
1 
 

      

       
 

 

HET WOORDJE VAN DE VOORZITTER 

Vrienden,  
De tropische zomerdagen liggen al even achter de rug. In de 
kranten is het nog altijd komkommertijd zodat we dagelijks zelfs 
het wedervaren van Pommeline en Fabrizio, deelnemers aan 
Temptation Island, kunnen lezen. Toch wel ernstig geschrokken 
bij het bericht dat in Nantes het lichaam van een Franse tachtiger 
in zijn appartement werd gevonden 11 (elf) jaar na zijn dood. De 
man had geen naaste familie en meer dan waarschijnlijk was hij 
niet aangesloten bij een seniorenkring met georganiseerd 
ouderen- en ziekenbezoek, zoals dat bij onze Kringen het geval is.   
Dit brengt mij naadloos bij het belang van onze Seniorenkring die 
als doel heeft de vriendschapsbanden tussen de leden levendig te 
houden en de netwerking tussen de aangeslotenen te vergemakkelijken. Met dat doel voor 
ogen worden door ons bestuur allerhande activiteiten voor alle leeftijden uitgedacht. Zo kan 
ik de door Andre Vandebroek voorgestelde septemberwandeling in Melkwezer door de 
Grote Getevallei warm aanbevelen. Je kan je op 5 september tijdens deze wandeling laten 
onderdompelen in de stilte van de natuur, alleen verstoord door  het vrolijk gekwetter van 
de vogels, het rustgevend geruis van de bladeren in de bomen en het geanimeerd gebabbel 
van de SKL wandelaars (naar verwachting 60 tot 80 in aantal). En wie Luc Geyskens kent, 
weet dat hij voor ons op 10 oktober (Tourinnes La Grosse) en op 7 november (Butsel met 
voor de liefhebbers spek met eieren) ook telkens weer een mooi wandelparcours zal hebben 
uitgetekend. Voor de nieuwelingen: we haspelen 8 kilometers in 2 uur af. Vertrekuur en 
routeplanner vind je op de volgende bladzijden.  

