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Beste kringleden, 
Goede vrienden, 
 

RESULTAAT VAN ENQUETES ZIEKEN - EN OUDERENBEZOEK EN BERLIJN 
OPGELET : TWEEMAANDELIJKS GAZETJE VANAF FEBRUARI 2019 
ATTENTIE VOOR ONZE ALGEMENE VERGADERING 2019 
 
In Ons Gazetje van november peilden we naar de interesse van onze leden voor zieken- en 
ouderenbezoek en voor de geplande vijfdaagse naar Berlijn. 
 

Ouderen- en ziekenbezoek 
Op onze oproep om een bezoekje te brengen aan onze tachtig plussers en langdurige zieken 
hebben zich zeven leden aangemeld. We zouden dit al een mooi clubje durven noemen. Zij 
zijn bereid de thuis zittende leden, die niet meer aan onze activiteiten kunnen deelnemen, 
minstens eenmaal per jaar een bezoekje te brengen met een kleine attentie en een gezellige 
babbel.  
 
Het groepje dat zich gemeld heeft om eens een bezoekje te krijgen is heel wat kleiner. Tot 
op heden heeft zich slechts één iemand aangemeld met de wens een bezoek te krijgen om 
eens over vroeger te kunnen “klappen”. We zouden  dan ook zeggen tegen diegenen die tot 
de beoogde doelgroep behoren : laat je niet vergeten worden, vraag aandacht en maak je 
kenbaar met de vraag om ook eens een bezoekje te krijgen. 
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Wie zich nog als vrijwilliger wil aanmelden en wie nog een bezoekje wil krijgen, kan contact 
nemen met ons bestuurslid Magda Everaerts, tel. 016/898463, GSM 0496/946157, mailadres 
everaerts_magda@hotmail.com.  Als coördinator van het ouderen- en ziekenbezoek zal zij 
de groep van vrijwilligers eens samenroepen teneinde de af te leggen bezoeken met hen af 
te spreken.  
  

Berlijn 
Op onze vraag naar de interesse voor de vijfdaagse reis naar Berlijn met vertrek op 2 oktober 
2019 hebben zich tot op heden 52 leden aangemeld. Zeker is dus al dat we slechts één bus 
met 48 zitplaatsen inleggen, maar dat deze wel zal gevuld zijn. Wie reeds meer wil weten 
over deze reis komt best naar onze Algemene Vergadering van 15 januari (zie uitnodiging 
verder in dit blad), waar Julien, ons bestuurslid en medeverantwoordelijke voor de 
uitstappen, deze reis naar de grootste stad van Duitsland met zijn talrijke 
bezienswaardigheden zal toelichten.     
Een concreet reisprogramma met verzoek tot betaling van een voorschot zal in Ons Gazetje 
van mei/ juni verschijnen. 
 

TWEEMAANDELIJKS GAZETJE IN 2019 
In onze vorige Gazetjes hebben we reeds uitgelegd dat het ons, omwille van de door het 
Sociaal Fonds opgelegde besparingen rond de verzendingskosten, financieel niet meer 
mogelijk is om Ons Gazetje nog maandelijks te laten verschijnen met een aparte 
postzending. Beschik je niet over een e-mailadres zal je vanaf februari 2019 nog slechts 
kennis kunnen nemen van onze activiteiten via ons tweemaandelijks blaadje. Vanaf 2020 zal 
dit meer dan waarschijnlijk een driemaandelijkse verschijning zijn. We vergeten dus 
niemand, iedereen wordt nog over alles op de hoogte gebracht. Alleen zal er meer vooruit 
moeten worden gedacht en blijvende aandacht nodig zijn voor de betaaldata. Hou dus goed 
de activiteiten in de gaten teneinde tijdig in te schrijven en schrijf desgevallend meteen het 
gevraagde bedrag over met de uitvoeringsdatum. Zij die over een e-mailadres beschikken 
kunnen nog wel een herinnering per mail voor de activiteiten krijgen, zoals b.v. over de 
nakende vervaldag voor een inschrijving tot deelname. 
  

