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Beste kringleden,  
Goede vrienden, 
 
 “Je moet niet denken dat het beste nog komt. Het beste is nu, vandaag” verkondigt Johan 
Verminnen in de weekendeditie van de krant.  
Gezien onze leeftijd (ouderdom wijst teveel op oud) moeten we er nu van profiteren.  
Dit motto overheerst op elke bestuursvergadering wanneer we een activiteit plannen en 
uitwerken. En we hebben de indruk dat onze kringleden dezelfde mening toegedaan zijn, 
gezien de ruime opkomst op onze events, wat ons alleen maar gelukkig maakt.  
 

 



 

2 
 

Zo zijn we nog aan het nagenieten van de overheerlijke barbecue waar we 194 hongerige 
leden mochten verwelkomen (cf. verslag Monique, verder in dit blad). Ook voor onze 
petanque duels mogen we gemiddeld een dertigtal personen verwelkomen.  
 
En zelfs de recente hittegolf weerhield 56 leden er niet van om mee in het verre Hakendover 
te komen wandelen (zie verder voor het verslag van Luc). In normale omstandigheden dagen 
zelfs een zeventig tot tachtig wandelaars op.  
 
Ook onze daguitstappen – eerstdaags naar de stad van Di Rupo (Mons) en later naar de 
musical 40 - 45 – evenals de driedaagsen – kortelings naar Amsterdam, mogen op veel 
belangstelling rekenen.  
 
Onze fietstochten staan nog in hun kinderschoenen, maar zullen ongetwijfeld, dank zij het 
fietsteam, tot een succes uitgroeien. Verder wordt nog nagedacht over een bowling 
namiddag in de zeer nabije toekomst.  
 
En er zit nog heel wat in de pijplijn. Zo ben je in oktober welkom op onze pensenkermis met 
live optreden (zie verder), kan je komen kwissen in november en het jaar afsluiten met ons 
alom geroemd kerstdiner.   
 
En voor 2019 zijn al enkele sprekers gecontacteerd: Notaris Michiels over het nieuwe 
erfrecht, Professor Christine Van Broeckhoven over Alzheimer en dementie en Prof. Jos 
Vander Sloten over robots in de operatiekamer. Uiteraard is ook onze roemruchte lunch 
dansant  voor maart 2019 reeds vastgelegd.  
 
Activiteiten waarvoor betaald moet worden kunnen wij steeds aan een voordelige prijs 
aanbieden dank zij de steun van SOFO.  
 
Voor de (nieuwe) leden die zich nog schromen: twijfel dus niet, luister naar de raad van 
troubadour Verminnen en kom ons vervoegen. Op het programma: leuke gesprekken met 
vroegere collega’s, klinken op de vriendschap in een gemoedelijke sfeer en soms een 
etentje, meer moet dat niet zijn.  
    
Het bestuur   
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DINSDAG 16 OKTOBER 2018 : PENSENKERMIS VANAF 12H30 
VOETBALKANTINE KHO BIERBEEK, WIJNENBERG 1 (ACHTER CC DE BORRE) 
 

 
 
Pensenkermis was oorspronkelijk een feest dat bij de boer werd georganiseerd wanneer zijn 
varken werd geslacht. Waar er vandaag de dag minder en minder boeren zijn, willen wij met 
onze Kring deze traditie echter blijven in stand houden. 
 
En het moet gezegd: het is elk jaar een ware succesformule waarbij de loftrompet wordt 
gestoken op de lekkere pensen van beenhouwer Persoons uit Wezemaal, wiens vlees van 
uitstekende kwaliteit verse, droge en niet vettige pensen oplevert.  
 
Elke inschrijver krijgt standaard één witte en één zwarte pens met appelcompote en brood 
naar wens. Wie geen pensen lust, kan opteren voor “ballekens met kriekskes”. We voorzien 
nog een zachte, romige en goddelijke éclair als zoete afsluiter. Koffie en thee staan ter 
beschikking. Andere dranken zijn aan de bar te verkrijgen aan democratische prijzen. 
   
