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WOORDJE VAN DE VOORZITTER 
 
Goede vrienden van onze SKL Kring 
 
Nu het nieuwe jaar reeds enkele dagen oud is, wil ik gebruik maken van de goede gewoonte 
om bij de jaarwende jullie allen veel geluk en voorspoed alsmede een goede gezondheid toe 
te wensen. 2018 is pas vervlogen, 2019 staat voor de deur. Tijd om even naar de voorbije 
twaalf maanden terug te kijken en vooruit te blikken naar het komende jaar. 
 
Voor 2018 denk ik voor de vuist aan het WK voetbal, de lange hete zomer en recent nog de 
viering van 100 jaar einde van de groote oorlog. Het volstaat echter om even rond ons te 
kijken om te beseffen dat de wereld hieruit nog niet veel geleerd heeft. Waar we aan de 
oorlogen in diverse delen van de wereld niet veel kunnen doen, kunnen we echter zelf wel 
met familie en vrienden in vrede en vriendschap samenleven en zoveel als mogelijk 
optimistisch door het leven  stappen.  
 
En zo kom ik uit bij onze Kring. Ik mag zeggen dat ons bestuur het voorbije jaar heel wat 
nieuwe dingen heeft uitgeprobeerd teneinde onze leden zoveel als mogelijk aan te spreken 
en bij elkaar te krijgen. Wandelingen, fietstochten, petanque, bowling, lunch dansant, 
lezingen, daguitstappen en een meerdaagse reis, pensenkermis en Kerstdiner zou een 
plateau moeten bieden waarin elkeen zijn gading moet kunnen vinden. En te zien aan de 
opkomst en het enthousiasme van de deelnemers – waaronder regelmatig nieuwe gezichten 
- mag dat een succes worden genoemd. 
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Wat de toekomst betreft, wordt het ons als senior niet gemakkelijk gemaakt. Dat mannen in 
de toekomst zwanger zullen kunnen worden mits het inplanten van een baarmoeder (en met 
keizersnede?) zal onze zorg wel niet meer zijn. Maar daarbuiten staan ook wij op onze 
leeftijd voor nieuwe uitdagingen. We hebben een woordenboek Jongerentaal – Nederlands 
nodig om onze kleinkinderen nog te begrijpen.  
Of verstaan jullie  ‘Ewa Oma, je bent zo cutie en slayed vandaag, soms wat floes?’ (Hallo 
oma, je bent een schatje en ziet er goed uit vandaag, soms wat zakgeld voor mij?)?   
Mee zijn met de nieuwe technologiën is ook niet steeds gemakkelijk. KBC spoort ons aan om 
onze bankzaken met onze smartphone te regelen. We hebben aan het management alvast 
gevraagd om in het komende jaar eens een infosessie te houden met de KBC specialisten 
zodat ook wij met digitaal bankieren zouden vertrouwd geraken. 
  
En zo komen we bij de komende activiteiten van onze Kring. Ik ga er voorlopig slechts één 
initiatief uitlichten. Vanuit de bekommernis om onze oudere en zieke leden niet te vergeten 
zijn wij met een ouderen- en ziekenbezoek gestart.  
Ons bestuurslid Magda Everaerts heeft een aantal vrijwilligers bereid gevonden om jaarlijks 
een bezoekje af te leggen bij wie daarvoor open staat. Over dit initiatief en tal van anderen 
activiteiten die voor het komende jaar op de plank liggen, kan je alles vernemen op onze 
Algemene Vergadering van 15 januari, waarvoor je je nog kan inschrijven tot 5 januari (meer 
uitleg in Ons Gazetje van december). 
  
Ook nog even vermelden dat ons bestuurslid Willem Van Huychem recent uit het bestuur is 
gestapt wegens het bereiken van de maximum leeftijd. We hebben jarenlang beroep kunnen 
doen op de hulp van Willem, die altijd met de glimlach klaar stond bij het organiseren en 
opzetten van onze evenementen. Bedankt voor alles Willem, we hopen je samen met 
Lutgarde nog veel terug te zien op onze activiteiten.  
 
Besluiten doe ik met de raad van Raymond Van Het Groenewoud : trek het je niet aan, trek 
het je niet aan (2x volgens zijn hit uit 2012). Versta: laat er ons het beste van maken en onze 
ontmoetingen in 2019 tot momenten van warmte en vriendschap omtoveren. Met ons 
bestuur hebben wij alvast ook die bedoeling.  
 
