wel heel erg vond dat 

ondergetekende in deze kerk zich thuis mocht voelen.  

  

Met de geruststellende gedachte dat we vandaag de zegen mochten ontvangen en voorlopig  

al onze zonden vergeven zijn, lieten we ons in ‘Den Egger’ heerlijk verwennen met de meest 

delicieuze hapjes, en klonken we in vriendschap, en met de nodige bubbels met elkaar. Na 

enige, gerechtvaardigde, maar spijtige afmeldingen bleef de teller van aanwezigen op 276 

staan. Een succes, maar ja, wie éénmaal van dit culinair en gezellig genoegen geproefd heeft, 

is verleid voor de rest van zijn leven.  

  

                         
  

Jani (de stijlgoeroe van Vijftv) zou hier pas zijn oogjes opengetrokken hebben.  Alle dames 

zagen er weer tien jaar jonger en oogverblindend uit. De trotse mannelijke aanwezigen 
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liepen zelfzeker rond in hun keurig geperste pak, en ik had zelfs moeite om een paar 

‘petanquers’ in uitgaanstenue te herkennen. Ik weet dat ‘kostuum en plastron’ inmiddels 

als passé of zelfs retro ervaren worden, maar mannen geloof mij, mij laat een kostuumpje 

alvast niet koud!   

  

  

Om kwart na één werd er, dankzij het noeste puzzelwerk van enige bereidwillige dames, op 

vlotte manier aangeschoven aan de appetijtelijke tafels.   

Het festijn kon beginnen. Na een verrukkelijk entreetje van kabeljauw, gepresenteerd als een 

volleerd kunstwerkje was het tijd voor de eerste speech.  

  

                                                      
  

Julien mocht het grote nieuws brengen: onze kring krijgt een nieuwe voorzitter: Achilles zal de 

fakkel overnemen van Gaby en wordt vol vertrouwen als boegbeeld opgenomen in het 

bestuur. Zie ik die stoere held van mij toch niet eventjes witjes worden rond zijn neus, het is 

toch niet  niks om Gaby, die op jaren ervaring kan tellen, zomaar eventjes competent op te 

volgen. Voor velen toch nog een verrassing, voor anderen verwacht.  

  

Een fluwelig, zacht binnenglijdend soepje van pastinaak is net wat Achilles nog nodig had om 

zich dapper naar het podium te begeven (en die mooie zijden das, had hij deze morgen 

natuurlijk koppig geweigerd!).  

  

                                             
  

Gaby werd  meer dan verdiend, letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet en kon op een 

dankbaar applaus rekenen.  
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Gerarda, die jaren het voorwoord in het Gazetje op voortreffelijke wijze verzorgd heeft, vond 

de tijd gekomen om meer familiaal aanwezig te zijn en laat verweesde fans achter. Een 

boekenbon, hoe kan het ook anders voor een getalenteerde schrijfster, was een presentje 

als dank voor het gewaardeerde werk.  

  

                                            
  

En er werden nog dankbare applauzen afgevuurd voor het ganse bestuur, dat zich inmiddels 

op het podium naast de nieuwe voorzitter opgesteld had. Er werd een korte toelichting 

gegeven rond hun respectievelijke activiteiten zodat de aanwezige leden konden 

kennismaken met de sympathieke mensen, die stilletjes op de achtergrond zoveel werk 

verzetten. Want een vereniging kan pas succes hebben als er een trouwe groep vrijwillig zijn 

schouders onder alle projecten zet.  

  

Zoveel ontstane emotie kon prima geblust worden met een verfijnd mangosorbetje, dat 

heerlijk verfrissend binnengleed en de sfeer van tropische stranden opriep.  

  

Tropisch kon je de temperatuur in de zaal moeilijk noemen. Zo’n grote, hoge zaal is moeilijk 

comfortabel warm te stoken. Elk nadeel heeft zijn voordeel, zou Cruyff zaliger zeggen, 

ondanks het grote aantal aanwezigen was er nergens enige hinder te bespeuren van storend 

‘geroezemoezend’ lawaai, en kon je overal vlotjes je benen en de rest van je ledematen 

ongestoord uitstrekken, wat dan ook weer een niet te onderschatten pluspunt vormde. De  

botermalse kalfslende met een subliem palet aan wintergroentjes stal met grote pluim de 

show, en je zag alleen maar gelukkige mensen hun lege borden laten afruimen.  
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De eregenodigde, de heer Paul Saye, voorzitter van het Sociaal Fonds en onze weldoener en 

sponsor, mocht als laatste het podium betreden en had niets dan lof voor onze kring. 

Bezorgdheid voor de zieke afwezigen is zijn sympathieke stokpaardje. Het siert hem ten 

zeerste dat deze mensen hem nauw aan het hart liggen. Toch misschien een puntje van 

aandacht voor de bestuursagenda.  