Tijdens deze namiddag zorgt de Ricky Davids Band – met ons kringlid Roland Miseur aan de 
Keyboard - voor ambiance en sfeer met de beste songs van de Golden Sixties tot nu. Wie al 
een beetje in de sfeer wil komen met covers van Elvis, Tom Jones, The   Shadows en andere 
sterren, moet de groep maar eens googelen. 
  
DeeInemen aan dit eetfestijn met bijhorende live muziek kan door overschrijving van 
(slechts) 6 euro per persoon op onze SKL rekening BE78 4310 0665 6186 met vermelding van 
code 734 en met je keuze. Kies je b.v. twee witte of twee zwarte pensen, vermeld je code 
734: 2 x W(it) of 2 x Z(wart) of code 734: 1 x W + 1 x Z als je één zwarte en 1 witte pens 
wenst. Een koppel dat inschrijft kan dan vermelden code 734: 2 x W + 2 x Z of 4 x W of 4 x Z, 
naargelang de keuze. 
De liefhebbers van “ballekens met kriekskes” schrijven in met code 734 en vermelding van 
1 x B of 2 x B of zelfs een combinatie met witte en/of zwarte pensen (de ene pensen en de 
andere ballekens). 
 
Om tijdig de bestelling te kunnen plaatsen worden de inschrijvingen afgesloten op 30 
september.  
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Verder alleen nog je goed humeur meebrengen zodat gezelligheid en ambiance 
gegarandeerd zijn. 
 

                                
 
De Ricky Davids Band 

 

 

NOG EVEN DENKEN AAN 

                                                                            
1. De wandeling in Gelrode op donderdag 13 september met vertrek aan de Moedermeule      
om 14 uur. 
 
2. Onze tweede fietstocht van donderdag 20 september met vertrek om 14 uur aan de Abdij 
van Park 7, 3001 te Heverlee. Om administratieve redenen wordt gevraagd je deelname te 
bevestigen bij geyskensluc@telenet.be met vermelding van je telefoon- en of GSM nummer 
en dit uiterlijk op 15 september. 
De details van beide activiteiten vind je in Ons Gazetje van augustus of op onze website 
www.seniorenkbcleuven.be 
 
3. Er zijn nog plaatsen vrij voor onze uitstap naar Mons (6 en 11 september 2018).  
Voor de details, zie Ons Gazetje van augustus en onze website www.seniorenkbcleuven.be 

 

BERICHT VAN HET WANDELFRONT 
Wegens de driedaagse van 4 en 11 oktober naar Amsterdam is de oktoberwandeling 
uitzonderlijk verlaat naar 18 oktober !!!! 
 

mailto:geyskensluc@telenet.be
http://www.seniorenkbcleuven.be/
http://www.seniorenkbcleuven.be/
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Volgend bericht binnen gekregen van Theo en Mariette, die ons nog eens laten kennis 
maken met hun heimat.  

Donderdag 18 OKTOBER : WANDELING IN MOLENBEEK-WERSBEEK 

VERTREK AAN DANCING “ONDER ONS” OM 14 UUR 
 

 

   
Na de deugddoende uitstappen naar Amsterdam is het weer tijd om te gaan wandelen en 
dat doen we nog eens in ons mooie dorp Molenbeek - Wersbeek. Het is een zeer afwisselend 
parcours  met zowel verharde als onverharde wegen.  
 
Tijdens de wandeling passeren we een paar kapellen waarvan één pas is gebouwd in 2017 en 
gewijd dit jaar in juli. Het is de Magdalena kapel waar we misschien even stoppen om te 
gaan kijken. Deze is tevens het symbool van de terugkeer van de Tempeliers, zo vertelden 
ons de mensen van de Heemkring Bekkevoort. 
 
We vertrekken om 14 uur voor een wandeling van +-7,7 km aan dancing Onder Ons waar 
gratis parking is achter de zaak en waar we de after pint kunnen gebruiken na de wandeling. 
 