Achilles   
   

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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NOG NIET INGESCHREVEN VOOR ONZE ALGEMENE VERGADERING?  
Zoals in vorig Gazetje uitvoerig uitgelegd stellen we op 15 januari om 14h30 met het bestuur 
ons jaarprogramma van 2019 voor.  
Breng je agenda mee zodat je alvast de data van onze komende activiteiten kan noteren.  
We verwennen je met een welkomstdrink met hapjes, een kaas- of vleesschotel met drankje 
(glaasje wijn of ander drinkbaars) om af te sluiten met een lekker dessert en heel dat pakket 
voor slechts 8 euro. Inschrijven kan nog tot 5 januari. 
 
Enkele praktische gegevens: dinsdag 15 januari 14u30, voetbalkantine KHO Bierbeek, 
Wijnenberg 1 (achter CC De Borre). Graag uiterlijk 5 januari 8 euro per persoon storten op 
onze SKL rekening BE78 4310 0665 6186 met vermelding van code 610 en K of V naargelang 
je keuze voor kaas- of vleesschotel.  
 
 

DONDERDAG 14 FEBRUARI:  
NOTARIS DIRK MICHIELS OVER HET NIEUWE ERFRECHT 
VOETBALKANTINE KHO BIERBEEK, WIJNENBERG 1, 3360 BIERBEEK OM 14u30 
 

                          
 
Zoals jullie wellicht wel weten heeft het van uit de tijd van Napoleon nog daterende erfrecht 
recent een facelift gekregen. Vanaf 1 september 2018 is het nieuwe erfrecht in werking 
getreden. Mensen hebben voortaan een grotere vrijheid om vooraf de verdeling van hun 
vermogen te regelen.  
 
In de toekomst zal je altijd de helft van je nalatenschap kunnen laten toekomen aan wie je 
wil. De zgn. wettelijke reserve – d.i. het deel van de erfenis dat voor de kinderen is 
voorbehouden – wordt kleiner. Een belangrijke nieuwigheid is dat ook erfovereenkomsten 
met je toekomstige erfgenamen (kinderen, kleinkinderen) binnen  een bepaald kader 
mogelijk zijn. De wet wijzigt ook de manier waarop bij overlijden schenkingen in rekening 
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worden gebracht. Met de nieuwe wet kan een kind in een erfovereenkomst toestemmen dat 
zijn eigen kinderen bepaalde goederen toebedeeld krijgen in zijn of haar plaats (de zgn. 
generatiesprong). 
 
Notaris Dirk Michiels uit Aarschot zal de krachtlijnen van de nieuwe wetgeving uitleggen en 
tevens aandacht hebben voor de nieuwe tarieven van de Vlaamse erfbelasting.  
Tijdens de pauze wordt zoals gebruikelijk koffie en taart geserveerd. Andere dranken zijn aan 
de toog te verkrijgen tegen democratische prijzen. 
  
Geïnteresseerd in deze materie?  Schrijf dan in vanaf 8 januari en vóór 8 februari door 
storting van 3 euro op de SKL rekening BE78 4310 0665 6186 met vermelding van code 721. 
Stip in je agenda nog datum en locatie aan: donderdag 14 februari, 14u30, voetbalkantine 
KHO Bierbeek, Wijnenberg 1 (achter CC De Borre). 
 
DONDERDAG 7 FEBRUARI: WANDELEN IN WEZEMAAL. VERTREK 14 UUR 
 
 
Het parcours van de februari wandeling 
loopt hoofdzakelijk door Wezemaal.  
We verzamelen op de parking van FC 
Rapide Wezemaal, Vleugtweg 26 (inrit 
recht tegenover de bakkerij Het 
Broodhuis) om er stipt om 14 uur te 
vertrekken voor een wandeling van een 
zevental kilometers. 
 
We gaan meteen richting de drukke 
Aarschotsesteenweg, die we oversteken 
om tussen de relatief nieuwe gebouwen 
van het Rusthuis De Lelie te laveren. 
Langs de Holsbeekse Baan en de 
chirolokalen stappen we naar en door 
het speelbos aan de scoutslokalen.  
We steken terug de Aarschotsesteenweg over en gaan via de Eektstraat en de 
spoorwegondertunneling richting Beversluis na eerst nog een stukje door veld en bos te 
hebben gewandeld.  
 
