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Ons Gazetje 
          Jaargang: 08   Nummer: 03   Datum: 03/2018 

           Uitgever: Senioren KBC kring Leuven      
 

                                                                 

 

                                                 

Vrienden, 

 

We blijven onze oproep herhalen. Wie zich geroepen voelt om eens een stukje te schrijven 

over onze leefwereld, mag dit altijd ter publicatie insturen naar achille.cuypers@telenet.be. 

Ons appel in vorig gazetje heeft voorlopig slechts één inzending opgeleverd. Een lid, pas terug 

van enkele dagen in Zwitserland, stuurde ons zijn rekening van een cafébezoek, waaruit blijkt 

dat de Zwitsers toch wel commerciële feeling en gevoel voor humor hebben. 

  

 
 

 

In afwachting van andere ingezonden proza, een stukje van Monique, waarin vele grootouders 

zich misschien zullen herkennen. 
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JOOST (zou het weten) 
Pletsende regen, een brutale oostenwind die de naburige bomen akelig dreigend in zijn greep 

houdt. Onheilspellende geluiden van krakende takken, afgewisseld met enerverende geluiden 

op het glazen dak van de veranda van alles wat door de storm brutaal te licht wordt 

bevonden. Vandaag is het volledig aanvaardbaar om troostend onder een fleecedekentje te 

schuilen.  Zelfs Sam, ons hondje, schrapt zijn dagelijks namiddagdutje en drentelt onrustig 

heen en weer.  

 

Verontrust door zoveel natuurgeweld gaat manlief buiten op zoek naar eventuele schade. Het 

valt allemaal best mee zegt hij geruststellend. Het is zelfs verrassend  interessant wat de wind 

met al zijn kracht tot hier geblazen heeft. Het blijkt niet iets te zijn, maar wel iemand! 

Helemaal doorweekt, een grijns tot achter zijn oren staat hij daar letterlijk  uit te druipen op 

de vloermat, onze zestienjarige, drukke kleinzoon. 

 

Het was eerder achteruit dan vooruitrijden met de fiets grinnikt hij, totaal niet onder de 

indruk van welke windsnelheden dan ook, ik heb nog net in de verte mijn trein zien bollen. Ik 

heb mama al verwittigd , het is wel ok zeker als ik hier efkens blijf? Als een jonge puppy 

snuffelt hij geïnteresseerd rond in de keuken. Verse soep gniffelt hij tevreden, kleinzoon 

nummer twee wordt graag vertroeteld, en ach een soepkommetje is zo vlug gevuld! 

   

Stiekem geniet ik van de geanimeerde discussie tussen opa en kleinzoon over het aantal 

geoorloofde soepballetjes waarop een gast beleefdheidshalve recht heeft. Opa, die 

uitdrukkelijk niet wil bestempeld worden als “verwenopa” gaat op zoek naar een warme 

trainingsbroek, die hier nog wel ergens rondslingert en een knuffelzachte handdoek, want 

voor je het weet heb je met zo’n weer een bronchitis vast. 
 

Ik kijk naar kleinzoon J terwijl hij gretig zijn soep uitlepelt en flarden van het onaangename 

gesprek met zijn mama sluipen voorzichtig door mijn hoofd. Het was me weer een avondje , 

hoor ik mijn dochter nog zuchtend verklaren. J. had weer op alles en iedereen commentaar, 

en lukte er moeiteloos is om ons allemaal binnen de tien minuten op de kast te krijgen. Zijn 

plagerijen en rotopmerkingen stegen weer tot het maximum verdraagbare en ik heb hem 

uiteindelijk naar zijn kamer gestuurd. Van zoveel negatieve commentaar ging mijn zwak 

grootmoederhart trillen, en behoedzaam schakelde ik over in verdedigingsmodus. Je mag toch 

niet vergeten dat hij ook heel lief kan zijn, en soms heel behulpzaam. Dochterlief stapte echter 

niet mee in mijn verhaal en wees me vermanend terecht dat het verkeerd van me was om 

hem telkens te vergoelijken. In een onzichtbaar hoekje gedrumd wou ik toch nog kwijt dat 

onze jongen het vaak moeilijk heeft met zichzelf en de hele wereld, en dat we allemaal weten 

waarom. Dochter voelde tactvol aan dat ik het moeilijk had, en voegde er zachter aan toe dat 

heel het gezin heeft moeten leren omgaan met de gewijzigde gezinssituatie en dat het niet 

eerlijk zou zijn tegenover de andere kinderen om hem uit medelijden een 

voorkeursbehandeling te geven. 
 