  

Nooit had ik kunnen bedenken dat een whiskychocolade met mandarijntjesijs en rijkelijk 

overgoten met karamel mijn tafelgenoten en mijzelf in opperste vervoering kon brengen. 

Een koffietje met bijpassend romig snoepje was de ultieme afronding van dit verrukkelijk 

diner.  

  

                                            
  

Na zo een geslaagd feest kan je alleen maar dankbaar zijn. Dankbaar voor onze KBC, die ons 

financieel trouw blijft, dankbaar voor ons bestuur, dat zich dagdagelijks inzet om alle 

evenementen vlotjes te laten verlopen, dankbaar om de vele mensen die volop warmte 

uitstralen, en gul hun vriendschap delen.En meer dan onze bewondering en dank aan Stijn 

en gans zijn fantastische equipe van het Hof Ter Venne die ons weer op een formidabele 

manier verwend hebben.  

  

Nog heel gezellig, warme feestdagen toegewenst en bij leven en welzijn tot volgend jaar!  

  

Monique Leempoels   
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Live van op het “KERSTDINER”  
Speech kerstdiner (Julien Ronsmans)  

  

Beste leden,  

  

Toen Gaby  liet verstaan dat ze het voorzitterschap wenste door te geven, is het bestuur op 

zoek gegaan naar een nieuwe voorzitter, deze werd snel gevonden.  

  

                                        
                  

Achilles Cuypers was bereid om het vaandel over te nemen.  

Een groot deel van onze leden kennen Achilles  door zijn inzet voor de wandelingen en de 

petanque en vanaf nu zet hij ook nog zijn schouders onder het organiseren van de jaarlijkse 

BBQ en een nieuwe activiteit een LUNCH-DANSANT.  

Hij is steeds gemotiveerd voor alle activiteiten die onze kring organiseert en steekt samen 

met zijn lieftallige dame Monique overal waar het nodig is een handje toe.   

  

Langs deze weg wil ik, namens het ganse bestuur, Achilles heel veel succes wensen in zijn 

nieuwe taak als voorzitter die uitstekend past in de deskundigheid die hij heeft om een 

groep in alle eerlijkheid te besturen.  

Hierbij zou ik durven zeggen: “THE RIGHT MAN ON THE RIGHT PLACE”.  

  

Beste leden mag ik als welkom voor onze nieuwe voorzitter, een hartelijk applaus.  
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                         Speech kerstdiner van onze nieuwe voorzitter Achilles Cuypers.  

  

                                        
                

Dames en Heren,  

Beste vriendinnen en vrienden van onze Kring,  

  

Graag had ik een paar minuutjes van jullie tijd ingepikt om enkele mededelingen te doen. 

Vooreerst heet ik jullie namens het ganse bestuur hartelijk welkom en willen wij jullie 

ontzettend bedanken voor de talrijke opkomst.  

Voor onze kerstviering hebben zich 276 leden ingeschreven zodat we met de nodige trots 

mogen spreken over een succesevenement.  

  

In het bijzonder willen wij graag de sympathieke voorzitter van onze sponsor, het Sociaal 

Fonds, de heer Paul Saye en zijn charmante echtgenote verwelkomen.  

   

                                                   
  

Paul en Monique, wees welkom. Mevrouw  Anja De Kimpe, KBC Directeur regio Vlaams 

Brabant, die eveneens was uitgenodigd moest zich onverwacht laten verontschuldigen 
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wegens dringende professionele bezigheden. Tot onze spijt heeft ook Prins Laurent, mede  

eregenodigde op dit kerstfeest een ziekenbriefje ingestuurd wegens onwel van teveel 

Chinese hapjes (grapje).   

Mijn eerste job als kersverse voorzitter is al niet makkelijk want ik moet meteen al twee 

belangrijke mensen uitwuiven, maar geloof me ik doe dit met enorme blijken van 

erkentelijkheid en dankbaarheid.  

  

Vooreerst nemen we afscheid in ons bestuur van Gaby. Zij was 16 jaar bestuurslid en 9 jaar 

voorzitter van onze Kring en vindt dat het mooi is geweest. Zij drukte dan ook de wens uit 

om haar mandaten te beëindigen.  

     

                       
  

Gaby heeft zich al die jaren van harte ingespannen voor ‘haar kring’, en aan het succes 

hiervan kunnen we afmeten dat ze dit dan ook meer dan goed gedaan heeft. We  

wensen haar  dan ook het allerbeste toe in haar verdere leven en hopen haar als 

erevoorzitter nog veel te mogen ontmoeten op onze activiteiten. (Overhandiging van 

cadeaubon door Mieke en van bloemen door Malvine).  