Hoe de startplaats bereiken? 
Vanaf de E314 de afrit 24 nemen en dan de N29 richting Tienen tot aan het kruispunt 
Klipgaardenstraat, dan naar rechts 50 m en dan naar links de Netelzeepstraat inrijden tot 
aan het einde een T daar naar links en na ongeveer 300m is de dancing “Onder Ons” aan de 
rechter kant. 
Komende van Tienen eveneens rijden tot aan het Kruispunt Klipgaardenstraat en dan zie 
vorige uitleg. 
Komende van Leuven langs de N2 naar Diest aan de 1ste lichten in Bekkevoort rechts de Oude 
Tiensebaan nemen tot aan het gevaarlijk kruispunt met paaltjes  daar oversteken naar de 
Tiensebaan en na 1,50 km tot aan dancing  Onder Ons. 
 
Het adres van dancing “Onder Ons” 
Tiensebaan 71 
3461 Molenbeek-Wersbeek 
Tel: 016/777175 
 
Theo en Mariette 
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WANDELKALENDER 2019: OPROEP 
 

 
 
We hebben dit jaar al mooie wandelingen gehad, dank zij de voorstellen en organisatie van 
meerdere van onze leden, waarvoor veel dank.  
Ik schroom mij dan ook niet een nieuwe oproep te lanceren om stilaan aan onze 
wandelkalender van 2019 te denken en mij jullie voorstellen te laten geworden voor een 
wandeling van ongeveer 7 kilometers. 
  
De formule is voldoende gekend: vertrek- en eindpunt binnen een redelijke afstand in een 
kring rond Leuven en een drankgelegenheid met parking voor een 60 tot 80 personen (als 
huidig gemiddelde van het aantal stappers). 
 
Ik wacht dus graag jullie voorstellen in met vermelding van plaats en maand van de 
wandeling.  
Enkele maanden zijn reeds benomen: maart (Jan Fonteyn, Blanden), april voor de 
traditionele bloesemwandeling met Frans Taes, mei met de Zegbroekwandeling in Tremelo 
(AC) en juni voor onze jaarlijkse ontbijtwandeling met aansluitend ontbijtbuffet in Aarschot 
(AC/Felix). Januari, februari, juli, augustus, september, oktober, november en december 
moeten dus nog worden ingevuld. 
  
Wegens de opwarming van de aarde en de daarbij horende hittegolf, zouden we in de 
maanden juli en augustus best vertrekken om 9 uur (desgevallend om 10), wat een café 
veronderstelt die om 11 uur (desgevallend 12 uur) reeds open is. 
 
Ik neem later wel contact met het oog op de concrete uitwerking van de door jullie 
voorgestelde wandeling. En denk er aan: wandelen houdt je op de been, dat is goed voor 
iedereen. 
 
Achilles  
achille.cuypers@telenet.be 
0475/253933 

 

mailto:achille.cuypers@telenet.be
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Wandelen in Hakendover (Verslag van wandeling van 2 augustus) 

              

Eindelijk een wandeling in regio Tienen zonder regen? Zouden de weergoden ons dan toch 

gunstig gezind zijn? Jammer... maar helaas, nu hadden ze voor een ander natuurverschijnsel 

gezorgd, nl. tropische temperaturen! 

Met korte broek, zonnebril, pet, zomerhoedje... en ja, zelfs hier en daar een parasol stonden 

we klaar voor onze 'bedevaarders' wandeling. 

Toch even terug in de tijd voor het begrip bedevaarders. In de late middeleeuwen 

ondernamen honderdduizenden mensen – spontaan en uit vrije wil – lange en afmattende 

bedevaarttochten naar diverse bestemmingen en dit uit pure devotie, als boetedoening, om 

aflaten te verdienen, vergiffenis van zonden te krijgen, enz... Zover wil ik het niet drijven 

maar dat we zouden puffen en zweten stond buiten kijf. 

Om 10 uur ‘s morgens trotseerden 56 dappere, goed 'opgewarmde' wandelaars de hitte.  
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We vertrokken aan de kerk van de Goddelijke Zaligmaker. 

Aan deze kerk is een wel bepaalde bouwlegende verbonden. 

In het jaar 690 zouden drie vrome maagden besloten hebben een kerk te bouwen voor de 
Goddelijke Zaligmaker. Nadat de kerk tweemaal bij nacht was afgebroken door engelen 
gebeurde er op de dertiende dag na Driekoningen een wonder. 

