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JALOERS dat ze zijn 

 

Elke week ga ik enkele keren tennissen en na een pittige tennispartij met de 
vrienden vertel ik al eens bij pot en (één, maximum twee) pint(en) over onze 
SKL activiteiten. Het valt mij dan telkens op hoe jaloers mijn eveneens 
gepensioneerde tennismaten zijn. Zij komen tot de vaststelling dat hun bedrijf 
of bank hun ex werknemers niet in de watten legt met gesponsorde 
ontspanningsbezigheden zoals bij KBC. 

 

Als op rust gesteld KBC personeelslid hebben wij inderdaad de gelegenheid 
tegen voordelig tarief deel te nemen aan quizzen, wandelingen, fietstochten, 
pensenkermissen, lunch dansants, petanque namiddagen, 
muziekvoorstellingen, daguitstappen en meerdaagse reizen, zonder goed te 
beseffen dat andere zestig plussers uit onze omgeving vaak van deze voordelen 
niet kunnen genieten. 

 

En we hebben deze keer nog een extra activiteit in de aanbieding. We gaan op 
22 november bowlen in Holsbeek. Zie de uitnodiging verder in Ons Gazetje en 
schrijf je maar in. De jaloerse blikken van de anderen moet je er dan maar 
bijnemen. En best niet spreken over de bedragen en cadeaus die geschonken 
worden aan de 75 jarigen en aan hen die het geluk hebben hun 50 en 60 jaar 
huwelijksgeluk te vieren. 

 

Tot binnenkort. 

 

Achilles, voorzitter 
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DONDERDAG 8 NOVEMBER: WANDELING IN TIELT – WINGE 
VERTREK OM 14 UUR AAN SPORTHAL ’t SOLVELD, RALISWEG 17 
 
 

De eerste donderdag van november is deze 
keer op 1 november, de officiële katholieke 
gedenkdag voor alle heiligen en tevens de 
dag dat familieleden en vrienden hun 
overleden geliefden op het kerkhof gaan 
bezoeken. 
Onze maandelijkse wandelnamiddag gaat 
derhalve door op donderdag 8 november. 
Andre Vanden Panhuyzen, zelf een ervaren 
wandelaar met vele kilometers op de teller, 
leidt ons dit keer rond door het vroegere 
Onze-Lieve-Vrouw-Tielt, deelgemeente van 

de fusiegemeente Tielt-Winge. Hij wacht ons tegen 14 uur op aan de sporthal ’t Solveld, 
Ralisweg 17, 3390 Tielt-Winge, waar ruime parking voorhanden is.  
Andre maakt er ons op attent ons niet te laten misleiden door de smalle toegangswegen. ’t 
Solveld is omwille van de aan gang zijnde wegenwerken alleen bereikbaar via de Dorpsstraat 
en de Ralisweg. 

 
Zijn wandeling bevat een mix van bos- veld- en 
dorpskernwegen. Het circa 400 ha grote 
Walenbos laat hij deze keer links liggen. Hij 
wandelt met ons langs de van de “Callboys” 
bekende Vlooibergtoren, die onlangs het 
voorwerp was van een aanslag. Hij hoopt dat 
deze tegen de wandeling hersteld is zodat we 
kunnen genieten van een prachtig panoramisch 
uitzicht. Hij doet met ons tevens de beide 
“bergen” van de gemeente met de bijhorende    

                 kerken aan. De caféuitbater van ’t Solveld is 
reeds verwittigd dat we tegen ten laatste 16 uur bij hem onze kelen komen smeren. 
Bedankt voor het aanbod Andre. We zullen er zijn, bij leven en welzijn (cf. alom gekende 
quote van wijlen Jos Ghysen). 
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DONDERDAG 15 NOVEMBER; 14H30 : LEUKE NAMIDDAGQUIZ 
VOETBALKANTINE KHO BIERBEEK, WIJNENBERG 1 (ACHTER CC DE BORRE) 

 
 
Donderdag 15 november om 14h30 is het quiz time.  
Zoals de vorige jaren hebben Guido en Agnes voor ons een leuk vraag- en antwoordspel in 
elkaar geknutseld. Bedoeling is een gezellige namiddag door te brengen met een algemene 
quiz op maat van gelegenheidsploegen van 6 personen, die ter plaatse kunnen gevormd 
worden. De vragen zijn dan ook heel gevarieerd, interessant en niet te moeilijk. Er is 
helemaal geen speciale kennis nodig. 
 
Op de prijzentafel liggen o.m. 6 zakjes koffie van Koffie Onan, Parijsstraat te Leuven, 6 grote 
flessen van Broeder Jacob Triple en 6 flessen topwijn. Ook KBC heeft ons een aantal mooie 
prijzen geschonken. 
  