Als je één van de volgende weken ’s avonds met Gaby telefoneert en ze spreekt met een 

dubbele tong dan heeft ze gebruik gemaakt van deze cadeaubon, die zoals je al kunnen 

raden hebt in de wijnsector terug te vinden is. Mag ik een daverend en verdiend applaus 

voor Gaby.  

  

  

                        
  

  

  

  

  

  

Het tweede onverwachte afscheid is dat van de heer G. Pepermans, wiens bijdrage je 

gedurende 10 volle jaren met plezier hebt kunnen lezen als voorwoord in ons Gazetje. En 
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wat blijkt nu? De heer Pepermans blijkt een charmante dame te zijn, niet zoals sommigen  

onterecht zouden kunnen denken via een operatieve geslachtsverandering.  

  

                                            
  

Deze lieftallige dame is altijd op en top vrouw geweest. We danken Gerarda dan ook zeer 

hartelijk  voor haar 110 mooie bijdragen die zij jarenlang uit haar pen heeft getoverd en 

we willen een belezen iemand zoals zij dan ook met grote dankbaarheid en vriendschap 

een  cadeaubon van De Standaard offreren. (cadeaubon door Jeannine).  Mag ik dan 

eveneens een overdonderend applaus voor Gerarda.  

  

                
  

Ik ben als voorzitter in zijn proefperiode even gaan googelen naar raadgevingen voor een 

goede speech en naar redevoeringen van beroemde speakers. Naast de raadgeving van mijn 

Monique om toch ‘mo gie dialect te klappe’, werd - onder verwijzing naar een recente 

speech van minister Liesbeth Homans - aangeraden om vooraf geen alcohol te drinken, maar 

sorry lieve mensen, daar heb ik inmiddels op de mooie receptie al tegen gezondigd.  

Anderzijds vond ik wel uitspraken van enkele beroemdheden waar ik voor 100% achtersta:   

‘I have a dream’ zei Martin Luther King in 1963 en die droom heb ik ook anno 2017.  

Namelijk de droom van een goed draaiende vriendenkring met telkens een grote opkomst 

bij de door ons georganiseerde SKL activiteiten. Ik droom van een vereniging waar een 

amicale sfeer heerst, waar iedereen zich welkom voelt, waar hij of zij oude vrienden of 

vriendinnen terugvindt en nieuwe vrienden bijmaakt, en waar iedereen wel iets naar zijn 

gading kan ontdekken.  

  

En zoals Obama tijdens zijn verkiezingsspeech in 2008 ‘Yes we can’ uitriep, wil ik ook graag 

deze droom verwezenlijken en dit vooral dank zij de hulp van ons voltallig bestuur waarvan 

de leden geen inspanningen schuwen en die ik – nu we toch zo talrijk zijn - in willekeurige 

volgorde even aan jullie wil voorstellen met – zonder verre van volledig te zijn - hun 

voornaamste taken. Zo kunnen jullie er in de toekomst ook een gezicht op plakken.  
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Lutje LELIEVRE: zij is de organisator van zgn. mini activiteiten, bv. zoektochten in Leuven of 

Mechelen en zorgt maandelijks voor de redactie van ons Gazetje. Zij is ook de nieuwe 

ondervoorzitter.  

  

Jeannine VERHEYDEN: Zij zorgt mee voor de finale redactie van Ons Gazetje en verstuurt dit 

naar het CCMechelen. Zij zorgt eveneens voor het ledenbestand (adreswijzigingen, 

overlijdens, lijst van nieuwe leden) en voor de verwelkoming van de nieuwe leden. Dat je nu 

naast de door U gekozen vrienden zit, is ook aan Jeannine te danken want, samen met 

enkele andere bestuursleden, doet zij het puzzelwerk van de tafelschikking bij onze 

evenementen.  

  

Julien en Vera of het echtpaar RONSMANS - MEULEMANS: zij zijn onze penningmeesters met 

deskundige zorg voor de betalingen en de ontvangsten en zij maken dan ook bekwaam de 

balans op voor SOFO. Deze tandem organiseert ook ons Kerstdiner, onze jaarlijkse 

driedaagse en de dagreis van september met alles wat daar bij komt kijken.  

  

Malvine DE CAE: zij is onze archivaris en stuurt kaartjes naar jubilarissen en naar de familie 

van overleden leden. Zo staat nu al vast dat zij in 2018 149 kaartjes moet sturen voor 

speciale verjaardagen van onze leden.  

  

Mieke MATHEUS: Zij is de coördinator van onze ledenvergaderingen en regelt de afspraken 

met sprekers en met de optredende muziekgezelschappen.  