 Een engel leidde de maagden naar een plaats waar de natuur  – ondanks de wintertijd – in 
volle bloei stond. In een boom zat een vogel met een brief van God in zijn rechterpoot: “Op 
deze plaats wil ik mijn kerk bouwen“. Tijdens de werkzaamheden waren er telkens dertien 
werklieden aanwezig, bij de uitbetaling slechts twaalf. Die dertiende man was God zelf. Ter 
ere van Hem is er jaarlijks op 16 en 17 januari een winterbedevaart, genaamd het  
“Dertienmaal”. 

 Via het schoolpad verlieten wij het centrum van Hakendover en staken de drukke Sint-

Truidensesteenweg over de Bosschelstraat in. In deze autoluwe straat wandelden wij eerst 

voorbij de Campus Ten Hagendoorne, een zorgcentrum voor gehandicapten.  

Een beetje verderop stond de Bosschellehoeve, een imposante vierkantshoeve die in de 13de 

eeuw werd opgericht door de Rooms-Katholieke Ridderorde van Malta. 

                          

Vervolgens wandelden wij de Bosschelstraat verder af en bereikten de Beenshoeve. De 

eigenaars van deze kloosterhoeve waren de zusters van de Abdij Vrouwenpark te Rotselaar, 

heden het klooster der Montfortanen. Deze gerestaureerde hoeve is nu privébezit. 

Voor we opnieuw de Sint-Truidensesteenweg bereikten, passeerden we nog een derde 

hoeve, zijnde de Kruisbeemdhoeve. Al deze hoeves zijn nu in handen van boeren die 

gespecialiseerd zijn in vooral aardappel- en fruitteelt. 

 Langs golvende, betonnen verkavelingswegen wandelden we verder midden tussen de 

akkers met prachtige vergezichten zoals o.a. de indrukwekkende Tiense Suikerraffinaderij. 

In deze open vlakte had de zon – onze trouwe metgezel – volledig vrij spel. Navraag in de 

groep leerde ons dat de kracht van de wandelaars sterker was dan de warmte van de zon. 

Chapeau! 
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Intussen naderden we terug de dorpskern van Hakendover. Onze lippen werden alsmaar  

droger en droger en stilaan snakten we naar een fris drankje (met of zonder schuim).  

Tevreden en voldaan bereikten we onze eindbestemming “Het Maurescafé “. Hier wachtten 

de sympathieke uitbaters ons op voor een welverdiende verfrissing. In de zalige schaduw op 

het terras konden we nagenieten van onze warme uitstap. En of we dat deden… 

 

                                 

                           

Luc Jacobs 

Foto’s: Ernest Vanderheyden. Voor meer foto’s, zie www.seniorenkbcleuven.be 

Bedankt Luc voor dit verslag en – samen met Hans – voor de organisatie. Slechts één 

bedenking gemaakt tijdens deze hittetocht. Volgend jaar starten we tijdens de maanden juli 

en augustus om 9 in plaats van om 10 uur. Bij navraag tijdens de wandeling zagen de meeste 

stappers dit wel zitten. 

Achilles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.seniorenkbcleuven.be/
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Verslag wandeling te Leuven, 13 juli 2018 
 

                   
 
Het was zeer warm tot zwoel om onze wandeling “Blokkend Hart” te starten.  
Met 46 stonden de SKL’ers aan de pui van het stadhuis te Leuven te trappelen vol ongeduld. 
Wij stonden paraat om deze competitieve wandeling te starten. 
Ieder kreeg een identiteitskaart van een echt personage uit lang vervlogen tijd. Tijdens de 
wandeling moest iedere SKL’er zichzelf voorstellen aan de hand van die kaart, waar feiten 
over de personages op stonden. De paus, Erasmus en Vesalius waren er ook bij.  
 
De gids vertelde dan een verhaal over die mensen. Met meerkeuze vragen onderweg werd 
nagegaan wie geslaagd is en Leuven mag verlaten, en wie moet terugkomen voor tweede 
zit! De vertellers namen ons mee naar de colleges en bibliotheken. De universiteit is echt 
overal. De oudste, grootste en meest gerenommeerde universiteitsstad van België legt haar 
heden, verleden en geheimen voor ons bloot! En oh néé, niet enkel studeren en vlijt aan 
d’universiteit!  
Na bloed, zweet en tranen was er de deliberatie in een leuk café met een lekker fris drankje. 
Na een glaasje cava en lekkere maaltijd namen we afscheid van elkaar en keerden tevreden 
naar huis. 
 