Via de Langestraat begeven we ons naar een tweede speelbos ’t Waterdraakje, die meteen 
herinneringen oproept aan onze wolfkes- en scoutstijd en waar de kamsalamander en de 
steenuil zouden huizen.  
Eens het speelbos uit staan we opnieuw op de Vleugtweg en even later aan ons vertrekpunt 
om in de kantine van de voetbalclub onze dorst te lessen. 
   
Voor zij die een kortere afstand verkiezen: de wandeling biedt verschillende mogelijkheden 
om vervroegd naar de voetbalkantine af te slaan. 
 
Achilles en Louis 
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QUIZZEN MET SKL 
VERSLAG QUIZ 15 NOVEMBER IN BIERBEEK 
 
Quizzen, je bent er gek op, of je haat het, er is geen gulden middenweg. Deel mij maar gerust 
in bij de eerste categorie; mijn adrenaline werkt op volle toeren als ik nog maar vraag één 
hoor uitspreken. En toch is competitief niet mijn lievelingswoord.  
Ik zie quizzen eerder als een uitstekende stimulator om je hersens fit te houden. Quizzen is 
voor mij een soort wedstrijd met mijzelf om te ontdekken hoeveel of hoe weinig nog 
bewaard is gebleven van positieve of negatieve informatie die tijdelijk het nieuws beheerst 
heeft.  
Het is hoogst verwonderlijk hoe een mens zo snel kan vergeten welke rampen, mensen  en 
emoties die je destijds zo beroerd hebben, volledig of deels op je eigen vaste schijf gewist 
zijn. Vele wijze jaren en al evenveel grijze haren later hebben mij ook geleerd hoe relatief 
winnen is, hoe quizzen helemaal los staat van ‘slim zijn’ en eerder dient gezien als een 
ontspannende en toch leerrijke ervaring. Gelukkig zijn er bij onze Kring nog vele 
sympathisanten die er net zo over denken.  
 
Achtenzestig fris uitgeslapen SKL’ers doken verwachtingsvol op. Stiekem werden 
goedkeurend de prijzen geëvalueerd. De bestuursleden hadden hun liefste glimlach uit de 
kast gehaald en een paar vriendelijke sponsors mooie prijzen afgetroggeld. Met dank 
daarvoor! 
 
Agnes en Guido zijn onze vaste quizopstellers. Volledig onafhankelijk worden door hen de 
vragen opgesteld. Niemand van het bestuur heeft dus ook maar enige weet van de vragen! 
Er werden interessante ploegjes gevormd met al even interessante namen. 
 
Het eerste deel bestond uit vragen rond gebeurtenissen die nog vrij recent het nieuws 
hadden gehaald. Het obligatoire fotogedeelte was duidelijk voor ons groepje een ‘makkie’, 
alleen het gele springerige Kaatje van Ketnet bleek voor ons alleen maar Kaatje te heten. 
Haar echte naam wisten we niet. Toch meer dan tevreden over onze eerste ronde zodat het 
kopje koffie met bijhorende taart superlekker smaakte. 
 
De tweede ronde bestond tot onze verrassing uitsluitend uit muziekvragen. Het lichte genre 
speelde de glansrijke hoofdrol, klassiekere items kregen een kleinere rol toebedeeld. Soms 
sputterde de klank of het beeld wat tegen, maar sfeer was er in overvloed.  
De onmiddellijke nabijheid van gerstenat zal wel voor inspiratie gezorgd hebben. 
 
De doe-ronde bestond uit een test van 6 gemalen koekjes die mits een begeleidend briefje 
met een aantal voorgestelde namen moesten herkend worden.  
Vermits ik mijn eigen papillen niet volledig vertrouw , liet ik met plezier deze opdracht over 
aan mijn teamgenoten Mia en Rita, die als prille oma’s deze taak tot een meer dan succesvol 
goed einde brachten. 
 
Wie er gewonnen heeft, is weinig belangrijk, maar dat ze veel leut gehad hebben, dat kan ik 
je verzekeren. Na de prijsuitreiking werd deze leuke namiddag nog afgesloten met een 
tombolatrekking met als enige maar waardevolle prijs een culinaire cadeaubon ter waarde 
van 50 euro om in Boeres Brasserie uit eten te gaan. De onschuldige hand van Melanie trok 
het lotje van Constant, die ook meer dan tevreden huiswaarts keerde. 
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Volgend jaar, als alles mee zit komen jullie toch allemaal terug? 
 