  

Magda EVERAERTS: Zij zorgt voor de daguitstap van mei en is busbegeleidster bij de 2 

daguitstappen en de jaarlijkse driedaagse.  

  

Marie-Paule LYSY: Dat we nog weten wat er allemaal gezegd is op onze 

bestuursvergaderingen danken we aan de ijverige notities van M-P, want zij is onze 

verslaggeefster.  

  

Willem VAN HUYCHEM: is de man van klank en beeld bij onze evenementen. Hij zorgt voor 

de geluidsinstallatie op onze ledenvergaderingen en biedt als handige vakman hulp waar 

nodig.  
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Marc PEETERMANS: dat wij sedert geruime tijd een mooie website hebben, danken wij aan 

Marc. Hij vormt samen met Nicole ALAERTS de ICT ondersteuning voor een vlotte werking 

van onze kring. Samen zijn zij ook de coördinator en organisator van de fietstocht(en), die wij  

in de toekomst plannen.  Meer hierover en over ons jaarprogramma 2018 op onze Algemene 

Vergadering van januari.  

  

Tenslotte uw dienaar. Zelf fungeer ik als coördinator van onze maandelijkse wandelingen en 

van onze tweewekelijkse petanque namiddagen tijdens de zomermaanden. Verder is mij de 

organisatie van een geplande Lunch Dansant en van de jaarlijkse BBQ toevertrouwd. Niet te 

vergeten en zeker ook te vermelden zijn de partners van deze bestuursleden die steeds een 

handje komen toesteken bij al onze festiviteiten.   

Mag ik dan nogmaals  een hartelijk applaus vragen voor al deze noeste werkers, die als 

vrijwilligers  hun gewaardeerde bijdragen leveren om onze talrijke  activiteiten probleemloos 

te laten verlopen.   

Daar ons nog aardig culinaire genoegens te wachten staan - met groot respect voor de ganse 

ploeg van Hof ter Venne - sluit ik hier af en wil jullie nog, mede namens gans het bestuur  

een gezellige, en vooral smakelijke namiddag toewensen.   

Straks ook een behouden thuiskomst en een sfeervolle decembermaand gewenst  en 

hopelijk tot binnenkort!  

                     

                 
   

Herinnering  

DONDERDAG 4 JANUARI: NIEUWJAARSWANDELING IN LINDEN                                                

  
We vertrekken om 14 uur stipt aan de parking naast de kerk in het centrum van Linden, waar 

ook voetbalclub VK Linden huist (Kerkdreef, 4).  

Uitpuffen en dorst lessen doen we in de kantine van VK Linden, recht tegenover de kerk.  

Tot dan Luc 

en Achilles  

                      

  
  
  
Speciale verjaardagen  
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65 JAAR GEHUWD  
27/01: GRIETENS CLEMANT-MORISSENS YVONNE, Nachtegalenstraat 68- 3210 Linden  

  

90 JAAR  
11/01: VANDEZANDE JULES, Kerzestraat 1 - 3111 Wezemaal  

  

80 JAAR  
23/01: VANDERWAEREN WILLY, Gravenstraat 77 - 3220 Sint-Pieters-Rode  

  

75 JAAR   
09/01: BAETEN WILLY, Rijweg 86 - 3020 Herent  
11/01: LEFEVRE MARIETTE, Bronplein 6 bus 12 - 3400 Landen  
19/01: VAN HUYCK FRIEDA, Wilselsesteenweg 303 -  3010 Kessel-Lo  

  

70 JAAR   
03/01: VANDEGOOR MARIE-THERESE, St.Niklaasstraat 14 - 3321 Hoegaarden   

04/01: VALVEKENS JAN, Zoot 61-3202 Rillaar  

05/01: CEUSTERS PAULA (Wed.VANBUTSELE VALERE), Persilstraat 50/407 - 3020 Herent  

07/01: AERTS TONY, St.Trudostraat 25 -app. 501 - 3800 St.Truiden  

11/01: BILLIAU LILIANE, Hoegaardsestwg 4 - 3360 Bierbeek  

11/01: VAN HECKE ERIC, Hooistraat 30 - 9070 Heusden  

12/01: LYSY MARIE-PAULE, Rue René Menada 10 - 1320 Hamme-Mille  

14/01: BERNAR LIEVE, Thiewinkelstraat 67 - 3560 Lummen   

21/01: VERTOMMEN CHRISTIANE, Interleuvenstraat 23 - 3052 Blanden  

  

Overlijdens  
  

- Op 26 november 2017 overleed dhr. Frans DE  

WIJNGAERT  (ex-ABB/KBC Verzekeringen) in het UZ  

Gasthuisberg te Leuven, echtgenoot van mevr. Maria  

VAN LOO en de zus van Jos De Wijngaert (ook Eigen lid SKL).  