                         
 
Tot volgend jaar! 
Lutje Lelièvre 
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WE WAREN OP DE BBQ (Verslag BBQ 9 augustus) 
 
Heet, heter, heetst! De halve wereldbol kleurde donkerrood op de geografische kaarten van 
de weermannen. De natuur kreunde onder de druk van de verzengende, verschroeiende 
hitte. Mens en dier snakten uitgeblust en uitgeput naar afkoeling, want ‘trop is te veel, en te 
veel is trop’ (cf. bekend gezegde van Paul Vanden Boeynants). 
   
Dinsdagnacht zouden onze smeekbedes verhoord worden. Een urenlange driftige 
wolkenoorlog met akelig realistische bliksemflitsen, ondersteund door knetterende salvo’s, 
zou ons die zwoele nacht een bange spiegel voorhouden van de ontembare natuurkrachten 
waar we als kleine mens hulpeloos tegenover staan.  
Het enige lichtpuntje, bij dit spannend natuurvertoon, waren de hemelsluizen die gul en 
koninkrijk hun poorten openden. Nog nooit heeft het geluid van kletterend water mij zo 
sympathiek in de oren geklonken. Eindelijk was het koeler, eindelijk was er zuurstof! 
 
De eerste euforie van weer rustig ademend te kunnen inslapen, van weer zalig zomers te 
genieten werd al vlug ingehaald door een plotse paniekaanval. Donderdag wordt een dagje 
met onweders, en zelfs hevige winden zouden deel uitmaken van het dagprogramma, dit 
beloofde Sabine ons zonder ook maar éénmaal te verpinken. 
  
Wat nu met onze lang naar uitgekeken zomerse barbecue? Een verwacht telefoontje van Hof 
ter Venne bevestigde onze bange vermoedens: changement de decor, het evenement zou 
binnen plaats vinden. Het bestuur stuurde koortsachtige mailtjes naar elkaar, 
tafelschikkingen werden drastisch omgegooid en er werd gezucht en geweeklaagd. 
  
Donderdagnamiddag bleek het met de voorspelde stormen nog meer dan goed mee te 
vallen. Iedereen daagde gebruind en tien jaren jonger ogend op  in zijn fleurige zomertenue. 
Buiten een paar droevige blikken naar het uitnodigende, maar kletsnatte terras  omkaderd 
door lommerrijk groen werd er tot algemene vreugde alleen maar ontspannen gekeuveld. 
  
Het was mij al vrij snel duidelijk wat ‘de rode draad’ in mijn verslag zou worden: HET WEER! 
Met een smakelijk aperitiefje in de hand werd er van onder de immense glazen koepel van 
de oranjerie gezellig verbroederd.  
Vooral de mannen in het gezelschap keken met bewonderende blikken naar de immens 
grote, hippe bbq-ovens die door dapper zwoegende koks op juiste temperatuur werden 
gestookt. Is het een prettige restant uit de oertijd dat het blijkbaar nog steeds de mannen 
zijn die het grote vuur beheersen? 
 

                           



 

12 
 

Om vijf uur lieten we ons gewillig verleiden door de gezellige en feestelijk uitgedoste zaal 
‘onder het riet’. Onze voorzitter legde in zijn welkomspeech de nadruk op vriendschap en op 
het originele idee van een ‘indoor barbecue’. Het officiële startschot van ons barbecuefestijn 
was gegeven. En iedereen keek er naar uit met volle goesting. 
 
Een fris verrassend voorgerechtje van koude zeebaars, perfect in harmonie met een 
geurende salsa van jong groen was een prima startertje om de smaakpapillen aan te 
scherpen. Een culinair hoogstaand aanbod aan divers gegrild vlees werd ons smakelijk 
gepresenteerd. Schots rund werd op een culinair hoog niveau getild door zijn kruidig 
marinade badje van oosterse specerijen. Lamszadel rijkelijk bestreken met groene mosterd, 
en opgefleurd met knoflook en dragon, prikkelde uitdagend de neusorganen. De parelhoen 
was op een meesterlijke wijze opgevuld met appel, cranberry en noten. 
  