Tijdens de pauze zorgen wij voor koffie of thee met een stuk taart. Zin in een pintje, triple of 
iets anders fris? De mannen aan de toog zullen je graag bedienen tegen democratische 
prijzen. 
  
We sluiten de namiddag af met een gratis tombola voor alle aanwezigen met als enige prijs 
een waardebon ad 50 euro, waarmee je bij Brasserie Boeres in Wezemaal eens lekker kan 
gaan tafelen. 
  
Je kan je aanwezigheid bevestigen door overschrijving van 3 euro per persoon op de SKL 
rekening nr. BE78 4310 0665 6186 met vermelding van code 735. De inschrijvingen voor 
deze sfeervolle en amusante activiteit worden afgesloten op 10 november. 
 
Kom je geheugen dus eens testen en denk er aan wat Baron De Coubertin zei: ‘L’important 
dans la vie ce n’est point le triomphe, mais le combat, l’essentiel ce n’est pas d’avoir vaincu 
mais de s’être bien battu’ (Deelnemen is belangrijker dan winnen). Of zoals ze het in Leuven 
zeggen: ‘Et wet ne schoenen achteneun mei veil amezose’   
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DONDERDAG 22 NOVEMBER : BOWLINGNAMIDDAG 
AFSPRAAK OM 14 UUR IN BOWLING ANGLO, HOLSBEEK, PLEINSTRAAT 53  

 
We hebben het in het verleden al gezegd: 
alle voorstellen van activiteiten zijn 
welkom mits ze doenbaar en betaalbaar 
zijn. Een voorstel voor benjispringen zou 
sowieso afgewezen worden, maar naar 
het voorstel om eens te gaan bowlen 
hebben wij wel oren.  
 
 

Op donderdag 22 november 2018 verzamelen we dan ook in de bowling Anglo in Holsbeek 
om een gezellige bowlingnamiddag door te brengen. 
 
Ballen in alle maten en gewichten en schoenen worden gratis ter beschikking gesteld. Met 
hoge hakken mag men trouwens niet op het parket van de baan. 
 
Laat je niet afschrikken als je nog nooit gebowld hebt. Bowlen is echt niet moeilijk. Met een 
beetje gevoel voor richting en geluk kan je al snel een strike (10 kegels in één worp) of een 
spare (10 kegels in twee worpen) scoren. Enkele ervaren kringleden zijn bereid de beginners 
bij te staan. Scores moeten niet worden opgeschreven, maar worden automatisch 
geregistreerd. De spelers moeten alleen om beurt gooien op aangeven van het scorebord 
boven de baan. 
  
Deelnemen aan dit bowling gebeuren kan door overschrijving van 6 euro per persoon op 
onze SKL rekening BE78 4310 0665 6186 met vermelding van code 757 en van de namen van 
de deelnemers, die noodzakelijk zijn om de verdeling van de spelers over de banen mogelijk 
te maken. Het inschrijvingsgeld geeft recht op 2 games en één consumptie. Latere spelen en 
dranken zijn voor eigen rekening. 
 
We huren de ganse bowling, goed voor 10 banen met 5 personen per baan. Er is dus een 
maximumcapaciteit van 50 personen. Uiterste inschrijvingsdatum: 11 november. 
 
Hoe Bowling Anglo bereiken? Komende vanuit Leuven, rijd je naar de Aarschotsesteenweg 
(N19). Eens de befaamde Duitse brug onderdoor, rijd je nog een drietal kilometers en sla je 
dan rechts af de Pleinstraat in. Na een 300 meters zie je rechts het plein met de Delhaize en 
de Aldi. De bowling is naast de Delhaize en achter de Aldi. 
 
Tot dan? 
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WINTERPETANQUE 
 
Hopelijk krijgen we nog een leuke nazomer en kunnen we in de maand oktober nog spelen 
onder een stralend zonnetje. Afspraak op de gebruikelijke locatie aan de Spikstraat in 
Wezemaal op maandagen 1 en 15 oktober om 14 uur.  
 
En dan duiken we de winter in. Om de polsen ook tijdens de winter soepel te houden 
hebben we zoals gezegd 3 binnenterreinen afgehuurd op tennisclub Lovanium, 
Galgenbergstraat 41 te Leuven. Afspraak op maandagen 5 en 19 november en 3 en 17 
december, telkens van half tien tot half één. 
 