AANDACHT VOOR ONZE ALGEMENE VERGADERING 
Mogen we tenslotte jullie aandacht nog vragen voor onze jaarlijkse Algemene Vergadering 
op 15 januari. Kom er zeker naar toe zodat je dan reeds kennis kan nemen van onze talrijke 
activiteiten en deze reeds in jullie agenda van 2019 kan noteren. Zie de aankondiging van dit 
evenement met culinaire verwennerij verder in dit blad. 
 
 
 

Deelname aan de activiteiten van onze Kring geeft ons automatisch de 
toelating om tijdens deze activiteiten genomen foto’s te publiceren in Ons 
Gazetje en op onze website. Wie het hier niet mee eens is, gelieve ons 
hiervan telkens te verwittigen. Wij feliciteren hier ook elke maand personen 
met naam bij speciale verjaardagen. Indien jij dit niet wenst laat het ons dan 
weten.  
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NIEUWJAARSWANDELING: DONDERDAG 3 JANUARI IN GREZ – DOICEAU 
 

De eindejaarsdagen staan bij 
ons traditioneel in het teken 
van (te) veel eten en (te) veel 
drinken. Het risico bestaat 
dus dat we op 3 januari nog 
altijd met een vetkater 
rondlopen.  
De Luc (Geyskens) stelt als 
remedie voor om het nieuwe 
jaar in te stappen met een 
wandeling bij onze Waalse 
landgenoten in het dorpje 
Grez - Doiceau (in het 
Nederlands : Graven), hartje 
Waals Brabant en op slechts 
een vijftiental kilometers van 

Leuven. Zoals gewoonlijk bedraagt de wandeling tussen de zeven en acht kilometers en, 
gezien het nieuwe jaar, houden we onderweg even halt voor het heffen van het traditionele 
nieuwjaarsglas (glaasje cava of fruitsap).  
Luc wacht ons tegen 14u op aan de parking van het Stade du Stampia, Rue de Stampia 70/2, 
1390 Grez -Doiceau.  
 

 
 
Komende vanuit Leuven via Hamme - Mille richting Waver, neem je aan het  
eerste rond punt links Stampia. Na een vierhonderdtal meters sla je links in naar het 
voetbalterrein. De parking is achteraan (zie bijgaand plannetje). Tot dan. 
Luc en Achilles 
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ALGEMENE VERGADERING OP DINSDAG 15 JANUARI 2019 
VOETBALKANTINE KHO BIERBEEK, WIJNENBERG 1, 3360 BIERBEEK 
 

 
 
We nodigen alle leden met hun partner uit op onze jaarlijkse algemene vergadering.   
Verwelkoming vanaf 14u30 met een glaasje cava of fruitsap en met een hapje 
Hierna wordt de traditionele agenda afgewerkt. 

Welkomstwoord door de voorzitter 
Terugblik op het voorbije jaar 
Kasverslag 
Voorstelling activiteiten 2019 

- Ouderen- en ziekenbezoek 

- Wandelingen en Stadswandeling Mechelen 

- Lunch Dansant 

- Drie ledenvergaderingen met lezingen 

- Twee daguitstappen 

- Vijfdaagse Berlijn 

- Pensenkermis 

- Quiz 

- Kerstdiner 

- Petanque 

- Fietstochten 

- Bowling 

Einde bestuursmandaat Willem Van Huychem wegens het bereiken van de 
maximumleeftijd en herverkiezing bestuur 
Varia en rondvraag 

Na dit officiële gedeelte kan U genieten van een kaas- of een charcuterieschotel met fijne 
vleeswaren van Elsen Kaasambacht (Mechelsestraat Leuven) met een assortiment van 
broden en met één glaasje wijn of drinkbaar alternatief, gevolgd door een lekker gebakje. 
Koffie of thee wordt voorzien. 
Een tweede glaasje wijn, een biertje of frisdrank zijn aan de toog te verkrijgen tegen 
democratische prijzen.  
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Sfeerbeeld Algemene vergadering 2018 
 
Aarzel niet om deel te nemen aan dit gezellig samenzijn waarop ook nieuwjaarswensen 
kunnen worden uitgewisseld.  
 