Zie hem daar rustig zitten, genietend van zijn soepje enerzijds en de krant anderzijds. Ik 

bedenk dat zijn onstuimig innerlijk prima in balans is met zijn bruisend uiterlijk. Een 

weelderige koperrode haarbos behoort tot zijn opvallendste fysieke eigenschap. Het zijn rode 

haren, die afhankelijk van de zon en de lichtinval van roodbruin naar zonsondergang geel 

kleuren. Eronder prijkt een snoet die een perfecte mix vormt van stout, ondeugend en 

melancholisch droevig. Het valt mij ineens op dat hij probleemloos als broertje van Kevin De 

Bruyne zou kunnen fungeren.  



 

3 

 

Mijn gemijmer wordt plotseling verstoord door een luide f…ck you man, (vanachter zijn 

bureau roept opa dat dit duidelijk marginale taal is) heb je dit gelezen zegt J verontwaardigd. 

Dat is toch onverantwoord wat De Bruyne (telepathie!) maandelijks binnenrijft. Er is zoveel 

armoede en ellende in de wereld en ‘die gast’ voelt zich goed bij zo’n oneerlijk inkomen! 

Zoveel humaan positieve aandacht moet aangemoedigd worden door uitdaging en ik stel hem 

de vraag of hij in zijn geval zoveel geld zou weigeren? Hij blijft even beduusd stil kijken en dan 

vloeien de woorden er in één ruk uit. Neen, maar hij zou zorgen dat zijn mama als een 

koningin de rest van haar leven zou kunnen doorbrengen, zelfs zijn broers en zussen zou hij 

ruim belonen. Meer dan de helft van zijn inkomen zou hij besteden aan projecten die de 

minstbedeelden zouden kunnen vooruithelpen. Ik heb bijna spijt dat zijn alarmpje op zijn 

onafscheidelijke smartphone afgaat ter herinnering aan zijn naderende trein. Er volgt nog een 

vluchtige kus ergens tussen mijn haar en mijn oren, er wordt nog snel een voorgerechtje uit 

de snoepkast gegrabbeld en weg is zoef de haas. Tot mijn ontzetting zie ik hem  op een 

gevaarlijk onverantwoorde manier de baan op vliegen. Opa vloekt op een heel marginale 

wijze, en ik murmel stilletjes, er is nog veel werk aan dat mannetje. Daar is hij weer, roept opa 

verontwaardigd, wat zal hij nu weer per ongeluk vergeten zijn? 

 

Lichtelijk gepikeerd zwaai ik de voordeur open. Hoi oma, ik vergat te zeggen dat als ik rijk zou 

worden, ik een kangoeroewoning zou bouwen en dan zouden opa en jij boven mij kunnen 

wonen en dan zouden we ’s avonds gezellig kunnen samen eten. Er volgt nog een stevige 

borstklop, terwijl hij reeds op zijn pedalen duwt roept hij nog luidkeels : respect oma!  
 

Mijn mond zegt : start alvast maar met respect voor de verkeersregels, maar mijn hart zingt: 

het komt allemaal goed met dat ventje. En terwijl ik naar de keuken schrijd word ik door mijn 

ventje getrakteerd op een vette knipoog!  

    

Monique 

 

 

HERINNERING: START VAN HET PETANQUE SEIZOEN OP 9 APRIL 

 

Nog even er aan herinneren dat op maandag 

9 april ons tweede petanque seizoen wordt 

afgetrapt. Wie graag een balletje werpt, kan  

9 en 23 april in zijn agenda aanstrepen en 

alsdan tegen 14 uur naar de reeds gekende 

leuke ontmoetingsplaats in Wezemaal komen 

om naar hartelust met de vrienden een balletje 

te gooien. Zoals reeds eerder gezegd: iedereen 

is van harte welkom en je hoeft niet 

voorafgaandelijk in te schrijven. Je eigen ballen 

meebrengen mag, maar hoeft niet echt. We 

eindigen zoals steeds om 17 uur. 
 