Ons Gazetje 

          Jaargang: 09   Nummer: 05  sept-okt 2019 

           Uitgever: Senioren KBC kring Leuven      
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Wie een operatie aan knie of heup overweegt moet op 12 september zeker komen luisteren 
naar de lezing van Prof. Vander Sloten over Robots in de operatiekamer. Uitleg en 
voorwaarden van inschrijving tot 7 september staan te lezen in ons vorig Gazetje en op de 
activiteitenkalender van onze website www.seniorenkbcleuven.be.  
Belangstellenden voor onze fietstocht met aansluitend etentje in het Wagenhuis (Kasteel 
van Horst) op donderdag 19 september mogen  de inschrijvingsperiode  niet uit het oog 
verliezen. Ook je keuze voor vis of vlees bij het afsluitend etentje niet vergeten. Zie de 
details verder in dit blad. Voor wie het eens wil wagen mee te komen fietsen: de 
fietskapiteins hebben mij beloofd er op toe te zien dat ook de eigenaars van een gewone 
fiets het tempo zullen kunnen volgen.   
Verder hebben wij op 15 oktober nog een ouderwets breugeliaans pensen- en 
balletjesfestijn met ambiance muziek in de aanbieding. Gezien we vorig jaar honderd 
negentig inschrijvingen hadden, is verdere promotie overbodig. De details met betaalagenda 
kan je hierna lezen.  
Zin in een leuke namiddag met passie en plezier? Kom dan op 24 oktober naar de 
bowlingnamiddag in Holsbeek. Je hoeft niet te koken die dag  want na het gooien met de 
ballen gaan we steengrillen. Ook hier verwijs ik naar de uitleg enkele bladzijden verder. 
Wacht niet te lang met inschrijven want het deelnemersveld is beperkt tot 50. 
Voor het gemak van de spelers misschien nog even de komende petanque  dagen 
aanstippen. Afspraak op TC Lovanium om half tien op de maandagen 9 en 23 september en 
14 en 28 oktober. We tellen daar telkens 20 tot 25 ballengooiers, onder wie ook enkele 
nieuwe gezichten wat altijd plezier doet. Meer uitleg hierover vind je bij de 
activiteitenkalender op onze website www.seniorenkbcleuven.be. Raadpleeg regelmatig 
deze website, die dank zij onze IT specialisten Marc Peetermans en Nicole Alaerts steeds 
mooier oogt. Je kan er regelmatig updates met nieuwe verslagen en foto’s van de voorbije 
activiteiten vinden.   
De hitte van de voorbije dagen heeft het bestuur er niet van weerhouden aan de nabije 
toekomst te denken en, naast de vaste rubrieken, reeds enkele spraakmakende activiteiten 
voor 2020 in te planten. Zo hebben we einde januari een bruisend Nieuwjaarsconcert met de 
meer dan 60 koppige harmonie van Rotselaar geprogrammeerd, waarbij bubbels, 
nieuwjaarsgebak en Weense walsen, polka’s en filmklassiekers ons de nodige warmte 
moeten geven.  Voormalig presentator van Radio 2 Marc Brillouet zal aan de hand van de 
toenmalige muziek de vijftiger jaren voor ons laten herleven. Het Rode Kruis van Leuven zal 
ons de eerste beginselen van EHBO voor senioren bijbrengen en spreker Jef Abeel zal ons 
laten kennis maken met alle aspecten van grootmacht China. Ook werden reeds enkele 
uitstappen vastgelegd. Afspraken voor een bezoek aan het Vlaams Parlement, het 
Justitiepaleis en de Marollen alsook een rondleiding in de haven van Antwerpen en het Red 
Star Line Museum maken reeds deel uit van de agenda 2020.  
We doen dus ons best. Mag ik dan ook van mijn kant nog even afsluiten met een kleine 
kanttekening. Na activiteiten als wandelen en fietsen betaalt de Kas met plezier ‘een pint’ 
om bij een drankje nog wat na te genieten. Mogen we in dat verband vragen om attentie te 
doen voor de prijs van het drankje. Duvel, trappist of abdijbier zullen normaliter geen 
probleem vormen, maar het is niet de bedoeling dat bijvoorbeeld een Gin Tonic van 9,30 
euro of een Campari Orange van 8,30 euro als dorstlesser worden gezien. Met dank voor het 
begrip. 
Opmerkingen, positief of negatief, laat maar weten. 
Achilles 

http://www.seniorenkbcleuven.be/
http://www.seniorenkbcleuven.be/
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NOG EVEN HERINNEREN AAN 

1) Onze busreis van 26 augustus naar de musical Titanic. Verzamelen om 18 uur aan het 
Rond Punt te Rotselaar. De kaarten voor deze musical zullen op de bus worden 
uitgedeeld. Inschrijvingen afgesloten. 

2) Onze petanque ontmoeting in Wemmel op 1 september.   
3) Onze daguitstap naar La Lorraine op dinsdag 3 en 10 september, vertrek: 7.30 uur aan 

het Rond Punt te Rotselaar 

4) De voordracht over ‘Robots in de operatiekamer’ op donderdag 12 september 2019 om 14 

uur in de voetbalkantine KHO Bierbeek. Inschrijven kan nog tot 7 september 

Meer details over deze activiteiten  vind je in een vorig Gazetje. 

 

Activiteitenkalender met betaalagenda  
 

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. We feliciteren hier ook elke maand personen 

met naam bij speciale verjaardagen. Indien jij dit niet wenst, laat het ons dan 

weten. 

 

  

Activiteit Plaats Datum Bedrag Betalen 

vanaf 

Betalen 

tot 

code 

Voordracht Bierbeek Do 12 sep 3  7 sept 723 

Fietsen Horst Do 19 sep 20  11 sept 756 

Pensenkermis Bierbeek Di 15 okt 6 10 sep 8 okt 734 

Bowling  Do 24 okt 28 1 okt 15 okt 757 

       

Wandelen Melkwezer Do 5 sep - - - - 

 Tourinnes-la-

Grosse 

Do 10 okt - - - - 

 Butsel Do 7 nov - - - - 

Petanque Lovanium  Ma 9 en 23 sept - - - - 

  Ma 14 en 28 okt - - - - 

   - - - - 

   - - - - 
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Laatste fietstocht van het seizoen 2019 met etentje 

Donderdag  19 september, afspraak op de parking Kasteel van Horst om 14 uur. 