Inschrijven vóór 5 januari door storting van 8 euro per persoon op onze SKL rekening  
BE78 4310 0665 6186 met vermelding van code 610 en opgave van uw keuze : 
K voor kaasschotel en V voor de charcuterieschotel met fijne vleeswaren. 
   
We hopen op jullie talrijke opkomst. 
Het bestuur 

 
 
 
NOG EVEN HERINNEREN AAN :  

- Onze Sinterklaaswandeling op 6 december in Oud - Heverlee met Felix. Verzamelen 

aan Brasserie De Zoete Bron, Maurits Noëstraat 15 om 14u. 

 

- 7 december : de Eucharistieviering voor onze overleden leden in de Basiliek van 

Scherpenheuvel om 10u30, gevolgd door ons Kerstdiner met receptie vanaf 12u in 

Den Egger. Inschrijven slechts mogelijk  tot 30 november. 
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WE WAREN OP DE PENSENKERMIS (Verslag) 
 

 
 
16 oktober. Het is kwart voor negen en we staan geduldig op de stoep bij onze geprezen 
ambachtelijke beenhouwer. Achter het raam zien we reeds de enorme hoeveelheid pensen, 
netjes opgestapeld in keurige, hygiënische verpakking, wachtend op ons en hun later 
avontuur. Achttien graden lezen we verrast op de buitenthermometer. Zou dit een foutje 
zijn? Bijlange niet! Straks zullen we overdonderd worden door drieëntwintig graden. Is dit nu 
één van de prettige nevenverschijnselen van de veelbesproken klimaatsverandering ?  
Moeten we dit eerder zien als een liefdevolle toegift van hierboven ? Hierover discuteren 
heeft weinig zin, genieten doen we echter des te meer van deze heerlijk warme ’été Indien ‘. 
 
Honderdnegentig inschrijvingen kunnen we terugvinden op de deelnemerslijst van ons 
jaarlijks breugeliaans pensen- en balletjesfestijn. Klassieke eenvoudige gerechten, maar het 
blijven culinaire toppertjes. Zo’n succes daar wordt het bestuur blij en gelukkig van, maar in 
het achterhoofd wordt er wel op gerekend dat de mouwtjes van het bestuur en hun 
aanhang serieus zullen moeten worden opgerold! 
 
Om half tien stonden ze er dan ook allemaal enthousiast en paraat bij. De stageperiode is al 
een tijdje achter de rug, en zonder veel gedraal en gedoe werd er automatisch een zaal- en 
een keukenploeg geboren. Iedereen nam vastberaden zijn werkplek in. Binnen de vijf 
minuten gonsde de ganse zaal van naarstige, vrolijke werker(ster)s die geruggesteund door 
prettige ontspannende muziek de zaal en de keuken in alle gereedheid brachten. 
 
Anita, onze huisstyliste, arriveerde enthousiast, geladen met verrassende dozen en zakken 
vol natuurlijke najaarsdecoratie. Het is herfst, en herfstsfeer zou het ook worden! Het waren 
de kleurige details zoals dennenappeltjes, chrysanten, bessen, noten die feilloos het 
herfstgevoel vormgaven. Als dan de warme gloed van de najaarszon de kleurige tafels vol 
voldoening streelde, fleurde de ganse zaal op tot één gezellig herfstschilderij. 
 
In de keuken werd alvast ook niet stilgezeten. Reuze potten en pannen lieten zich met zwier 
invetten, de honderden pensen werden resoluut  van hun zusjes en broertjes losgeknipt, 
appelmoes en kriekjes verdwenen geruisloos in grote ketels.  
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Om kwart voor elf werd het officiële startschot tot bakken gegeven. Drie van onze 
vertrouwde koks, met jaren ervaring op de teller, zullen meer dan een uur hun beste beentje 
voorzetten achter imposant ogende vuren. 
  