Komende van uit Aarschot/ Wilsele/ Rotselaar via de E314 neem je de afrit Leuven en sla je 
linksaf om na enkele honderden meters aan de rode lichten rechtsaf het Kareelveld in te 
rijden en dan de ’s Hertogenlaan een 800 meter te volgen om dan rechtsaf te slaan. Na een 
250 tal meter kan je naast het gebouw links de parking achteraan oprijden. Aan de 
straatkant zal parkeren trouwens onmogelijk zijn wegens volzet door KBC personeel. 
Een andere mogelijkheid is de parking op te zoeken via de Brusselsesteenweg, waar je de 
oprit naar KBC Hoofdkantoor neemt maar onmiddellijk vóór de ingang naar rechts dient af te 
slaan om zo op de parking van TC Lovanium achteraan te belanden. 
 

 
 
DAGUITSTAP MONS (6/9): VERSLAG 
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De luie zonovergoten vakantiedagen zitten bij iedereen weer in het archief geklasseerd 
onder de categorie ‘zalige herinneringen’. Tijd voor weer een voorzichtig stapje in de wereld, 
hoog tijd voor weer een stukje cultuur.  
 
Deze keer werden we wel extra gepamperd. Een reus van een dubbeldekker dook om acht 
uur op voor 32 aangenaam verbaasde gezichten.  
Vandaag gaan we Mons verkennen, ons Frans bijspijkeren en wie weet zelfs verbroederen 
met onze Waalse vrienden.  
We strekken onze benen genoeglijk uit, en doen ons uiterste best om ons deze keer niet te 
ergeren aan het vastlopend verkeer. Ons respect voor onze werkende medemens die zich 
hier dagelijks verplicht moet doorwroeten groeit met de minuut. In Overijse waar een 
knapperige koffiekoek en deugddoende koffie ons verleidelijk opwacht lijkt het of we reeds 
een lange trip achter de rug hebben. Ach, ik ging niet meer over het verkeer zeuren, 
berusten en berusten is de enige juiste boodschap!  
 
Onze vrouwelijke gids, een spraakwaterval en notoir kenner van ditjes en datjes brengt de 
nodige afleiding zodat we toch nog verrast opkijken als we het bordje Mons zien opduiken. 
 
Vanuit onze comfortabele bus worden we met een spectaculair uitzicht beloond op de 
industrieel revolutionaire scheepslift van Strépy-Thieu. De gigantische kabellift is 102 meter 
hoog en 135 meter lang. Met deze reusachtige lift kan er moeiteloos een niveauverschil van 
73 meter overbrugd worden. De lift is een perfecte vervanger voor de vier hydraulische liften 
en twee sluizen in het historisch centrumkanaal en is voldoende aangepast om aan de 
huidige en toekomstige vereisten van de scheepvaart tot 135 ton te voldoen. Tot 2016 was 
het de grootste scheepslift van de wereld. 
De bouw van dit reusachtige project stond eind jaren zeventig stevig ter discussie. Er was 
niet alleen de bekommernis om het budget dat zo maar eventjes van 150 miljoen euro naar 
625 miljoen was geklommen.  
Er werd tevens hevig gedebatteerd over de belangrijkheid van een vernieuwde scheepslift, 
gezien de achteruitgang van de Waalse industrie en daarenboven zou de verbetering van het 
wegennet  voor een snellere transport garant staan. Heden ten dage blijkt het echter een 
meer dan volwaardig groen alternatief voor het dichtslibbende verkeer. 
  
We stappen daarna even uit aan het oude centrumkanaal in Strepy-Bracquegnies waar op 
het einde van de 19de eeuw vier hydraulische scheepsliften gebouwd werden. De oude 
techniek bestaat erin dat 4 installaties telkens 15 meter overbruggen met bakken met 
schepen, die werken volgens het systeem van communicerende vaten. 
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We werden vriendelijk uitgenodigd voor een bezoekje in de machinekamer, ingenieuze 
mechanismes zorgen ervoor dat er als enige energiebron water gebruikt wordt. De capaciteit 
is echter beperkt tot schepen van maximum 300 ton. De vier liften werken enkel nog voor de 
pleziervaart en zijn de enige scheepsliften ter wereld die nog origineel zijn en ze zijn dan ook 
erkend als industrieel erfgoed door Unesco.  
Het spectaculaire machinegebeuren drijft de scheepsliften 2 en 3 aan, die vlak bij elkaar 
gelegen zijn. We houden ook even halt bij scheepslift nr. 4 die op een steenworp ligt van de 
moderne verticale lift van Strépy-Thieu.  
 