Hartelijke groeten, 
Monique Leempoels 
 
 

BOWLING SKL -  22 november 2018 (Verslag : Andre Vanden Panhuyzen) 
 
 

Voor de op de kop 40 
deelnemers aan de 
bowling-challenge 
was de volledige 
bowling “ANGLO” te 
Holsbeek ‘afgehuurd’ 
voor SKL.  
De zin om er aan te 
beginnen was 
duidelijk, want 
iedereen was tijdig 
aanwezig.  
Deze 40 
sportievelingen 
werden in ploegen 
van 4 verdeeld over 
de 10 banen.  
Jammerlijk genoeg 

moesten een 3-tal durvers het in laatste instantie nog laten afweten. 
Is begrijpelijk omdat dit een ‘sport’ is die nogal belastend is voor rug,  schouders en pols. 
 
Na een korte inleiding over de gang van zaken bij het bowlen ttz:  
- het passen van de bowlingschoenen, want met hoge hakken komt men niet op het parket, 
- het uitzoeken van een bowlingbal die qua gewicht en vingerafstand voldeed, 
- de invoer van de namen door de uitbater op de scoreborden, 
- en de wijze waarop de gebruikelijke consumpties worden besteld (met dank aan de SKL-
kas), 
konden we aan de slag. 
Met wisselend succes werden de strikes, de spares en de splits gegooid. Af en toe belande 
een bal in de ‘gutter’. Jammer maar dat leverde geen punten op.   
De scores varieerden lichtjes; van 13 tot 180 kegels. 
 
Na de voorziene 2 games waren er een aantal die – ondanks hun voorafgaande twijfels – er 
niet genoeg van kregen en nog een of meerdere extra spelletjes speelden. 
 
Tot slot werd door een aantal spelers de adrenaline van het spel nog doorgespoeld. 
De spelers waren tevreden, de uitbater was tevreden; redenen genoeg om een dergelijk 
evenement nog eens te herhalen. 
 
André 
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Wandeling aan de Zoete Waters op 6 december 2018 
 

 

 
Voor de laatste wandeling van 2018 trokken we naar Oud-Heverlee, meer bepaald naar de 
Zoete Waters,  voor een  tocht van 8 km door het bos.  
Op de grote parking was het zoeken naar een plaatsje. In de nabijgelegen zaal was er een – 
volgens de affiches – spetterende muzikale shownamiddag met optredens van Ida de Nijs, 
Herbert Verhaege, Lissa Lewis en nog anderen, en met Lindsay als special guest.  
Er was zelfs een showballet. 
 
Ondanks de drukte op de parking was er geen probleem om te zien wie er kwam voor de 
wandeling of wie opgedirkt was voor het showprogramma.  
Als we de laatkomers meetellen waren we met 77, al of niet gewapend met paraplu, maar 
die zou helemaal niet nodig zijn; niettegenstaande de voorspellingen en de grijze lucht 
hielden we het droog en bij 14 graden was het eerder een lentetemperatuur. 
 
Over de wandeling zelf valt weinig te zeggen : een bosweg is een bosweg en wanneer je door 
een lager gelegen stuk stapt is er kans dat het in deze tijd van ’t jaar wat vochtiger is en je al 
eens de zijkant moet opzoeken om een plas te ontwijken.  
Iedereen is er proper doorgekomen. 
 
De meeste paden waren breed genoeg om met 3 of 4 personen naast mekaar te lopen 
hetgeen uiteraard de gesprekken makkelijker maakt.   
Laat die politiekers maar discussiëren en met onze centen spelen… ik heb tijdens onze 
wandeling meerdere oplossingen gehoord voor de ganse migratiepolitiek en hoe Michel uit 
zijn wespennest zou kunnen ontsnappen.  
Vermits de meningen en de oplossingen soms ver uit mekaar lagen ga ik hier geen stelling 
innemen. En tegen dat deze tekst in ’t gazetje verschijnt is deze circusvertoning al lang 
achter de rug. 
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Een ander gespreksonderwerp  :  de vele  activiteiten die SKL tegenwoordig organiseert 
werden druk en positief besproken maar blijkbaar is het nooit genoeg… ik hoorde een dame 
zeggen dat zij vandaag – 6 december –  toch verwacht had dat  de voorzitter, als Sinterklaas, 
met speculoos en marsepein zou trakteren.  
 Ik denk dat onze voorzitter daar in principe geen probleem mee heeft maar vermits hij geen 
zwarte piet mag inschakelen…  
 