Voor nieuwe geïnteresseerden, plaats van gebeuren is Spikstraat te Wezemaal, langs de 

overkant van de tennisclub van Wezemaal. Zie voor een de volledige petanque agenda en 

voor de routeplanner vorig Gazetje en onze website (www.seniorenkbcleuven.be). 

 

Tot dan? 

Achilles (0475253933) 
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WANDELING APRIL 

 

Het hierna volgend bericht ontvangen van Frans Taes 

 

BLOESEMWANDELING op DONDERDAG 5 APRIL TE GLABBEEK 

 

 
 

We wijzigden om praktische redenen de startplaats naar Glabbeek ipv. Kapellen, maar 

behielden grotendeels het geplande wandelparcours door of langs de boomgaarden in 

Glabbeek, Kapellen en Zuurbemde, 3 van de 6 kerkdorpen, die we hier rijk zijn. Onze 

startplaats ligt nu aan de Sporthal in Glabbeek, waar we voldoende parkeergelegenheid 

vinden, voor en achteraan en ook langs de Tiensesteenweg. 

Na het dwarsen van de Tiensesteenweg  voert de wandeling ons eerst langs een reeks 

boomgaarden onder Zuurbemde. We zien van verre het Kasteel de la Coste, een van oorsprong 

laat - middeleeuwse hoeve, in 1820 verbouwd tot het huidige neo-Renaissance kasteel. We 

wandelen verder even door het geklasseerde dorpscentrum van Zuurbemde met de 16° 

eeuwse St. Catherinakerk, waarin zich een 7,15m. hoge en 2m. brede Sacramentstoren bevindt, 

iets kleiner dan zijn beroemder broertje uit Zoutleeuw, in de kerk geplaatst in 1557. 

Na het passeren van het rustpunt in het Zuurbemds veld met 5 mooie zomereiken dwarsen 

we opnieuw de Tiensesteenweg, belanden we op het grondgebied van Kapellen en wandelen 

door de boomgaarden richting de Kerk. Let op de mooie hoogstamboomgaard waaronder een 

aantal zeer bijzondere schapen grazen, afkomstig uit de bergen van Wales (niet voederen aub, 

vraagt de eigenaar!). De huidige kerk van OLVr. Geboorte dateert uit 1880 en bevat een serie 

prachtige glasramen. De stompe toren is een gevolg van een zware brand in 1881. De 

omgeving is een lust om er door te wandelen en men vindt er ook een aantal woningen uit de 

17° en 18° eeuw, zoals de pastorie bv. rechtover de ingang van de kerk. Via een smal pad 

tussen twee woningen (let op de kunstwerken in de tuin links) belanden we op een 

heuvelflank, die bijna volledig is beplant met appel- en vooral perenbomen. Deze heuvelrij 

strekt zich uit van Waanrode tot Kiezegem en is bijna overal beplant met fruitbomen. Let op 

de busseltjes bamboe - stokken in de bomen gebonden om er de solitaire bijen aan te trekken 

en te huisvesten. 

We belanden terug aan de kerk en vervolgen ons 8-vormige parcours richting de startplaats. 

We passeren langs het nieuwe rustoord, zien vandaar ook de St. Niklaaskerk van Glabbeek en 

vervolgens het huidige Gemeentehuis, de vroegere St. Brigida - melkerij. 
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We eindigen in het cafetaria van de Sporthall met een fris drankje of op het terras als het 

zonnetje ons moest komen verwennen.  Tot dan. 