                           
 
Een totaal andere, maar zo emotionele ervaring is ons volgend geplande bezoek aan de 
militaire  begraafplaats van Saint-Symphorien. In een oase van rust, onder wuivende bomen 
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op een kleine heuvel, grenzend aan uitgestrekte velden liggen vredevol in eeuwigheid  
Duitse en Engelse soldaten broederlijk naast elkaar.  
 
De glanzende witte stenen, lieflijk omringd met planten en bloemen zijn sober en stralen 
door hun eenvoud een ontroerende grandeur uit. Hier hangt een serene stilte, je kan alleen 
maar intriest worden bij zoveel nutteloos verlies. 500 Jonge mannen, zelfs jongens van 
amper 16 hebben hier hun laatste rustplaats gevonden.  
De meeste soldaten zijn gesneuveld op 23 en 24 augustus 1914. Is het toeval, of toch niet 
dat de eerste en de laatste gestorven Britse soldaat recht tegenover elkaar liggen, het lijkt 
haast symbolisch. Als we dan ook nog het graf kunnen groeten van de Canadese soldaat die 
gedood werd twee minuten voor de wapenstilstand inging, dan kunnen we zonder schroom 
over een uniek stuk geschiedenis spreken. 
 
Een verdiende pluim voor de ’Commonwealth War Graves’ die deze begraafplaats beheert 
en onderhoudt. Een volwaardige eer voor deze mannen die, ongeacht hun land van 
herkomst, alleen maar hun plicht deden en hun familie ontroostbaar achterlieten.  
Dit bezoek is een intense beleving  die tegelijkertijd zo mooi en toch zo droevig is. 
 

                      
 
En dan rijden we, een beetje stiller dan deze morgen, richting Di- Rupo land.  
De Grote Markt ligt er aanlokkelijk bij met zijn talrijke uitnodigende terrasjes.  
Een majestueuze fontein trekt de aandacht en versterkt de zomerse ontspannen sfeer. Een 
gesmaakte lunch in een sfeervol restaurant is meer dan welgekomen en dan krijgen we even 
verdiend vrijaf en gaan we op verkenning. 
 
Het speciaal voor Mons 2015 gebouwde kunstwerk van Arne Quinze is één van de 
opmerkelijkste eyecatchers die we ontdekten. Het kunstwerk ‘The Passenger’ dat dagenlang 
de media beroerde, niet alleen door zijn non conformistische stijl maar tevens door zijn 
supersnelle instorting van verschillende balken, werd door Quinze heropgebouwd en blijft 
nu te bewonderen voor vijf jaar.  
Het indrukwekkende werk is 43 meter lang, 30 meter breed en 16 meter hoog en is 
opgebouwd uit 26000 houten planken in verschillende tinten.  
Spectaculair? Zeker! Origineel? Meer dan dat! 400 000 euro waard? Ik heb mijn twijfels!  
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Om drie uur startte onze gegidste wandeling. We hadden reeds vol bewondering op de 
Grote Markt rondgekeken met diverse historische gebouwen. De uitblinker bij uitstek is 
uiteraard het stadhuis met zijn rijk gedecoreerde gotische voorgevel. (Al zou een opfrissing 
wel voor meer cachet zorgen!) Ingemetseld in de linker voorgevel van het stadhuis bevindt 
zich een smeedijzeren beeldje van ‘het aapje’.  

            
 
Niemand weet precies hoe het daar ooit is terechtgekomen, sommigen beweren dat het een 
onderdeel van een kinderschandpaal voorstelt, anderen spreken gewoon over een geschenk 
van een bevriende smid. Deze “Singe du Grand garde” is inmiddels tot lokale beroemdheid 
uitgegroeid en fungeert als geluksbrenger. Met je linkerhand over zijn hoofd wrijven zou 
geluk brengen, in de liefde ? Ik heb het toch maar eens geprobeerd, je weet maar nooit! 
 
Via de tunnel onder het stadhuis kom je op een rustgevende binnenplaats uit. Van hieruit 
kan je de vensters zien waarachter Di Rupo nog steeds ijverig als burgervader functioneert. 
We hebben echter geen glimp van Di Rupo opgevangen, zelfs geen strikje gezien! 
                                       
Wat we wel hebben bewonderd is zijn ‘jardin’. Prachtige oude lommerrijke bomen omzomen 
de gazons. Jonge mensen zitten her en der te keuvelen op de uitnodigende bankjes, we 
mogen niet vergeten dat Mons een universiteitsstad is en dus heerlijk jong gevuld.  
Een ondeugend beeldje van een lachende knaap, die bezoekers graag zou nat spuiten is een 
frisse blikvanger. ‘Le Ropieur’ is in feite een beetje de tegenhanger van ons Fonske in Leuven 
en symboliseert de sympathieke kwajongen. 
 