                        
 
Kangoeroe, die gezien zijn ongekende malsheid, beslist een prachtig leven moet gekend 
hebben, was duidelijk mijn persoonlijke favoriet.  
Een subliem geselecteerde keuze aan bijgerechten, groentjes en slaatjes stonden verleidelijk 
en handig opgesteld en maakten het de genodigden extra moeilijk om zijn bord beleefd 
onder bedwang te houden.  
 
In de feestzaal werden we dan nog eens prettig verrast door een ruim aanbod aan warme 
groenten, overheerlijke sausen en zelfs knapperige frietjes waren een gegeerde optie. 
Moet ik nog vertellen dat er heerlijk genoten werd bij zoveel culinaire verwennerij? Aan 
onze tafel werd er alvast met meer dan lof naar het keukenpersoneel gezwaaid. Als 
(onvrijwillige) geheelonthouder mag ik toch niet vergeten dat ook de bijhorende wijntjes op 
de succeslijst stonden. 
   
Er was niet alleen een overvloed aan diversiteit in het aanbod, maar er was ook een ruim 
assortiment beschikbaar, zodat zelfs ik (steeds aan  één bord meer dan genoeg) mij zeer 
gewillig aansloot voor een tweede royale opschepbeurt.  
 
Een aangenaam muziekje op de achtergrond en een gewaardeerde appreciatie voor spijs en 
drank verleidde zelfs mijn (niet zo dansvriendelijke) echtgenoot tot een  uitnodigend dansje. 
Bij al dat geflits van aanwezige hobbyfotografen voelde ik mij zelfs even een diva (allez, een 
kleintje dan toch!) 
  
Af en toe een blik naar buiten, bevestigde de verstandige keuze om heel het gebeuren naar 
binnen te verplaatsen. Wind en regen, wat kon het ons allemaal schelen! 
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Voor een zoetekauw zoals ik (en blijkbaar velen met mij) is het overvloedige desserten buffet 
de apotheose, de spreekwoordelijke kers op de taart. Verlokkelijke, zoete dessertglaasjes, 
verrassende patisserie, ijs, verse fruitsla en goudbruine pannenkoekjes zwemmend in een  
alcoholrijk sinaasappelsausje zijn heerlijkheden die mij ontzettend blij kunnen maken. Voor 
de minder zoete medemens was er een appetijtelijk kaasbuffet uitgestald. 
 
Sommige beentjes wilden nog wel eens gracieus rondzwieren, maar de grote meerderheid 
koos voor een rustig einde onder het genot van een deugddoende koffie. 
 
Als ik dan achteraf vernam dat een paar enkelingen toch negatieve reacties verspreidden, 
heb ik zeer bedenkelijk mijn wenkbrauwen opgetrokken.  
Volledig akkoord, dat de charme van een barbecue grotendeels ondersteund wordt door het 
buitengebeuren. Dat het ook als vrijelijker en gemoedelijker ervaren wordt is ook een juist 
standpunt.  
 
Maar als je bedenkt dat het talrijke, vriendelijke en behulpzame personeel zich letterlijk en 
figuurlijk in het zweet werkte om de ommezwaai naar binnen zo efficiënt  mogelijk te laten 
verlopen moeten een paar schoonheidsfoutjes in de organisatie met de mantel der liefde 
bedekt worden.  
Het moet absoluut geen  sinecure zijn om honderdvierennegentig mensen tegelijk tevreden 
te stellen.  
 
Op aanraden van Alice Nahon moeten we toch eens diep in ons hart durven kijken en 
beseffen wat voor een verwende gelukzakken we zijn. 
  