 

PRACTISCH: Afspraak aan de Sporthal, Tiensesteenweg, 196A, 3380 Glabbeek, waar we 

vertrekken om 14 uur stipt. Afstand: +/- 8km. Voor meer info:  Frans Taes – tel. 0494/570905 

 
 

 

HERINNERING : 15 MAART, LUNCH DANSANT 

 

 
 

Aangezien er nog enkele plaatsen vrij zijn, herinneren we graag aan onze eerste lunch – 

dansant van donderdag 15 maart in het Sparrenhof, Elsleukenstraat 28 in Langdorp.  We 

starten om 13 uur met aperitief en hapjes, gevolgd door een uitgebreide lunch. Daarna 

gelegenheid tot dansen met DJ voor de liefhebbers of gezellig keuvelen voor de anderen en 

dit met dranken allerhande tijdens en na de maaltijd tot 20 uur. 
 

Inschrijven kan voorlopig nog aan 48 Euro per persoon op de rekening van SKL  

BE78 4310 0665 6186 met vermelding van Code 731 en van de gewenste tafelpartners. 
 

Uiterste inschrijvingsdatum: 5 maart en dit tot de 182 plaatsen volzet zijn. 

Zie meer uitgebreid Ons Gazetje van februari met routeplanner. 
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ALGEMENE VERGADERING 16 JANUARI: VERSLAG 

 

Half januari : de swingende, muzikale kerstman (een folieke, destijds aangekocht tot jolijt van 

de kleinkinderen) ligt weer broederlijk naast het christelijke kerststalletje opgebaard in 

afwachting van zijn succesvol wederoptreden laat op het jaar. De zachtgele lichtslingers, de 

fonkelende, fragiele ballen, de retro- engeltjes, ze hebben allemaal zonder morren hun 

voorbehouden plaatsje weer veroverd op zolder. Mij maakt het altijd een beetje triest, het 

jaarlijks ritueel van kerstversiering opbergen. De living lijkt opeens veel saaier, de kamer oogt 

veel donkerder, ondanks de overgebleven kaarsjes die vruchteloos proberen even 

nadrukkelijk aanwezig te zijn als de elegante lichtslingers. Is het heimwee naar de gezellige 

drukte van de feestdagen dat doorweegt of is het de befaamde ‘winterblues’, dat onrustige 

gevoel van eindeloos wachten op het moment dat de natuur weer in al zijn glorie herrijst. Drie 

maal helaas, ik ben er gevoelig voor! 
 

16 januari: Vandaag maken we komaf met alle deprimerende winterse gedachten. Want wat 

is er heilzamer voor het moreel dan samenkomen met enthousiaste mensen, gelijkgestemde 

zielen die van harte elkaar met de beste wensen overladen voor het nieuwe jaar. Voor zo’n 

uniek oppeppende dag hebben ze speciaal de algemene vergadering geprogrammeerd. 168 

trouwe fans wilden eveneens dit evenement voor geen geld missen. 

 

 
 

Dank zij de creatieve fantasie van Anita is de kantine van Bierbeek weer omgetoverd in een 

uitnodigende feestzaal, waarop zelfs de mini-kerstboompjes, aangenaam verlicht door 

feestelijke kaarsjes, nog even de kans krijgen om te schitteren. IJverige dames en heren slagen 

er telkens weer moeiteloos in om de ontvangstruimte om te bouwen tot een genoeglijk 

uitnodigend warm plekje. In de keuken worden traditiegetrouw met een vrolijk enthousiasme 

honderden broodjes op vakkundige wijze verwerkt tot buffetwaardige heerlijkheden. Hier 

wordt niet gekeken op een eitje of een tomaatje meer, we rekenen erop dat Vera met haar 

rekenmachientje gul geteld heeft. 

 

De blinkend nieuwe voorzitter Achilles had zich samen met de ondervoorzitster Lutje 

verwelkomend opgesteld aan de deur. Naar mijn bescheiden mening wou hij vooral geen 

enkele zoen van de aanwezige dames missen. En het is hem nog gelukt ook, de snoeper! 
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Naarmate de glazen met cava werden gevuld, deden de bijhorende bubbeltjes hun werk naar 

behoren. De sfeer en de ambiance steeg evenredig met het geconsumeerde druivensap. Er 

werd volop gezoend en er werden vooral gul gezondheidswensen uitgedeeld, want 

gezondheid is voor onze generatie inmiddels tot een hoofdzaak uitgegroeid. Op zo’n bruisend, 

gezellige dag als vandaag vergeten we helemaal onze pilletjesboetiek en de luxueuze ‘amuse 

gueles’  worden dan ook met de nodige liefde geproefd.  
 