Via leuke binnenwegjes komen we oog in oog met de 17de eeuwse Belforttoren, gesetteld in 
het park van de Graven van Henegouwen. Deze 87 meter hoge toren is gelegen op het 
hoogste punt van Mons en is in barokstijl uitgevoerd. Het belfort is een toren zonder 
religieuze achtergrond en kan pronken met een beiaard met 49 klokken.  
Victor Hugo bezocht Mons en liet zich heel laag dunkend uit over het belfort: ’Het lijkt wel 
een enorme koffiekan met vier kleine theepotten onderaan‘. Een persoonlijke visie op kunst 
is van alle tijden! 
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Als laatste, maar niet de minste, stond de Sint-Waltrudiskerk op ons bezoekersmenu.  
Aan de gotische Kerk (1420) is 170 jaar gebouwd, maar ze is helaas nooit afgebouwd. 
Doordat er een toren ontbreekt oogt ze langs de buitenkant log en sober.  
Binnen worden we echter aangenaam verrast door talrijke kunstige ontdekkingen. 
Prachtige glas-in-lood ramen spelen een spannend spelletje met de zonnestralen.  
Naast de prachtige 7 albasten beelden is vooral ‘de gouden koets’ de blikvanger. Deze koets 
wordt jaarlijks tijdens het Drievuldigheidsfeest door paarden de heuvel van twintig procent 
opgetrokken en doorkruist gans het centrum.  
 

                            
 
In de barokke met engelen afgezoomde koets bevindt zich het schrijn met de relikwieën van 
de heilige Waltrudis. De traditie wil dat deze koets tijdens de beklimming van de heuvel niet 
mag stoppen. Halt houden zou gepaard gaan met komend onheil. Nog steeds zijn mensen 
paraat om deze koets bij nood te helpen voortduwen om elk onheil af te wenden. (In 1914 
en 1940 zou de koets onderweg stilgevallen zijn!) 
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Op deze derde zondag na Pinksteren volgt dan in de namiddag het spektakel met de heilige 
Joris en de draak. Tijdens dit spel wordt er door een koor en talrijke bezoekers het bekende 
lied ‘Doudou’ gezongen. 
  
Halfvijf werden we terug aan onze ruime dubbeldekker verwacht. Een pracht van een bus 
maar blijkbaar niet altijd handig in de grillige straten van Mons.  
Mijn halve trouwboek was blijkbaar vol vertrouwen voor het vakmanschap van onze 
chauffeur, want hij zat gezellig te knikkebollen. 
 
Een laatste halte in het Pajottenland werd bekroond met boterhammen, krakend vers beleg 
en geurige koffie en vormde de volmaakte afsluiter van een boeiende dag. 
 
Wanneer is de volgende uitstap? 
 
Groetjes 
Monique Leempoels 

 
 
 
 
 
 
 
NOG EVEN DENKEN AAN:                                                                                 

 
1/10 + 15/10:  Petanque in Wezemaal om 14 uur 
 
4-5-6/10  of  11-12-13/10:  3-daagse reis Amsterdam (voor wie reeds betaalde) 
 
16/10: Pensenkermis in de voetbalkantine KHO te Bierbeek vanaf 12u30, met 
nadien het optreden van de Ricky Davids Band (inschrijven = betalen tot 30 
september)  
 
18/10: Wandeling in Molenbeek-Wersbeek, vertrek om 14 uur 
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HUWELIJKSJUBILEA 
 
60 jaar gehuwd 

 

04/10: CRISTENS 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 
 
09/11: SCHOTS FRANS - GILLYNS MARIE-JEANNE, F. Dhanislaan 2 - 3080 Tervuren 
30/11: DE HAESE MARIE-JOSE - VAN ELSEN GUY, Moerasstraat 2 - 3320 Hoegaarden 
 
 

VAN HARTE PROFICIAT 
 
  
  
 
 
 
               
                                      

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
 
 

We vernamen laattijdig het overlijden van dhr. Roger RUYSEN (ex-ABB/KBC 
Verzekeringen Leuven), echtgenoot van mevr. Emmy  MOMBAERTS. 
Roger werd geboren op 7 februari 1933 en is overleden in het ziekenhuis te 
Kortrijk op 13 juli 2018. 

 

Rouwadres: Bellegemstraat  65/12 
                      8510 BELLEGEM 
(de familie Ruysen woonde vroeger in Herent) 
 
 
Onze blijken van medeleven werden overgemaakt  aan de familie. 
 
 
 
 
 
 

 

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/