Frans werd geboren op 8 juli 1937   

   

Rouwadres: Pastoor Pitetlaan, 47  

                      3130  BETEKOM  

  

- Op 27 november 2017 overleed mevr. Maria VANDEREYCKEN, weduwe van dhr. Georges 

VANDEPUT (ex-ABB Verzekeringen) thuis te Heverlee.  

Maria werd geboren op 19 april 1925.  

  

Rouwadres: Goswin III laan, 21  

                      3001  HEVERLEE  

  

Onze blijken van medeleven werden overgemaakt aan de families.  
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U en uw partner zijn van harte welkom op onze Algemene Vergadering van 

dinsdag 16 januari 2018 in de VOETBALKANTINE VAN KHO STADE BIERBEEK, 

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

14u30.  

Inschrijven kan nog door storting van 6 Euro per persoon op onze SKL 

rekening BE78 4310 0665 6186 met vermelding van code 610 vóór 5 januari 

2018.  Voor het volledige programma: zie Ons Gazetje van december 2017.  

  

DONDERDAG 1 FEBRUARI: WANDELING IN BEKKEVOORT  
We gaan vandaag nog eens op stap met Lucky Luk, in het echte leven Luc Geyskens, die ons 

reeds op tal van mooie wandelingen vergast heeft.   

Vandaag loodst Luc ons naar Bekkevoort, waar wij – hoe kan het anders – om 14 uur verzamelen 

aan de voetbalkantine van KK Bekkevoort, een liefhebbersploeg gelegen aan de Oude 

Leuvensebaan te 3460 Bekkevoort. Wanneer je van de Staatsbaan komt, even opletten dat je 

aan het Rusthuis Hof Ter Heyde linksaf slaat richting Tielt-Winge (cf. onderstaand plan). Even 

verder langs de oude Tiensebaan is het voetbalveld van VC Bekkevoort (2de Provinciale A), maar 

daar is het NIET.  

  
Luc heeft ons ditmaal een vlakke wandeling beloofd van Bekkevoort naar Tielt-Winge en 

terug. We wandelen niet tot aan de ‘Call Boys’-trap (de zgn Vlooybergtoren in Tielt-Winge), 

maar draaien net daarvoor terug naar Bekkevoort, een stukje door het bos. Hier is het wel 

aangeraden om in februari stapschoenen of ‘botten’ aan te trekken, ook al betreft het 

slechts een traject van een 50-tal meter.  

  

Napraten met een glas of tas doen we in de kleine maar gezellige kantine van deze 

voetbalclub.  

  

Tot dan.  
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Luc en Achilles  

DONDERDAG 15 FEBRUARI 2018 LEDENVERGADERING OM 14u30 IN  

ZAAL ROMANUS TE BIERBEEK ALAIN WINANTS OVER DE 

STAATSVEILIGHEID  
Sedert 9/11 leven we in een klimaat van blijvende terreurdreiging en worden we regelmatig 

geconfronteerd met aanslagen zoals in Verviers, Parijs en Brussel en met de angst voor 

terugkerende IS strijders. In de strijd tegen dergelijk terrorisme is een goed functionerende 

inlichtingendienst onontbeerlijk voor de veiligheid van een land en van haar burgers. Maar hoe 

werkt zo een inlichtingendienst? Met spionnen zoals in de Koude Oorlog of met geheime 

agenten zoals we die kennen uit de James Bond films? En kunnen zij onze telefoongesprekken 

zo maar afluisteren?   

Voor het antwoord op deze en andere vragen hebben wij deze namiddag niemand minder 

dan de gewezen ‘Big Boss’ van de Staatsveiligheid uitgenodigd. De heer Alain Winants was 

administrateur-generaal van de Staatsveiligheid van 2006 tot 2014.   

   

  
  

Hij is de aangewezen persoon om ons te onderhouden over de werking en organisatie van de 

Staatsveiligheid, de – op deze van het Vaticaan na - oudste geheime dienst ter wereld, die in 

de schaduw opereert en burgers screent en scant op staatsgevaarlijke activiteiten. Hopelijk 

kunnen we na zijn causerie van tweemaal drie kwartier en na de koffie en het stuk taart 

tijdens de pauze, met een gerust gemoed naar huis terug keren.   

   

Geïnteresseerd? Schrijf je dan in vóór 10 februari 2018 door overschrijving van 3 Euro per 

persoon op de SKL rekening BE78 4310 0665 6186 met vermelding van code 721.  Er zijn 

maximaal 100 plaatsen beschikbaar.  

  

Je kan zaal Romanus bereiken met De Lijn vanuit Leuven Station:  

Bus 7 (via Korbeek-Lo) + bus 8 (via Lovenjoel) Bertem-Bierbeek om het kwartier richting 

Bierbeek afstappen bushalte De Borre  -  50 m rechtdoor wandelen.  