 
Na 3 mooie fietstochten tijdens de voorbije maanden sluiten we ons fietsseizoen af op donderdag 19 
september. 
De fietstkapiteins wachten ons op om 14 uur op de parking van het Kasteel van Horst, Horststraat 
28, Sint-Pieters-Rode (Holsbeek). Ze hebben weer een mooi parcours in petto.  

Omdat het de laatste rit van dit fietsjaar is, sluiten we dit feestelijk af met een etentje in het 
Wagenhuis Horst, de bij het kasteel gelegen taverne. We worden daar ontvangen met een 
aperitief: een glaasje Cava of fruitsap. Nadien wordt ons een Italiaans getint voorgerecht 
geserveerd: vitello tonato. Voor de hoofdschotel kunnen we een keuze maken tussen  
kabeljauw met bruchetta uit de oven met feta en beukenzwammetjes of een Spaanse 
delicatesse: Ibericohaasje met mediterraanse groentjes, beukenzwammetjes en 
natuurpuree. Afsluiten doen we met een lekker bommetje onder de vorm van een crême 
brulée, pistache, sinaas, mango. Bijhorende dranken naar eigen keuze en  voor eigen 
rekening.  
Gezien de afsluitende culinaire verwennerij, kan deelname maar mits voorafgaande 
inschrijving en betaling van slechts 20 euro (dank zij weer een fikse bijdrage van de kas) op 
onze SKL rekening BE78 4310 0665 6186 met vermelding van code 756 en toevoeging van 
Kabel of Iberico, naargelang je een vis- of vleeseter bent. De inschrijvingen worden 
afgesloten op woensdag 11 september.   
Tot dan? 
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Wandelen in september, oktober en november 

Donderdag 5 september 14 uur: wandeling in Melkwezer (Linter) 

Andre Vandebroek wacht ons om 14 uur op aan het Kerkplein, Dorpstraat 64 in Melkwezer, 
ter hoogte van ’s Hertogenhof, waar ook de drink achteraf zal plaatshebben. Hij schotelt ons 
een prachtige natuurwandeling van een kleine 8 kilometers door de Grote Getevallei voor. 
Meer details en routeplanning zijn te vinden in ons Gazetje  van juni/juli/augustus, dat je ook 
kan terug vinden op onze website www.seniorenkbcleuven.be.   
 
Oktober en november: wandelen met Luc Geyskens 
 
Donderdag 10 oktober 14 uur: wandeling in Tourinnes-la-Grosse 
We trekken met Luc de taalgrens over naar het landelijke Tourinnes, een niet ver van Leuven 

liggend dorpje tussen Hamme-
Mille en Beauvechain. Ook hier 
maken we kennis met een mooie 
wandelstreek en hoeven we, dank 
zij Luc, geen angst te hebben om 
verloren te lopen. 
We kunnen zowel parkeren aan 
Café “Relais St Martin”, Rue de 
Beauvechain 56, 1320 Tourinnes-
la-Grosse als boven aan de kerk op 
de Place St Martin, waar het 

vertrekpunt voorzien is. Van op de privéparking van het café kan je met de trap naar boven 
om het vertrekpunt aan de kerk te bereiken. Het pintje achteraf drinken we in de “Relais de 
St Martin”. 
Hoe daar naar toe? In Hamme-Mille, komend van Leuven, moet je aan de verkeerslichten 
(groot kruispunt) naar links, richting Tourinnes-la-Grosse en Beauvechain. Als je in het dorp 
komt, rechts de Rue de Beauvechain nemen. 
 
Donderdag 7 november 14 u : wandeling in Butsel 
Reeds voor de derde keer gaan we wandelen in Butsel. Ook nu verzamelen we aan het 
voetbalveld van RC Butsel, waar een ruime parking voorzien is. Wanneer we na een 
wandeling van 8 kilometers opnieuw aan ons vertrekpunt aankomen, wachten de 
vriendelijke mensen van de voetbalclub ons op in de kantine om de dorstigen te laven. Het 
blijft daar zelfs niet bij: wie honger heeft gekregen van de gezonde buitenlucht kan ook spek 
met eieren verkrijgen tegen de prijs  van 7 euro.  
De praktische details: om 14 u stipt vertrek aan de voetbalkantine van RC Butsel, 
Sterrebornestraat 15 in Butsel. Komende van Leuven sla je in Boutersem linksaf naar de 
Kerkomsesteenweg. Na 1,6 km sla je linksaf naar de Kapelstraat. Na 500 meter heb je op je 
linkerkant de Sterrebornestraat en dan ben je zo bij de kapel Sterreborne, waarachter het 
voetbalveld ligt.  
  