Flink op tijd werd er door het (najaars)zomers frisse publiek netjes gedisciplineerd 
aangeschoven aan het buffet. De helpers worden hartverwarmend beloond met een 
dankbaar knikje, een sympathiek babbeltje of een lieve glimlach. Appreciatie doet zo’n 
deugd! Lege borden en vrolijke gezichten laten overduidelijk vermoeden dat er weer 
topkwaliteit afgeleverd werd.  
 
Terwijl de werkploeg ijverig in actie schoot om alles weer zo vlug mogelijk af te ruimen 
neemt De Ricky Davids Band met plezier de regie in de zaal over.  
Deze band, waarvan trouwens ons kringlid Roland Miseur deel uitmaakt, slaagde erin om op 
korte tijd figuurlijk de zaal in vuur en vlam te zetten. Covers van Engelstalige grootheden 
zoals Elvis, Tom Jones ,Cliff Richard enz. werden in stijl afgewisseld met covers van onze 
Vlaamse vedetten zoals Sommers, Tura enz.  Diegenen met de meest kriebelende benen 
waagden zich aan dappere danspasjes en sloten aan bij de polonaise, anderen genoten dan 
weer rustig luisterend in pure nostalgie. Na het meer dan geslaagd  optreden werd de band 
dan ook terecht met een daverend applaus beloond. 
 
Onze inmiddels beroemde grote eclairs werden daarna al likkebaardend gesavoureerd. Weer 
of geen weer, deze delicatessen hebben altijd succes! 
 

  
 
Dankzij het aanwezige personeel aan de bar kon er nog zalig lang nagetafeld worden, en dat 
zelfs met open deuren en zicht op onze toekomstige ‘rode duivels’.  
Dit was weer zo’n namiddag waarop vriendschap en gezelligheid broederlijk de hoofdrol 
speelden, een namiddag waarop we weer met trots en vreugde kunnen terugkijken! 
Tot binnenkort! 
 
Monique Leempoels 
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Wandeling  in Molenbeek-Wersbeek (18 oktober 2018) 
Op 18 oktober waren we weer eens op wandel in ons dorp; met af en toe wat zon en wolken 
was het aangenaam om aan een rustige  wandeling te beginnen. Met een 70 tal personen 
vertrokken we aan dancing “ Onder Ons” langs de Tiensebaan naar het kruispunt aan de 
kapel van Sint Antonius met de mooie lindeboom ervoor.                        

 
Vandaar richting de Adriaan Lodewijkstraat en 
zo naar de Beekstraat waar de Begijnenbeek 
rustig kabbelend haar water naar de 
eindbestemming brengt. Toen gingen we even 
langs het bos en enkele fruitplantages naar de 
Netelzeepstraat. Zo naar het Frankrijk straatje 
waar ieder jaar de renners  die deelnemen aan 
de Ronde van het Hageland door moeten. 
Vandaar naar de graanmolens Van der Velpen 
en dan stilaan richting de Halensebaan, langs 
deze baan enkel weiden en akkers.  
Dan komen we aan het gevaarlijk kruispunt 
waar we na oversteken de nieuwe kapel 
aantreffen ter ere van Maria Magdalena de 
patrones van de Tempeliers.  
Deze kapel is vorig jaar gebouwd en dit jaar 
gewijd. 
Vandaar rustig verder langs boomgaarden en 
akkers richting de Plasveldstraat van waar men 
een prachtig zicht heeft op de kerk en pastorie 

van Molenbeek. Op het einde van deze straat komen we terecht in de Heuvelstraat met een 
Kunstwerk in hout.  
Aan het eind van de 
kasseien sloegen we af 
naar het Dorshaagstraatje 
om dan een ander leuk 
wegje in te slaan om terug 
te keren naar ons vertrek 
punt de Dancing “Onder 
Ons” waar de eigenares zo 
goed als kon de dorstigen 
laafde. 
             