  

Bus 6 Wijgmaal-Hoegaarden (via Heverlee - Pakenhof en Kazerne) afstappen halte D’Store, stap 

een 100-tal meter verder en aan tankstation via kleine weg richting kantine.  

  

Met de auto : volg de borden DE BORRE  of  KHO STADE BIERBEEK.  
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OPGELET: NIEUWE LOCATIE VOOR DE LEDENVERGADERINGEN  
Daar de huurprijs voor onze gebruikelijke locatie in het Pakenhof te Heverlee 
voor 2018 fiks was toegenomen, hebben wij een alternatief gezocht en 
gevonden. Onze ledenvergaderingen zullen voortaan doorgaan in zaal Romanus, 
Wijnenberg 1 te Bierbeek. Dit is het gebouw naast de voetbalkantine van KHO 
Bierbeek, waar we onze jaarlijkse Algemene Vergadering en  pensenkermis 
houden. Er geldt hier wel een maximumcapaciteit van 100 personen.   
Er zal in 2018 dus geen activiteit meer plaats vinden in het Pakenhof. Voor een 
uitgebreide routeplanning: zie de aankondiging van de ledenvergadering over 
de Staatsveiligheid hierboven.  

  

Quiz in het Pakenhof (16 november): verslag  
November is geen echte herfstmaand meer zonder de gezellige, unieke quiz van SKL. Quizzen 

is een microbe die je ongewild ergens moet opgelopen hebben; quizzen kan je liefhebben of 

anderzijds haten… En gelukkig ben ik niet alleen besmet met dat adrenaline versterkende 

virus en liep het Pakenhof stilaan vol met liefhebbers van spannende breinbrekende uurtjes.  

  

Met een tiental groepjes van ongeveer 6 personen (sommige groepjes hadden fans mee die 

louter voor de kick en de gezelligheid kwamen meeluisteren) werd met veel gevoel voor 

relativering en humor gestreden voor een eervolle plaats.  

  

De vlotte quizzmasters (Guido en Agnes) hadden weer een totaal verrassend nieuwe quiz in 

elkaar gepuzzeld. Het niveau? Ik zou het eerlijk gezegd niet weten, zo goed ben ik nu ook 

weeral niet thuis in het quizcircuit.  

   

De torenhoog oplopende strijd kon losbarsten. Voor heel even werden onze charmante 

buren aan de andere tafels omgedoopt tot te mijden tegenstanders. Samen met de eerste 

vragen steeg ook onze bloeddruk (gelukkig hadden we deze morgen braaf ons pilletje 

genomen!)  

  

De eerste twijfel kwam al opzetten bij de openingsvraag : was de vice -president van Trump 

tevens ook zijn campagneleider ja of neen? Blijkbaar had Agnes dit reeds verklapt in haar 

vraagstelling, en charmant zoals Luc altijd is kon hij de presentatrice jongensachtig verleiden 

om de vraag volledig te herhalen… oef, dat was efkens nagelbijten.  

  

We kregen onze punten niet cadeau, er werd menigmaal het voorhoofd ernstig gefronst en 

zeer diep gegraven in de grijze massa. Onze lieve heer zal waarschijnlijk wel geweten hebben 

wat de prins-gemaal van Denemarken aan de pers verklapt had, maar wij… wij hadden er 

alvast geen enkel idee van…  

Andere vragen konden we weer vrij gemakkelijk oplossen, we vormden een geweldig 

complementair groepje, iedereen wist wel iets, en samen sterk was ons motto.  
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De fotoronde ging ons vrij goed af, al hebben we geleerd, dat we beter vertrouwen op ons 

eerste gedacht, en vooral niet beginnen te twijfelen.  

  

We hielden vrij goed stand, maar de fotoronde met oude Belgische biljetten was niet echt 

een succesnummer. Diegene die hier wel goed scoorden, zijn waarschijnlijk de mannen/ 

vrouwen die ooit met veel liefde een hoop geld gestreeld hebben!  

  

We moesten uiteindelijk de duimen leggen voor de tafel achter ons, maar we waren meer 

dan gelukkig met onze bijna-overwinning en konden dan toch met een zekere 

overwinningstrots een prijs gaan uitkiezen.  

Dat er uiteindelijk niemand een onvoldoende toegemeten kreeg, en dat de punten zeer dicht 

bij elkaar lagen kan ons alleen maar verheugen. Als we dan al van kritiek mogen spreken, wij 

hadden liever een rustpauze met voorlopige stand tussen de vragen en niet alles op het 

einde. Ook misten we de gezellige muzikale vragen van vorige keer. Maar ja, voor elk wat 

wils is zelden haalbaar!  