Het bestuur heeft vooraan plaats genomen en de bevattende toespraak van de voorzitter kan 

op de nodige lachsalvo’s en goedkeurend geknik rekenen.  

Er wordt terecht met trots teruggekeken op het voorbije jaar, en ik zie in menig oog prettige 

herinneringen terug blinken. 

 

Het wordt even ernstig als onze kassier Julien zijn jaarverslag uit de doeken doet. Hij goochelt 

als een volleerde boekhouder met allerhande cijfertjes, maar wat iedereen wellicht  zal 

bijgebleven zijn is hoe onze kas – dank zij de steun van het Sociaal Fonds - ruim zijn bijdrage 

geleverd heeft om alle activiteiten democratisch te houden. Mooi zo! 

 

2017 is begraven, leve 2018! Alle bestuursleden stelden hun nieuwe, zorgvuldig uitgekiende 

planning met het grootste enthousiasme voor. Het duizelde me even bij al de opgenoemde 

evenementen die in schoonheid op de kalender prijkten. Wie in dit diverse aanbod niets naar 

zijn gading kan terugvinden is ‘ne pietenpeuteraar’. Inmiddels hebben jullie de 

activiteitenkalender ontvangen en kan er gekozen worden volgens smaak en interesse. Zelf ga 

ik alvast turnoefeningen voor lenige knieën uitproberen en de petanque ballen van een fleurig 

kleurtje voorzien. 
 

Van al die planningen werden niet alleen de hoofden ijler, maar ook de magen begonnen 

serieus te grollen. De knapperend, verleidelijke broodjes werden dankbaar aanvaard. Hier en 

daar werden er al ijverig plannen gesmeed en agenda’s naast elkaar gelegd voor beloftevolle 

afspraken. Tussen al dat smikkelen en kletsen werd er toch nog tijd gevonden om te genieten 

van foto’s van voorbije activiteiten die non-stop geprojecteerd werden. Theo en Guido 

konden weer bewijzen dat ze het fotograferen meer dan goed in de vingers hebben. Chapeau! 

 

Onze getrouwen wisten met zekerheid dat ze nog een klein plaatsje moesten vrijhouden voor 

het luchtige kerststronkje dat er niet alleen verrukkelijk uitzag maar het ook werkelijk was. En 

zo werd die dag dan ook zoet beklonken. 
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Terwijl er nog een gezellige bende bleef nakaarten onder het genot van één of meerdere 

pintjes werd er in de keuken weer ijverig afgewassen, opgeruimd en gestapeld (in de enige 

kast in België die zoveel gewicht kan dragen). De dames en heren van dienst werden dit jaar 

sympathiek bijgestaan door lieve vrijwilligers(sters) zodanig dat afwassen en opruimen in een 

positieve sfeer kon afgehandeld worden. Hartelijk dank allemaal, het deed vreselijk deugd. 

Ook hartelijk bedankt aan al de talrijke aanwezigen die met een vriendelijk woord of gebaar 

hun waardering lieten blijken. 

 

 Wat of waar zijn die winterblues???  
 

Tot binnenkort, 
 

Monique Leempoels 
 

 

Verslag wandeling Bekkevoort – 01/02/2018 (Luc Geyskens) 

 

 
 
Het gaat snel. De maand januari vloog voorbij. De 2de wandeling van het nieuwe jaar is op 1 

februari. Hiervoor gingen we een ‘bekke-voort’, namelijk naar Bekkevoort, mijn vroegere thuis 

waar ik mijn jeugd doorbracht. In Linden was het de wandeling ‘door de wind, door de regen’ 

maar bij vertrek in Leuven was het niet minder regenachtig. Aangekomen op het vertrekpunt in 

Bekkevoort, de terreinen van KK Bekkevoort, stopte het echter met regenen. 