Laat ons eens bij al onze overvloed met respect en liefde denken aan de duizenden die ver 
en dichtbij hun geliefden, hun hele hebben en houden verloren bij de talrijke natuurrampen. 
En dan lijken al onze kleine ergernissen opeens zo pietluttig. Sans rancune mensen, maar dit 
moest toch eens van mijn lever! 
Bij leven en welzijn doen we dit festijn volgend jaar beslist nog eens over.  
Buiten of binnen, WEER of GEEN WEER, dat zien we dan wel WEER! 
 

     
 
Zalige zomergroetjes! 
Monique Leempoels 
 
Foto’s: Nest en Theo. Meer foto’s op www.seniorenkbcleuven.be 
 
 

http://www.seniorenkbcleuven.be/
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HUWELIJKSJUBILEA 
 
60 jaar gehuwd 
20/09: HUYBRECHTS GEORGES - SMEDTS IRENE, Kloosterweg 16 - 3020 HERENT   
27/09: HEEREN WILLY - VANDEPUT MARIA, Duinberglaan 49 - 3001 HEVERLEE 

 

04/10: CHRISTENS WILLY - DE CLERCQ JEANNINE, Boekweitstraat 25 - 2900 Schoten   
25/10: INGENLEUF FRANZ - JOHANNS EMMA, Gerberstrasse 3 - 4780 Sankt Vith 

 

 

50 jaar gehuwd 
02/10: VANDEWIJER MAGDA - PEETERS CLEMENT, Fonteinstraat 135/0103 - 3000 Leuven                      
 
 
VAN HARTE PROFICIAT 
 
  
  
 
 
 
               
                                      

 
 
 
 
 
 
 

Aan al onze leden die in september en oktober jarig zijn, 
wensen wij van harte een gelukkige verjaardag toe. 
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Overlijdens 

 
 

 
 
 

- Op 31 mei 2018 overleed mevr.Lea Lardinois, weduwe van dhr. Sylvain Everaerts (ex-KB). 
Lea werd geboren op 14 januari 1925 en overleed in het WZC St. Alexius, Tienen. 
Rouwadres: www.begrafenissen-rummens.be 
 
- Op 13 juli 2018 overleed dhr. Jan VANDEZANDE, partner van Monique Huygens. 
Jan werd geboren op 18 juli 1957 en is thuis in Blanden onverwacht gestorven. 
Rouwadres: Pues, tav. de familie Vandezande, Geldenaaksebaan 344 - 3001 Heverlee 
of www.pues.be 
 
- Op 28 juli 2018 overleed mevr. Lydie DEMOEN, weduwe van dhr. Tillo DEJONGHE 
(afdelingschef ex-KB in het vroegere kantoor in de Muntstraat en nadien op het 
Ladeuzeplein in Leuven). 
Lydie werd geboren op 11 april 1932 en overleed in Home Vogelzang in Heverlee.  

Rouwadres: Pues www.pues.be 
 
- Op 1 augustus 2018 overleed mevr. Emilia ROGER (ex-Cera), wed. van Jean BINNARD, 
onverwacht te Heverlee. 
Emilia werd geboren op 14 maart 1926. 
Rouwadres:  Waversebaan 60/0202 
                       3001 Heverlee 
 
 
Onze blijken van medeleven werden overgemaakt  aan de families. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.begrafenissen-rummens.be/
http://www.pues.be/
http://www.pues.be/


 

16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 
Betalingen voor alle SKL-activiteiten gebeuren op één en het zelfde rekeningnummer 
nl. BE78 4310 0665 6186 met vermelding van het juiste codenummer per activiteit. 
Hebt u vragen of opmerkingen in verband met betalingen voor SKL-activiteiten, dan kunt u 
best kontakt opnemen met onze kassier Julien Ronsmans, telefoonnr. 016/73 40 30 of e-mail 
naar julien.ronsmans1@telenet.be 
  
Raadpleeg onze website www.seniorenkbcleuven.be voor o.a. de bestuursledenlijst, de 
activiteitenkalender, onze volgende wandelingen, foto’s van voorbije wandelingen en 
voordrachten. 
  
Informatie over de 7 seniorenkringen van KBC kan u vinden door ‘links’ aan te klikken op de 
voorpagina van onze website. 

        

mailto:verheyden.jeannine@skynet.be
mailto:julien.ronsmans1@telenet.be
http://www.seniorenkbcleuven.be/