          
Mariette Kleynen (Foto’s 
Ernest Vanderheyden) 
 
Bedankt Theo en Mariette voor de leuke wandeling en voor het verslag 
 
Achilles 
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WINTERPETANQUE 
We kunnen het blijkbaar niet laten. Ook 
tijdens de wintermaanden hebben we 
behoefte aan een gezellig samen zijn tussen 
het geluid van ketsende petanque ballen, 
afgewisseld met een leuke babbel onder 
vrienden.  
 
Dat ik op maandagmorgen 5 november met 
een klein hartje naar onze nieuwe locatie 
van T.C. Lovanium aan de Galgenbergstraat 
41 in Leuven trok met de vraag of onze 
spelers Leuven wel zouden zien zitten, was 
voor niets nodig.  
Tegen het begin uur van half tien hadden 
zich vanuit alle hoeken en kanten 24 
enthousiaste spelers aangeboden om de 3 
binnenterreinen te bevolken.  
 
Iedereen was opgetogen over deze locatie 
en liet dat ook blijken tijdens de ingelaste 
koffiepauze.  
 

De vriendelijke en bereidwillige obers hadden tegen het gevraagde uur mooi alle dranken 
klaar gezet zodat we ons als koningen te rijk neer konden vleien en nieuwe energie konden 
opdoen voor de volgende speelronde. 
  
Ondanks het vroege uur toch (met een steelse jaloerse blik) reeds één iemand aan een 
lekkere Duvel zien slurpen, maar de privacywet verbiedt mij de naam van deze stille genieter 
bekend te maken.   
Dat het meeviel bleek ook uit het grote aantal dat zich aanbood voor de middaglunch. In de 
toekomst zullen we regelen dat de middagblijvers samen aan één tafel kunnen gaan zodat 
we de leute en de lol nog wat kunnen verder zetten. 
   
Voor de getrouwen van het zomerseizoen, die schroom hebben om met de auto naar Leuven 
te komen, bestaat de mogelijkheid om met een bus van De Lijn te komen. In Leuven Station 
kan je de bus naar Kortenberg (Perron 8) of naar Zaventem (Perron 12) nemen en afstappen 
aan de KBC Halte op de Brusselsesteenweg, waar je slechts enkele honderden meters van 
het gebeuren verwijderd bent. Je gaat gewoon naast de ingang van KBC het bergje op en 
bereikt de parking en de gebouwen van Lovanium waar je ons kan vervoegen.  
 
Datums voor december en januari: de maandagen 3 en 17 december en 7 en 21 januari, 
telkens van half tien tot half één. Nieuwe spelers zijn nog altijd welkom.  
Ook wie geen zin heeft in het spelletje maar ons wil vervoegen om tussen pot en pint wat 
wederwaardigheden uit te wisselen, eveneens van harte welkom. 
 
Achilles  
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Verslag wandeling Tielt-Winge op 8 november 2018. 
 
Omdat de eerste donderdag van de maand november in 2018 op 1 november viel werd deze 
wandeling tegen goede gewoontes in, verschoven naar de tweede donderdag van de maand. 
We moeten immers de kans geven om overleden familieleden te herdenken, al dan niet 
gepaard gaande met een kerkhofbezoek.  
 
Zoals het past voor een goede SKLer was iedereen ruim op tijd aanwezig aan sportcentrum ’t 
Solveld. De eersten kwamen al toe rond 13u30. Om 14u05 uur begonnen we met 64 
deelnemers aan de wandeling. De weergoden waren ons gunstig gezind; we konden 
genieten van een stralend zonnetje en droge paadjes. 
 