 

Met 68 wandelaars vertrokken we richting Tielt-Winge. Na 500 m was er een eerste obstakel. 

Door wegenwerken is het wegdek volledig opengelegd en moesten we ons onder de kraan van 

de graafmachines een weg banen. Wat enkele maanden geleden nog een prachtig droog 

wandelparcours was, is nu herschapen in een nog net begaanbare veldweg. 

Toen we 2 weken vroeger het parcours gingen verkennen, stelden we vast dat het stuk door 

het bos en natuurgebied niet begaanbaar was om met onze grote groep door te trekken (aan 

den lijve ondervonden). Daarom was er  een aanpassing aan de voorziene wandeling en 

stapten we door via het Vlooibergpad richting Vlooibergtoren. We hebben deze door de 
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weersomstandigheden links moeten laten liggen en houden hem nog in petto voor de 

wandeling van André in November. Terloops enige informatie over deze zwevende constructie. 

De Vlooybergtoren is 11,28 meter hoog, 20 meter lang en weegt 13 ton.
 
Hij is opgebouwd uit 

een geraamte van gegalvaniseerd staal, bekleed met cortenstaal dat hem zijn karakteristieke, 

roestbruine kleur verleent. Die is een knipoog naar de ijzerhoudende zandsteen in de 

ondergrond. De zwevende constructie lijkt de wetten der zwaartekracht te tarten, maar ze rust 

op een kleine sokkel van massief beton en blijft overeind dankzij twaalf kabels van wel 35 

meter lang die in de Vlooyberg zijn verankerd. De trap telt 55 treden. 
 

 
 

Na regen komt zonneschijn. Met stip bovenaan staat deze feel good klassieker. Ondertussen 

hadden we ook dat geluk nog. Verschillende wandelaars die wegens het koude weer wat 

‘teveel’ aan hadden moesten mutsen en sjaals afdoen wegens te warm. Wat verder kwamen 

we door de dorpskern van Tielt en kon iedereen met eigen ogen zien dat de gemeente met 

grote wegen- en rioleringswerken bezig is. 
 

Op de terugweg naar Bekkevoort door deze landelijke streek, met enkele vergezichten, 

mochten we een 2
de

 maal halt houden aan de wegenwerken. De graafmachines werden terug 

stilgelegd om de grote groep veilig door te laten. Aangekomen bij de kantine van de 

voetbalklub, pakte Achilles voor het eerst uit met zijn nieuw ‘bonnetjes’ systeem voor de 

eerste ronde van Duvel en Leffes of iets lichter voor de deelnemers aan Tournée Minérale. 

 

Wat was het fijn om nog eens terug te keren na 43 jaar in het dorp van mijn jeugd. Wat 

informatie over KK Bekkevoort. Ten eerste mijn vader was mede oprichter van deze klub begin 

jaren 70. Belangrijkste speler was hier Timmy Simons. (KK Bekkevoort 1982-1988).Hij versleet 

hier zijn eerste voetbalschoenen en kreeg er zijn jeugdopleiding voor hij naar FC Diest vertrok 

voor het grotere werk. Later SK Lommel en daarna Club Brugge. 

Daarnaast wist de voorzitter ook nog Bob Venken (waar ik samen met Stade Leuven kampioen 

mee speelde in bevordering) te strikken. Hij speelde hier in de hoogste reeks van het 

liefhebbersvoetbal in interregionaal, met vele Limburgse ploegen. Als ik wat verder in het 

archief ga zoeken zou ik nog foto’s moeten vinden van mijn vrouw Yvonne die er ook nog in de 

damesploeg speelde. Super leuk was het om deze ‘dorpsfiguren’ nog eens terug te zien en 

hopelijk kunnen we volgend jaar nog eens terugkeren om er nog een wandeling te doen. 
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LEZING door MARK EYSKENS op donderdag 19 april 2018 om 14u30 

in  ZAAL ROMANUS, Wijnenberg, 1 te Bierbeek 

 

Het verdriet van het werelddorp 

 

  
 

'De wereld wordt een dorp en het dorp is niet gelukkig', dat komt Mark Eyskens, alom bekend 

en Minister van Staat, ons haarfijn uitleggen op een boeiende maar niet van enige humor 

gespeende toon. 