Om 16u kwamen we aan de Zoete Bron en was het opnieuw zoeken : deze keer voor een 
stoel en tafel. De bediening en drank was goed en de gesprekken gingen voort. 
150 meter verder liep de spetterende show stilaan ten einde.  
Als ik mag kiezen tussen beide :  geef mij maar de boswandeling. 
 
Felix 
Foto: Ernest Vanderheyden 
 
 

SKL GING NAAR SCHERPENHEUVEL 
VERSLAG EUCHARISTIEVIERING EN KERSTDINER (7 DECEMBER) 
 

 
 
Ook al is de winter niet ieders favoriete seizoen, toch heeft ook deze sombere periode zijn 
weldadig kantje. Hartje winter roept voor mij taferelen op van cocoonen  bij het knetterende 
haardvuur, van dansende verleidelijke kaarsenvlammetjes.  
De ongeëvenaarde uitschieter in gezelligheid en warmte is bij uitstek de feestelijke maand 
december, de tijd waarin we de familiale- en vriendschapsbanden weer hechter aanhalen, 
de tijd waarin we het koude, kille weer van buiten met plezier compenseren met extra 
warmte in ons hart. 
 
Tradities zoals kerst vieren hebben wij nodig, ze zorgen voor verbinding, voor een positief 
samenzijn, want een mens blijft een kuddedier dat zich pas gelukkig voelt als hij contact kan 
maken met de anderen. 
Deze positieve boodschap is ook het bestuur van SKL niet ontgaan. Het jaarlijkse kerstdiner is 
dan ook zonder meer één van de hoogtepunten op hun activiteitenkalender.  
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Spectaculaire reclame voor dit prachtig evenement is overbodig, de kwaliteit van het aanbod 
is namelijk zo overweldigend dat we dit jaar weer probleemloos op 274 inschrijvingen 
konden rekenen. 
 
Ondanks onze tanende godsdienstbeleving, onze opgelopen desillusies in het instituut kerk 
zit Scherpenheuvel en zijn Lieve Vrouwke nog bij velen diep in het hart. In een spirituele 
sfeer die niemand gevoelloos achterlaat werd dan ook op deze feestelijke dag respectvol 
eerbied gebracht aan de overledenen. We zijn er in onze levensfase van bewust dat 
dierbaren je plots kunnen ontvallen en we benadrukken het belang om zoveel mogelijk 
mooie herinneringen te verzamelen. 
  
Niemand zal het ons kwalijk nemen dat we daarna in feestmodus opdaagden in de ruime 
zalen van de Egger. Het verwondert mij telkens opnieuw hoe zo’n reusachtige hoge ruimtes 
er telkens in slagen om warmte, gastvrijheid en feestelijkheid te combineren, of ligt het toch 
meer aan de feestelijk warme uitstraling van de genodigden zelf? 
 
Verrassend originele hapjes en dito drankjes werden als prima opwarmertjes met veel 
goesting en liefde gesavoureerd. Zowel de ontspannen vrolijke genodigden als de 
onvolprezen bekwaamheid en charme van het personeel van ‘Hof ter Venne’ resulteerden in 
een supergeslaagde receptie. 
 
Dank zij de urenlange inspanning van de wiskundige knobbels van sommige bestuursleden 
(want help, ons Jeannine, de tafelschikster bij uitstek moest verstek geven wegens een 
operatieve ingreep!) verliep de zaalinname vrij vlotjes en kon de voorzitter met zijn 
welkomstwoord galant de feestnamiddag officieel openen. 

 
 
 
Is er nog iemand 
die niet overtuigd 
is van de sublieme 
kookkunsten van 
het kookteam van 
‘Hof ter Venne’?  
 
Wat doet het met 
uw smaakpapillen 
als ik graag 
verklap dat als 
voorgerechtje een 

fris duootje van zeebaars, in het zonnige, groene gezelschap van doperwtencrème, krokant 
venkelslaatje, opgewaardeerd met kwartelei en avocado geserveerd werd?  
De volgende winterse delicatesse betrof een hemels genoegen van een culinair 
verwennende cappuccino van wilde boschampignons, met gesloten ogen ruik ik weer die 
typische kruidige kampernoelies. 
 