Wat hebben we geleerd, of beter gezegd wat willen we onthouden? We geven het beslist 

niet op, en met een beetje hulp van hierboven zullen we zeker volgend jaar een gezonde 

revanche nemen.  

  

We hebben achteraf nog één frisse pint gedronken en zeker niet alleen om ons 

verliezersverdriet te verdrinken!   

  

Tot binnenkort!  

  

Monique Leempoels  

  

VERSLAG “OPERETTE en DANS CLASSICS”  van zaterdag 25/11/2017  
Onze jaarlijkse muzikale theaternamiddag trok dit jaar extra veel geïnteresseerden.                           

Het was dan ook geen klassieke operette, maar werd aangekondigd als een dansrevue met 

operetteparels.                                                                                                                                                                   

En het was inderdaad niet zomaar een opeenvolging van zangaria’s afgewisseld met dans. 

Lieven Baert, de choreograaf en regisseur van het spektakel, verwoordt het als volgt in de 

programmabrochure:  

  

Ontmoetingen tussen dans en operette, tussen klassiek en de jaren ‘20 en ‘30,                             
ontmoetingen tussen Strauss en Bernstein, Offenbach en Kàlmàn,                                                                             
tussen orkest, solisten en dansers,                                                                                                                
ontmoetingen tussen bezoekers van divers pluimage,                                                                                        en 
de ontmoeting tussen de vertolkers en u, ons publiek.  
  

We worden welkom geheten door de uitbaatster van een nachtclub.  Het decor is haar  

etablissement waar allerlei mensen over de vloer komen.                                                                                            

Sommigen komen zich amuseren met dansen als charleston, tango of wals, maar ook de 

nieuwste trends van toen komen aan bod zoals in de aria “Känguruh” uit Ball in Savoy, waar 

ze dansen zoals de kangoeroes springen.(blijkbaar een modeverschijnsel zoals wij nu soms 

de Kabouterdans doen)    
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Anderen komen voor het gezelschap in afwachting van het weerzien van hun geliefde 

(J’Attendrai). Mensen komen ook gewoon iets drinken en genieten van een optreden zoals 

een tapdanseres.   

Natuurlijk zijn er ook de geheime amoureuze afspraakjes tussen minnaars ( Im chambre 

séparée). Of ze zoeken een man, liefst iemand met veel poen. (Je cherche un millionnaire) 

Dit is maar een voorbeeld uit de vele ontmoetingen en gebeurtenissen. Alle verschillende 

aria’s, koorliederen en dansuitvoeringen pasten wondermooi in het ganse verhaal. 

Opvallend was de plaats van het orkest.  Normaal zit het orkest in de orkestbak half 

verscholen onder het podium.                                                                                                                                            

De nachtclubs van toen hadden elk hun eigen huisorkest.  Daarom maakt het orkest hier ook 

deel uit van het decor wat aangenaam is voor de toeschouwers.  Enig probleem is dan dat de 

dirigent achter de zangers staat.  Ik vroeg mij al af of ze soms ogen op hun rug hadden.  Maar 

dat was niet echt nodig.  De moderne technologie bracht hiervoor de oplossing door de 

dirigent te filmen en life uit te zenden op een beeldscherm dat in de “baignoire” vlak bij het 

podium opgesteld stond.  

We hebben weer genoten van een mooi spektakel en we mochten soms zelfs meezingen!!!  

Ze eindigden met “Good Night” uit “Viktoria und ihr Husar” en wij zeggen                                              

“Auf Wiedersehn ……. Tot volgend jaar! “  

  

Magda Everaerts  

  
Verslag: DONDERDAG 2  DECEMBER: BENINKSWANDELING IN 

NIEUWRODE  
  

Ondanks het aangekondigde slechte weer daagden een 50 tal wandelaars op aan de 

‘Blauwmolen’ in Nieuwrode (Holsbeek) voor deze landschapswandeling. Als afsluiter van het 

wandelseizoen 2017 wilden wij de wandelaars laten kennismaken met het natuurgebied van 

de Beninksberg. De Beninksberg is één van de mooiste voorbeelden van de voor het  

Hageland typische ijzerzandsteenheuvels of Diestiaanheuvels. In tegenstelling tot andere 

Diestiaanheuvels, bleef de Beninksberg onbebouwd. De omgeving van de heuvel is 

landschappelijk beschermd sinds 1977. De Vlaamse overheid verwierf in 1991 het grootste 

deel van de heuvel en beheert er ondertussen 50 hectare. De gewesteigendommen vormen 

sinds 1993 het Vlaams natuurreservaat Beninksberg.  