Met een pleidooi voor 'meliorisme'- de geloofshoop dat mensen en dingen verbeterbaar zijn - 

doet hij concrete voorstellen om te sleutelen aan België, Europa en de wereld. De hamvraag 

daarbij is: hoe verandering omzetten in echte menselijke vooruitgang? ….. 

 

 
 

Ons bestuurslid Marc had het genoegen om deze lezing bij te wonen tijdens één van de vele 

zomerlezingen die worden georganiseerd in Knokke en stelde daarbij vast dat Eyskens een 

erudiete, veelzijdige, constructieve en uitermate intelligente man is. Naast zeer rationele, 

uitgebalanceerde ideeën en plannen bevat deze lezing ook poëtische passages, pure dromen 

en utopieën, soms op het naïeve af. Wat hem betreft, een echte aanrader ! 

Tijdens de pauze is er koffie of thee met een lekker stuk taart. 

Inschrijven kan door overschrijving van 3 Euro per persoon op onze SKL rekening 

BE78 4310 0665 6186 met vermelding van code 722. Graag betalen vóór 14 april.   
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FIETSTOCHT 27 APRIL: OPROEP 

 

 
 
Zoals je op de Algemene Vergadering kon vernemen en ook op de activiteitenkalender kan 

zien, plannen we een eerste fietstocht op vrijdag 27 april. We plannen een rit van ongeveer 30 

kilometers vanaf de startplaats aan de Meander in Rotselaar aan een gezapig tempo zodat 

iedereen kan volgen. 

  

Omdat een ongeluk snel gebeurd is, willen we de nodige voorzorgen nemen opdat alles in 

veilige banen kan worden geleid. Hiervoor is het nodig dat we zicht krijgen op het aantal 

mogelijke deelnemers en op het soort van fiets waarmee zij deelnemen (e bike of gewone 

fiets). 

    

We doen dan ook een oproep aan eventuele geïnteresseerden om je deelname te bevestigen 

aan één van de hierna vermelde wegkapiteins met vermelding van het soort fiets waarmee je 

zal deelnemen en dit uiterlijk op 11 maart. Een inschrijvingsformulier wordt ook voorzien op 

onze website www.seniorenkbcleuven.be. 
 

Wegkapiteins:  

Nicole Alaerts, nicole.alaerts@hotmail.be, tel. 016/461952, GSM 0475/583225 

Marc Peetermans, marc.peetermans@gmail.com, tel. 016/402305, GSM 0495/599461 

Luc Geyskens, luc.geyskens@hotmail.com, GSM 0497/576155 

 

Meer details zullen dan verschijnen in ’t Gazetje van april. 

Voor alle duidelijkheid: deelname aan de fietstocht is gratis overeenkomstig het principe van 

de wandelingen. 
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SAMEN NAAR DE SPEKTAKEL – MUSICAL 40 – 45 ? 

 
Zoals jullie in de media wel gelezen hebben heeft Studio 100 voor haar spektakel – musical 40 

– 45 een nieuwe locatie gevonden in Puurs, nadat de geplande voorstellingen in de Haven van 

Antwerpen niet konden doorgaan.  

De musical 40 – 45 vertelt het verhaal van het verzet in Vlaanderen tijdens de Tweede 

Wereldoorlog en dit met een voorstelling van 1 uur en 45 minuten zonder onderbreking. De 

muzikale omlijsting is van de hand van Will Tura en Steve Willaert. 
 

Omdat je een oorlog niet alleen wint proberen wij reeds lang tickets te verkrijgen om deze 

mega – productie samen in groep bij te wonen. Na lang wachten werd ons geduld uiteindelijk 

beloond en zijn  wij in de gelegenheid om 50 tickets van categorie 1 te bestellen voor de 

vertoning van zaterdag 17 november om 13h30.   
 