http://www.seniorenkbcleuven.be/
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Dinsdag 15 oktober, pensenkermis vanaf 12u30 

VOETBALKANTINE KHO BIERBEEK, WIJNENBERG 1 (rechtover CC De Borre) 

 

Goede wijn behoeft geen krans. 
Lekkere pensen evenmin. En de 
door SKL aangeboden pensen 
van Koen Persoons uit 
Wezemaal worden tot in de 
verre omgeving geroemd om 
hun kwaliteit en lekkere smaak.  
Het bestuur nodigt jullie dan 
ook uit op onze jaarlijkse 
pensenkermis. Je krijgt 
standaard een witte en zwarte 
pens met appelcompote en 
brood aangeboden, maar als je 
liever twee witte of twee 

zwarte pensen hebt, ook goed voor ons. En als je geen pensen lust, kan je kiezen voor 
“ballekens met kriekskes”. Weet dat er ook nog een heerlijk dessert wacht en dat de koffie 
of thee ter beschikking staan. Andere dranken zijn aan de bar te verkrijgen aan 
democratische prijzen. 
Deze leuke namiddag wordt muzikaal opgeluisterd door Zame, een trio uit Wezemaal die 
vooral de mondharmonica hanteert en de nodige ambiance brengt met covers (in het 
Nederlands, Frans, Engels of Duits) die zich situeren tussen de jaren 60 en nu. 
Deelnemen aan dit eetfestijn met bijhorende live muziek kan door overschrijving van slechts 

€ 6 pp op onze SKL rekening BE78 4310 0665 6186 met vermelding van code 734 en met je 

keuze.  

Goesting voor twee witte of twee 

zwarte pensen? Dan vermeld je 

code 734: 2 x W(it) of 2 maal 

Z(wart). Graag een witte en een 

zwarte pens? Dan vermeld je  code 

734: 1 x W + 1 x Z. Een koppel dat 

inschrijft kan dan vermelden code 

734: 2 x W + 2 x Z of 4 x W of 4 x Z, 

naargelang hun keuze. Voor 

ballekens met kriekskes schrijf je in 

met code 734 met vermelding van 

1 x B of of 2 x B of zelfs een 

combinatie met witte en/of zwarte pensen (hij b.v. ballekens, zij pensen).  

Betaalperiode vanaf 10 september tot 8 oktober, waarna we de bestelling plaatsen. 
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Donderdag 24 oktober, 15 uur: Bowling and Dinner 

Locatie : Anglo Bowling, Pleinstraat 53, 3220 Holsbeek 
 
Om al de weinig opbeurende 
berichten in de kranten tegen te 
gaan bieden wij jullie een namiddag 
gezellig amusement aan. Op 
donderdag 24 oktober blazen we 
om 15 u verzameling in Bowling 
Anglo Holsbeek om opnieuw de 
bowlingshoes aan te trekken. De 
schoenen liggen daar in alle maten 
gratis ter beschikking. Er is een 
ruime keuze aan ballen in alle 
maten en gewichten. Het enige wat 
je moet doen is je vingers in de drie gaten van de bal steken en gooien maar. Van trots 
glimmende gezichten bij het gooien van een strike (alle kegels omver in één worp) tot een 
vloek in meerdere talen als de bal in de goot belandt: je kan het allemaal zelf komen 
meemaken. Laat je niet afschrikken als het de eerste keer zou zijn; de spelregels zijn je snel 
uitgelegd door enkele meer ervaren kringleden. De scores moet je niet opschrijven. Zij 
worden automatisch weergegeven en het computergestuurd scorebord geeft aan wanneer 
het jouw beurt is om te gooien.  
We hebben de ganse bowling voor SKL afgehuurd, goed voor 10 banen met 5 spelers per 
baan.  Het aantal deelnemers is dus beperkt tot 50 personen. Zin om mee te komen doen? 
Schrijf je dan in door overschrijving van 28 euro per persoon op onze SKL rekening BE78 
4310 0665 6186 met vermelding van code 757 en van de namen van de spelers die 
noodzakelijk zijn om de verdeling van de spelers over de banen mogelijk te maken, met dank 
aan Andre Vanden Panhuyzen die dat op zich zal nemen. Je mag Andre mailen als je een 
voorkeur van medespelers hebt: andre.vandenpanhuyzen@skynet.be 