  

Vanuit de Blauwmolen ging het via een veldweg en een single track aan de voet van de 

Beninksberg naar de toegangspoort tot het domein. Deze berg steekt meer dan vijftig meter 

boven de omgeving uit, zodat er eerst wat flink klimwerk aan te pas kwam. Zo kon iedereen 

eens uittesten hoe goed zijn of haar conditie wel was. Eens boven komt men terecht in een 

prachtig stuk natuur en wordt men beloond met prachtige panorama's over de Wingevallei  

met oa. Nieuwrode en de dorpskom van Wezemaal. Aangezien het vrij bewolkt was kon men 

nu de toren van Remy niet zien. Op de heuvel heerst een uitgesproken microklimaat. De 

zuidflank is warm en droog en herbergt droge heidebegroeiingen en eiken-berkenbos. Op de 

noordflank is het frisser en vochtiger en verschijnen ook soorten van vochtige heischrale 

graslanden.  

Boven loopt het wandelpad dwars over de heuvelkam en doorkruist het begrazingsstuk waar 

nu nog de Noorse paarden rondlopen. De afdeling Natuur beheert delen van het gebied met 

het oog op herstel van droge struisgras - en heidevegetaties. Ook het inheemse loofbos, 
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voornamelijk eiken-berkenbossen, wordt in zijn ontwikkeling gestimuleerd en de exoten 

worden bestreden. Om dit doel te bereiken wordt onder andere een extensief 

begrazingsbeheer toegepast. Hierbij worden zowel paarden, runderen als schapen ingezet.  

  

  

  

                
  

Na het verlaten van het natuurdomein volgden we een deel van de Sint Jobsweg, een oude 

bedevaartsweg. We moesten dan nog één hindernis overwinnen met een korte maar steile 

afdaling die iedereen op zijn tempo goed heeft doorstaan. Zo kwamen we terug in de 

‘bewoonde’ wereld en was de goed verwarmde brasserie niet ver meer af. De weergoden 

waren ons wel goed gezind. Het bleef enkel bij een stevige bries en we moesten onze 

paraplu’s niet bovenhalen.  

  

                                            
  

Hugo Theys  
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WANDELEN IN GROEP. WAAR STAP JE OP DE RIJBAAN?  
  

  
  
Regelmatig stel ik tijdens onze wandelingen vast dat bij een naderend voertuig de helft van 

de groep naar links stuift en de andere helft de rechterzijde verkiest. Ook bij het oversteken 

van de baan via een zebrapad zie ik regelmatig enkelingen die al van op 50 meter daar 

vandaan de baan oversteken. Tot op heden zijn onze wandelingen – op enkele valpartijen na 

- veilig verlopen. Graag wil ik het ook zo houden en vandaar huidig bericht.   

  

Eén van de regelmatig weerkerende discussies tijdens onze wandelingen betreft de plaats 

waar we op de rijbaan moeten wandelen, links of rechts. Enig opzoekingswerk leidt tot 

volgende conclusie. Als er een voetpad is, best op het voetpad stappen. Bij gebrek aan 

voetpad mag ook het fietspad gebruikt worden, zij het dat de fietsers altijd voorrang moet 

worden verleend. Bij gebrek aan voet- of fietspad mag je ook op de rijbaan stappen en hier is 

de eerste regel om zo links mogelijk achter mekaar te lopen, tenzij het te verantwoorden is – 

b.v. vlak voor een bocht – om toch rechts achter mekaar te lopen.  

  

Wij zijn een groep (= meer dan vijf wandelaars) met begeleider, d.i. diegene die geacht wordt 

de rechten en plichten te kennen, het traject heeft voorbereid en het 

oversteekbordje C3  draagt (zie afbeelding).    

  

  

  

Een dergelijke groep mag, ook als er een voet- of fietspad is, rechts op de rijbaan stappen 

zonder meer dan de helft van de baan in te nemen. Toch raadt men aan op het voetpad te 

stappen, als er één is, en anders links achter mekaar te stappen. Een groep met begeleider 

mag dus kiezen om in functie van de verkeersveiligheid links of rechts van de baan te lopen.   

   

Als de baan moet worden overgestoken en er op minder dan 30 meter een zebrapad is, ben 

je verplicht om die te gebruiken. Bij gebrek aan zebrapad mag de begeleider het verkeer stil 

leggen met het verkeersbord C3 om de groep te laten oversteken, maar bij een zebrapad op 

minder dan 30 meter moet dit ook verplicht gebruikt worden.  

   

Mag ik dan ook vragen dat we voortaan eenvormig overeenkomstig de instructies van de 

begeleiders dezelfde kant kiezen en op dezelfde plaats oversteken zodat er geen 
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ongevallen gebeuren en vragen over aansprakelijkheid kunnen vermeden worden. Met 

dank voor jullie begrip.  

  

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 kan 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.   