Met de steun van de Kas kunnen wij jullie deze voorstelling en de bus aanbieden voor een 

globale prijs van 60 Euro per persoon.  

Indien geïnteresseerd om samen met ons (en met Jonas Van Geel, Jelle Cleymans en anderen) in 

het verzet te stappen, gelieve dan zo snel mogelijk en uiterlijk tot 30 maart in te schrijven door 

storting van een voorschot van 30 Euro per persoon op onze SKL rekening 

BE78 4310 0665 6186 en dit met vermelding van code 713. 

 

Meerdere details met o.m. oproep tot betaling van het saldo en plaats en uur van 
het vertrek de dag van de voorstelling, worden later meegedeeld. 

 

Speciale verjaardagen 
 

95 JAAR 
21/03: THIBAUT RAYMOND, Stwg naar Jezus Eik 29 - 1560 Hoeilaart 

  

90 JAAR 
11/03: GALICIA LEO, Tervuursesteenweg 52 Bus 0302 - 3001 Heverlee 

13/03: FIERENS JEANNE (Wed.ALLOING) De Walsplein 35/1 - 3070 Kortenberg 

 

85 JAAR 
02/03: DELIN SIMONE (Wed.BAGGERMAN Robert) B.Gottignystraat 1/0202 - 3001 Heverlee 

25/03 : HAELDERMANS LAMBERT, Leeuwerikenstraat 2  bus 0102 - 3001 Heverlee 

 

80 JAAR  
28/03: PAUWELS AUGUSTA, Parkdallaan 22 - 3001 Heverlee 

 

75 JAAR  
18/03: DESARD EUGENE, Ossenwegstraat 44 - 3440 Zoutleeuw 

23/03: NOELS JULIEN, Twee Bunder 6 - 2547 Lint 

28/03: GEULLAUME EMIEL, Rigessel 94 - 3111 Wezemaal 
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70 JAAR 
11/03: LENIE JOSEPH,Tiendeschuurstraat 33, 1910 Kampenhout  

13/03: VERVOORT RUDI, Platte - Lostraat 194 3010 Kessel - Lo 

21/03: JAMAR MIA, Molenstraat 11 - 3540 Herk-de-Stad 

27/03: BOS GUIDO, Weg Messelbroek 34 - 3271 Zichem 

28/03: VAN THIELEN HILDA, Boulevardstraat 5 -3010 Kessel-Lo 

30/03: TEUGELS MARC, Oud Strijderslaan 4 - 3070 Kortenberg 

 

Aan iedereen van harte proficiat  
 

                              

 

 

Overlijdens 

 

 
 
Op 10 januari 2018 overleed mevr. Liliane VANUYTRECHT (ex-KB/KBC bank), weduwe van 

dhr. Staf Debruyn, geboren op 10 november 1941. Ze werkte in het KB-kantoor Tiense Poort. 

Rouwadres: Molenstraat 18 te 3473 Waanrode.  

  

Op 12 januari 2018 overleed mevr. Annie BOONS, geboren op 30 april 1929, echtgenote van 

Gaston DENHAEN (ex-ABB Verzekeringen) in het UZ Gasthuisberg te Leuven. 

Rouwadres: Lovensveldstraat, 1 -  3010 Kessel-Lo 

 
Op 8 februari 2018 overleed mevr. Liliane VANDEVENNE (ex-Cera/KBC Leuven), partner van 

Michel Engelborghs, in het UZ Leuven campus Gasthuisberg. 

Liliane werd geboren op 20 september 1953. 

Rouwadres: Nieuwstraat 1 - 3018 Wijgmaal     

 

Ons oprecht medeleven werd overgemaakt aan de families. 
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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 onze SKL-website www.seniorenkbcleuven.be vindt u o.a. de bestuursledenlijst, de 

activiteitenkalender, onze komende wandelingen, verslagen en foto’s van voorbije 

voordrachten en wandelingen.  

Op www.actiefoprust.be (de website van SOFO) kan u meer informatie vinden over de 7 

seniorenkringen van KBC. Ook via onze website geraak je op die van Sofo. 

 

 

 

 

 

                                                          

        