Onder het genot van een zondig zoet sorbet van rode bessen konden de smaakpapillen even 
tot rust komen. 
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Tijd voor een gesmaakte toespraak van onze charmante genodigde, de heer Philip Marck, 
Regiodirecteur Vlaams Brabant. Spreker bleek een gedreven fan van KBC Live, zijnde een 
team van enthousiaste medewerkers die je met raad en daad bijstaan bij sparen en 
beleggen, verzekeren, lenen, betalen of ondernemen. Je hoeft hiervoor de deur niet meer 
uit. Een gespecialiseerd  team KBC medewerkers staat voor je klaar.  
Oké, dat hebben we in onze oren geknoopt. 
 
Gelukkig konden dan de al ietwat stramme spieren even gestrekt worden en kon er hier en 
daar een woordje, zelfs complimentjes met elkaar gewisseld worden  en kreeg de geprezen 
keukenploeg even tijd om 274 aanwezigen ongeveer tegelijkertijd een perfect hoofdmenu 
aan te bieden. 
 
De geplande hoofdschotel schoot dan ook letterlijk de hoofdvogel af.  
Een veredelde parelhoenfilet, kunstig omkranst door een heerlijke mix van winterse 
groenten zoals witloof, spruitjes, knolselderzalf, shiitake was sierlijk elegant overgoten met 
een sausje op topniveau. Voeg daar nog eens aardappeltjes met een zalige kruiding aan toe 
en je beseft hoe de zevende hemel dicht in de buurt kwam.  
 
Heel bewust had ik, samen met velen, een ruim plaatsje voorbehouden voor de apotheose: 
hazelnoten in biscuit met boterroom (zeg niet ongestraft zomaar een biscuit!) in het frisse 
gezelschap verkerend van origineel hazelnotenijs. 
. 
Ik kon daarna ‘geen pap ‘ meer zeggen, maar voor onze welgekomen, sympathieke en 
geapprecieerde sponsor de heer Pol Saeye, Voorzitter Sociaal Fonds, was blijkbaar dit 
overheerlijke nagerechtje een stimulans voor een geslaagde, boeiende toespraak.  
Zoveel waardering voor ons gans bestuur, en zo’n golf van aanmoedigende woorden konden 
op een hartelijk applaus van het geïnteresseerde publiek rekenen. 
Ik heb alvast stiekem bij sommige bestuursleden een blij blosje op de wangen 
waargenomen.  
 
Lang leve het Sociaal Fonds. 
  
Koffie met een miniversie van tiramisu was de perfecte afsluiter van dit heerlijke diner.  
De dag was mooi, interessant, lekker maar ook lang geweest, en we namen dan ook allemaal 
rond 18 uur in vriendschap afscheid van elkaar, met de hartelijke belofte om er volgend jaar 
zeker weer bij te zijn. 
 
Mag ik dan jullie allemaal fijne, gezellige eindejaarsfeesten toewensen en vergeet vooral niet 
dat een onvergetelijke kerst niet ingepakt zit in grote cadeaus of luxueuze gerechten.  
Het zijn de kleine attente dingen, de aandacht voor elkaar, de warmte die we uitstralen die 
de feesten naar hun topniveau brengen. 
 
Warme groetjes, 
 
Monique Leempoels 
 
Foto’s: Theo Janssens. Meer foto’s op onze website www.seniorenkbcleuven.be 
 
 

http://www.seniorenkbcleuven.be/
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MET SKL NAAR DE OPERETTE 
VERSLAG VAN ‘LA BELLE HELENE’ IN DE SCHOUWBURG TE LEUVEN 
(8 december) 

Eigenlijk waren we nog maar net 
teruggekeerd van het 
buitengewoon gastronomisch diner  
uit “Den Egger” in Scherpenheuvel 
en we stonden alweer voor onze 
geopende kleerkast (voor 
sommigen de dress room) met de 
pertinente vraag : wat gaan we nu 
aantrekken voor de opvoering door 
het Brussels Operette Theater in de 
Leuvense Stadsschouwburg ? 
Veel tijd was er die zaterdag 8 
december weeral niet.  