Betaalperiode van 1 tot 15 oktober. Respecteer deze betaaltermijn!!  
Te veel geld voor enkele uurtjes bowling plezier? Wacht even. Je hebt daarvoor recht op 2 
games (1 game = een serie van 10 frames. Een frame is een serie van 2 worpen). Of het helpt 
is niet zeker, maar de Kas biedt je tijdens het spelen een drankje aan. En we sluiten culinair 
af door gezellig te tafelen met steengrill. Je krijgt 350 gram vlees (gevarieerd) om zelf te 
steengrillen met koude en warme groentjes, frietjes, stokbrood en een assortiment 
sauzen. Inbegrepen zijn frisdranken, pilsbier en wijnen om tijdens het eten door te 
spoelen. Behalve de pint bij het spelen kost de ganse formule aan de Kas 40 euro per 
persoon. Je krijgt dus een cadeau van 12 euro plus één drank aangeboden. 
Hoe Bowling Anglo bereiken? Komende van Leuven rijd je naar de Aarschotsesteenweg 
(N19). Eens de befaamde Duitse brug onderdoor, rijd je nog een drietal kilometers en sla je 
rechtsaf de Pleinstraat in. Na een driehonderdtal meters zie je rechts het plein met de 
Delhaize, de Action en de Aldi. De bowling ligt naast de Delhaize en achter de Aldi. 

 
 
  

mailto:andre.vandenpanhuyzen@skynet.be
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WANDELKALENDER 2020. OPROEP !!! 
 

Wandelen heeft vele 
voordelen. Het heeft een 
gunstige invloed op hart 
en bloedvaten en 
verlaagt de bloeddruk en 
de slechte cholesterol. En 
is er iets leuker dan 
gezellig in groep een 
wandeling te maken, de 
geuren van het bos op te 
snuiven en een babbeltje 
met gelijk gestemden te 
slaan? De kringleden die 
regelmatig met ons 
komen wandelen moeten daar niet meer van overtuigd worden. We moeten dan ook de 
organisatoren die ons reeds mooie wandelingen hebben bezorgd hartelijk danken.  
Hoewel we nog aan het genieten zijn van een mooie zomer, moet er echter vooruit gedacht 
en een oproep gedaan aan onze leden om onze wandelkalender van 2020 in te vullen. Heb je 
een mooie wandeling in petto van een 7 tot 8 kilometers in de streek rond Leuven, laat dan 
weten waar en in welke maand die wandeling kan plaatshebben. Daar onze wandelingen 
toch al gemiddeld tussen 60 en 80 leden aantrekken, moet de startplaats voldoende parking 
voorzien en moeten we een voldoende groot café of kantine hebben om al de dorstigen toe 
te laten na de wandeling hun lippen nat te maken. 
Zoals de meesten wel weten hebben deze wandelingen steeds plaats op de eerste 
donderdag van de maand tenzij dat een feestdag zou zijn. We vertrekken ook steeds om 14 
uur tenzij in de maanden juni (ontbijtwandeling met vertrek om 8 uur) en juli en augustus 
wanneer we omwille van de warmte reeds om 10 uur op pad gaan. 
Dus laat maar weten als jullie een wandeling kunnen aanbieden met opgave van voorkeur 
voor welke maand, wetende dat de maanden mei, juni en september reeds zijn ingevuld. 
Met een dikke merci namens alle wandelaars. 
Achilles, wandelcoördinator 
achille.cuypers@telenet.be 
0475/253933 

 

 

  

mailto:achille.cuypers@telenet.be
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Verslag ontbijtwandeling in Aarschot op 6 juni 2019. 
 