We doken van bij de start direct het bos en het groen (de verkleuring was al ingezet)  in met 
aan weerskanten hier en daar een verscholen waterpartij en een door een ‘Hollander’ 
aangekocht vakantiehuis(je) in renovatie. 
Door onverwachte wegenwerken (de verkiezingen zijn nochtans al een tijdje voorbij) 
moesten we het parcours een kleine wijziging laten ondergaan zodat we recht op Huize 
Hageland uit kwamen en een blik konden werpen op de voorbereidingen voor het “Sinte 
Mettevuur” van een paar dagen later. 
Even hielden we halt bij een gevandaliseerde Vlooybergtoren (bekend van o.a. de Callboy’s) 
in herstelling. Bezoeken zou terug kunnen vanaf eind 2018 zodat iedereen van bovenuit en 
bij helder weer een mooi zicht kan hebben op de wijde omgeving. 
  
We steken de bij momenten drukke Blereberg over en slaan  50 meter verder rechtsaf. Daar 
namen we een buurtweg om aan de kerk van Tielt-Sint-Maarten (Optielt)  uit te komen en 
vervolgen onze wandeling via het Dag en Nachtstraatje en  bereiken verder door  de 
beemden van Tielt. Hier merken we een groot aantal populieren op die beladen zijn met 
maretakken; voor de latinisten onder ons “Viscum album”.  
 
In de kersttijd en rond de jaarwisseling wordt/werd mistletoe weleens als versiering 
opgehangen. Het gebruik wil dat iemand die eronder staat straffeloos gekust mag worden.   
  

      
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Viscum-s.jpg
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De wijk “Zonnedries” ( een verzameling van service woningen voor onze oudere inwoners) 
laten we rechts liggen en bereiken we via een geurend veld met in bloei zijnde ‘gele 
mosterd’ het hoogste punt van Tielt-Winge “ Tielt Berg”. Hier naar de mis gaan vraagt van de 
gelovigen een serieuze inspanning, alleen al door het aantal trappen dat moet genomen 
worden om de kerk te bereiken. 
We vervolgen onze wandeling terug naar ’t Solveld, niet zonder een kijkje te nemen op het 
nu gesloten café van de oudste 
café uitbaatster ooit van uren in 
de ronde. ‘Minneke’ heeft er - 
gezien haar hoge leeftijd; ver in 
de tachtig - de brui moeten aan 
geven. 
Bij het bereiken van het 
sportcentrum passeren we links 
nog de “parkbegraafplaats’ en 
rechts een in opbouw zijnde 
nieuwe wijk met een 50 tal 
huurwoningen en een 30tal 
koopwoningen; zal een drukke 
bedoening worden. 
Een frisse pint benam nadien al 
onze aandacht.  
 
Andre Vanden Panhuyzen 
Foto’s : Nest Vanderheyden                     

 
HUWELIJKSJUBILEA 
50 jaar gehuwd 
21/12: BORREMANS - DEKENS  
 

Verjaardagen 
90 JAAR 
02/12: WECHUYSEN VICTOR 

85 JAAR  
16/12: INGENLEUF FRANZ 

80 JAAR 
21/12: DEVROEDE BRUNO 
75 JAAR 
01/12: BRUFFAERTS NICO 
18/12: VANAUTGAERDEN AGNES 
23/12: DHONDT HILDA 
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70 JAAR 
02/12: CUYPERS ACHILLES 
04/12: VAN DAELE SIMONE 
08/12: HUYBRIGHS IVAN 
08/12: PEUSKENS JAN 
10/12: VITS NICOLE 
11/12: BOX MARCEL  
   
VAN HARTE PROFICIAT 
             
                
 
                       

 
 
 
 
 
 
 

 

BELANGRIJK                                                  
 

Eventuele adreswijziging, wijziging van telefoonnummer, aanmaak of wijziging van 
e-mailadres, overlijden van partner, mogen telefonisch meegedeeld worden op het 
telefoonnr. 016/46 19 52 of per e-mail aan nicole.alaerts@hotmail.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:julien.ronsmans1@telenet.be
http://www.seniorenkbcleuven.be/