 
Inderdaad… gepensioneerden hebben het druk! Vanaf 14u werden de overjassen aan de 
vestiaire-balie afgegeven en zochten de liefhebbers van operette muziek hun rood fluwelen 
stoel op de parterre. 
 
Klokslag 14u30 doofden de lichten en gingen de spots aan op dirigent Eric Lederhandler en zijn 
kamerorkest Nuove Musiche. Zoals het past bij dergelijke opvoeringen zit het orkest totaal 
verscholen in de “bak” of beter in de enge ruimte voor het podium, wezenlijk in de 
kelderverdieping. Alleen de grijze haren, onderarmen en handen van de dirigent kwamen af 
en toe boven de orkestbak-afsluiting uit. Met de ouverture uit La Belle Hélène zette het orkest 
meteen letterlijk de toon! 
 

Misschien is de definitie operette vormelijk niet op zijn plaats. Immers La Belle Hélène is een 
“opera buffa” wat niet meer noch minder wil betekenen als een grappige opera, speelser en 
luchtiger.  
Het genre ontstond in de 18e en 19e eeuw in Italië. Een hoogtepunt van de opera buffa is 
ongetwijfeld het overbekende “Il Barbiere di Siviglia” van G. Rossini. 
Vooral door de eenvoud trachtte men destijds de opera bij het gewone volk te brengen. 
Vaak waren de gewone, eenvoudige mensen de hoofdrolspelers. Eenvoud vond men ook 
terug in de muziek. De zangpartijen waren grotendeels uitvoerbaar voor normale stemmen. 
De klassieke basis van het libretto in de opera is steevast een romantisch verhaal, waarin de 
kunst van verleiden en bedrogen worden, de hoofdrol speelt.  
In deze opera buffa van de Franse componist Jacques Offenbach was het verhaal niet anders.  
Alleen ging de componist zijn fantasie halen in de Griekse mythologie. De beeldschone en 
mooiste koningin Helena wacht in Sparta op haar knappe herder Paris, die een Trojaanse 
koningszoon is. Zoals men kan verwachten bedriegt Helena haar man en vlucht met haar 
minnaar.  
La Belle Hélène werd een bijzonder groot succes. Zelfs in zoverre dat de beroemde Franse 
kok Escoffier er een dessertje naar vernoemde “ Poire Belle Hélène”. Mogelijks een suggestie 
voor het dessert op het Kerstdiner van 2019?  
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Offenbach schreef voor deze opera buffa briljante en heerlijke muziek die vaak de komedie 
grandioos ondersteunt en waarbij je de opgewektheid tot in de tenen voelt. Als we een 
andere compositie van Offenbach mogen aanhalen, met name de ‘Can-Can’, dan weet 
iedereen meteen hoe opgewekt deze muziek kan zijn. 
 
Ongetwijfeld een mooie, vrolijke muzieknamiddag! Ik zag veel tevreden gezichten bij onze 
leden van SKL en onze voorzitter, die voor de eerste maal een operette bijwoonde, was 
enthousiast en beloofde volgend jaar opnieuw van de partij te zijn. 
 
Guido Verschueren 
 

 
Verjaardagen 
 
95 JAAR 
01/01: DOMS FRANCOIS 
13/01: VANDERLINDEN LOUIZA 
 

90 JAAR  
05/01: UTEN RENE 
 

85 JAAR 
07/01: HUBLOU JOZEF 
10/01: LAMBERTS EMERENCIA 
28/01: LEMMENS JOS 
 

80 JAAR 
24/01: OFFERMANS ROBERT 
30/01: DELERUE ANDRE 

 
75 JAAR 
03/01: ROELANTS LEON 
13/01: ALAERTS JULIA 
15/01: VERVLOESEM ARMAND 
23/01: HUYGENS ANDRE 
29/01: VAN ASBROECK FLORA 
29/01: WUYTS LEO 
30/01: HAESENDONCK THEOPHIEL 
 

70 JAAR 
07/01: BRIKE JEAN-PIERRE 
09/01: HUBIN ROMAIN 
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VAN HARTE PROFICIAT 
 
             
                
 
                       

 
 
 
 
 
 
 
Aan al onze leden die in januari jarig zijn, wensen wij van harte een 
gelukkige verjaardag toe. 
 

 
 
 
 

 

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 contact 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/