Zeggen dat 6 juni  D-day 
was voor SKL is 
uiteraard zwaar 
overdreven maar onze 
maandelijkse wandeling 
had toch iets speciaals : 
starten om 08u en 
daarna samen 
ontbijten. 
De parking aan ’t Wit 
Toreke was snel gevuld. 
Ondanks de zware 
regenval van ’s nachts 
konden we met 86 
wandelaars vertrekken. 

Voor éénmaal met 5 minuten vertraging omdat er in de  buurt wegenwerken met bijhorende 
files waren en  we zo ongeveer weten wie meestal “laat” komt . 
Een groot deel van de wandeling liep langs de rand van, en door het Meetjeshovenbos en 
daar waren we goed beschermd tegen de ochtendwind. Waar we in open plekken kwamen 
kregen we af en toe een flauwe zon die toch enige warmte gaf.  
Ook tijdens onze wandeling kregen we te maken met de wegenwerken,… meer bepaald met 
een aantal wagens die via een omleiding ons pad kruisten op een weg waar anders geen 
wagen komt. Maar omdat de groep heel gedisciplineerd langs de kant van de baan stapte 
liep alles vlot en kwamen we snel terug op rustige wegen, door bos, langs een oude 
trambaan en opnieuw in het bos. Het “grotteke van Lourdes”  was het laatste 
herkenningspunt op het parcours vooraleer we terug aan ’t Wit Toreke kwamen. 
Daar stonden nog een 60-tal collega’s te wachten zodat we om 10 uur met 146 personen aan 
tafel konden in de zaal “Meynaertshove”; zoals de uitbaters zeggen “op de 1ste verdieping 
waar je de 16de eeuwse structuur kan opsnuiven”…  Ik zou eerder zeggen : op zolder, onder 
het dak, maar daar is ook niks mis mee. 
Het uitgebreid buffet stond op 2 plaatsen opgesteld zodat iedereen zich vlot kon bedienen. 
Ik zag een alerte voorzitter ijverig de zaak opvolgen om te zien dat al het beloofde ook op 
tafel kwam. Zo kreeg de éne misschien liefst een glas cava bij het binnenkomen, maar zo’n 
bediening aan tafel heeft ook z’n charmes voor hen die al twee uur gestapt hadden. Met een 
tweede tussenkomst zorgde hij er ook voor dat er water en  wijn op tafel kwam.  
Was het door het eten, door de wijn of toch door de zon op het dak dat het warmer en 
warmer werd op zolder? Iets na 12 gingen de eersten tevreden en voldaan naar huis; de rest 
zou geleidelijk volgen.  
Volgend jaar is er weer een ochtendwandeling met ontbijt. 
Felix 
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Spelnamiddag met smoutebollen (20 juni 2019) 

 

Verslag van een leuke namiddag met de SKL Senioren 

 

Donderdagmorgen 20 juni. Aan het ontbijt zit mijn halve trouwboek reeds met zijn hoofd bij 
deze namiddag in Bierbeek. Er wordt gepiekerd: zullen de geleende oude volksspelen 
(sjoelbak, tafelkegel enz..) succes hebben, gaan de smoutebollen even lekker zijn als vorige 
jaren? Zal er voldoende sfeer en gezelligheid in de lucht hangen, want de opkomst is niet zo 
overweldigend groot met 47 deelnemers. Ik probeer hem gerust te stellen. Alhoewel onze 
getrouwe bakkers Malvine en Constant, wereldspecialisten op dit domein, deze keer niet 
achter het fornuis zullen staan, ben ik meer dan overtuigd van de bekwaamheid van Vera en 
het hulpteam dat zal bijstand verlenen. En als de spelen niet in de smaak vallen is dit weer 
een weetje voor de volgende keer. Dat er minder ingeschrevenen zijn is misschien gelegen 
aan het feit dat een zomerse junimaand niet echt een smoutebollenmaand is. Alhoewel…ik 
droom weg en denk weer terug aan meer dan vijftig jaar geleden hoe telkens de obligatoire 
examens onze dorpskermis kwamen vergallen. Zuchtend en puffend kwam ik de dag door 
tot ik de verlossende woorden van moeder hoorde ‘allez, haal maar vlug wat smoutebollen 
op de foor’. Nu zijn het de kleinkinderen die gebukt gaan onder examenstress en wij gaan 
ongestoord smoutebollen bakken en smullen. Ik blijf examens vreselijk vinden, en lijdt in 
stilte mee. Hé, je antwoordt niet zegt Achille, ik vroeg of we nog wat spelletjes zouden 
meenemen? Maar man toch, diegenen die er zullen zijn, die komen uit vriendschap, die 
hebben reeds lang met elkaar afgesproken wie, wat en hoe. Je zal eens zien, dit wordt een 
supergezellige namiddag. 
En natuurlijk heb ik gelijk gekregen. Oude volksspelen zijn niet echt besteed aan onze SKL’ers 
(waarschijnlijk voelen zij zich daar nog veel te jong voor!). Maar er werd weer gekaart dat 
het een lieve lust was. Anderen leerden voor het eerst nieuwe spelletjes kennen en waren 
super enthousiast. Het allermooiste vond ik de uitspraak van een lieve dame die in een 
groepje zat dat gewoon gezellig zat te kletsen. Wij hoeven geen spelletjes, wij zijn hier om 
samen met elkaar te zijn. En dat is het in feite waar het om draait, samen zijn, gedeeld leed 
is half leed, gedeelde vreugde is dubbele vreugde. 
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De keuken draaide op volle toeren. Dank zij de kookkunst van Vera en de bereidwilligheid 
van de bestuursleden en hun vrouwen werden er zalige smoutebollen op tafel getoverd. De 
complimentjes en de bloemsuiker vlogen in het rond. Afwassen en opruimen werd een 
pretje omdat ook hier de nodige ambiance in de lucht hing. En ja, voorzitter, het was een 
hele aangename, zoete namiddag. En toch heb ik stiekem regelmatig aan mijn studerende 
achterban gedacht. Grootmoeders, het is een ras apart!. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zonnige groeten en tot binnenkort 
Monique Leempoels 
Meer foto’s van Theo Janssens in ons fotoalbum op onze website 
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Verslag van de eerste zomerwandeling op donderdag 4 juli 2019 te KORTRIJK–
DUTSEL 

 

We waren met 61 collega’s wandelvrienden voor deze 
eerste zomerwandeling.  
Het vertrek vond plaats aan het Café Den Uitweg in 
Kortrijk-Dutsel (Holsbeek). 
De verwachte hittegolf was al een paar dagen achter de 
rug zodat het nu wel een zeer aangenaam wandelweer 
was. We vertrokken om 10 uur voor een wandeling langs 
de hellingen en over het plateau van de 
Chartreuzenberg. 
Ik zou de wandeling het best kunnen omschrijven als een 

‘holle wegenwandeling’. De aanloop naar het 
Chartreuzenbos verliep bijna helemaal langs holle wegen 
met veel schaduw van de overhangende bomen.  
Na een ferme beklimming kwamen we boven aan de 
rand van het Chartreuzenbos. De conditie van alle 
wandelaars was uitstekend. Iedereen kon goed naar 
boven wandelen en sloot vlot aan bij de groep. 

Een aantal dames kenden goed de weg en liepen wat voorop. Ze hadden blijkbaar al 
goesting in een verfrissing en gingen op hun elan door en sloegen af naar de taverne ‘Het 
bed van Napoleon’. Maar ze hadden wel pech want het was nog gesloten.  
Dan volgden we kleine slingerende paadjes door het mooie Chartreuzenbos. 
Zoals er altijd zonneschijn komt na de regen, komt er na een beklimming ook altijd een flinke 
afdaling. Die hindernis werd door iedereen vlot genomen.  
Eenmaal beneden moest er nog maar een kleine afstand afgelegd worden door de open 
velden. Maar met de ‘uitweg’ in zicht was dit geen probleem. 
Iedereen genoot dan nog na op het terras van ‘den uitweg’. Een verfrissend biertje of 
drankje was voor iedereen welgekomen. Uit de afrekening bleek dat er slechts 3 koffies  
besteld werden.  
Hugo Theys 
Meer foto’s van Willy Coen in ons Fotoalbum 
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Verslag wandeling te Mechelen, 11 juli 2019 
Met 62 personen stonden we aan het rondpunt in Rotselaar om naar Mechelen te gaan voor 
de “Plezante Wandeling”. 
In Mechelen stonden onze twee gidsen Rudi en Ferre ons op te wachten aan het 
stadhuiscomplex op de Grote markt. Dat we met zoveel waren was voor onze twee gidsen 
geen probleem, hoe meer zielen hoe plezanter de wandeling. Zo vertrokken we samen voor 
“De Plezante Wandeling”. 
                                        
Tijdens deze gezellige tocht riepen Rudi en Ferre het Mechelen op van meer dan 50 jaar 

geleden en combineerden zij op 
onnavolgbare wijze de geschiedenis, de 
folklore, de politiek en de romantiek van 
de stad. Mooi op elkaar ingespeeld, 
perfect qua timing- noem het 
straattheater of straat cabaret-, brachten 
zij het vroegere maar ook het huidige 
Mechelen tot leven en evoceren dan met 
een foto, een gedicht, een anekdote, een 
lied, een sketch en dat alles in onvervalst 
Mechels.  

                                               
Tijdens deze geanimeerde wandeling (gelukkig 
onderbroken voor een frisse pint) kwamen Rudi en 
Ferre langs de Grote markt, de IJzerenleen, de 
Dijleboorden, de Melaan en het Aarstbisdom en 
lieten ons kennis maken met Zwette Maergriet, de 
neus Lauwers, de begijntjes, Kobe de Potbuis en 
vele anderen.                                 
Rond 17 u werden we verwacht in “Het Anker” 
Hier kregen we het “Menu van de Brouwer” een 
lekkere maaltijd met aangepaste bieren. 
Rond 19u15 stapten we tevreden en voldaan naar 
onze bussen richting Rotselaar. 
Het was “Plezant” 
                                     
Tot volgend jaar ! 
Lutje Lelièvre  
  
Meer foto’s van Theo Janssens in ons 
fotoalbum 
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HUWELIJKSJUBILEA 
60 JAAR GEHUWD 

30/09: Vannetelbosch Willy - Trappeniers Louisa 

 

50 JAAR GEHUWD 

08/09: Reinquin Rita - Plateau Robert 

20/09: Goossens François - Vanthienen Rita 

26/09: Van Baelen Bernadette - Bruelemans Julien 

11/10: Seneca Hermine - Roekens Jan 

17/10: Vertommen Christiane - Allaert Roger 

18/10: Van Bael Marcel - Fack Julie  

Verjaardagen 

95 JAAR 

17/09: Nys Joseph 

10/10: Van De Ven Emilienne (wed.Van Geel) 

90 JAAR 

26/10: Van Hoof Virginie 

85 JAAR 

04/09: Robbeets Melanie 

12/09: Huybrechts Georges 

05/10: Hayen Paula (wed.Vandebeek Nico) 

10/10: Dekeyser Cyriel 

80 JAAR 

09/09: Brys Etienne 

17/09: Dewandeleer Rik 

18/10: Creten Firmin 

75 JAAR 

11/09: Elsen Freddy 

25/09: Vancalster Marie-Thérèse 

08/10: Crab Irene 

13/10: Pauwels Herman 

17/10: Vercammen Herman 

21/10: Tastenhoye Christiane (wed.Georges Vandevenne) 

27/10: Kiebooms Nicole (wed.Beddegenoodts Roger) 
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70 JAAR 

01/09: Vandeput Rita 

05/09: Dehennin Yvette 

10/09: Charlier Jean-Paul 

08/10: Schiffeleers Gerda 

16/10: De Paepe Françoise 

25/10: Willems Eddy 

29/10: Morias Christian 

 

VAN HARTE PROFICIAT  

Ook aan al onze leden die in september en oktober jarig zijn, wensen wij van harte een gelukkige 

verjaardag toe. 
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 OVERLIJDENS 

We vernemen het overlijden van: 

Dhr. René Uten (ABB), echtgenoot van Maria Smets 

René werd  geboren te Kortenaken op 5 januari 1929 en is  thuis 

in familiekring overleden op 23 mei 2019. 

 

Mevr. Ivette Brams  (weduwe Jules Frooninckx) 

Ivette werd geboren te Tielt op 19 januari 1944 en overleed in het U.Z.Leuven op 20 juni 2019 

Mevr. Mia Sneyers, wed. van Joseph Ackermans, Mia werd geboren op 1 juni 1928 en overleed te 

Bierbeek in het WZC d’Eycken Brug. 

Dhr. Emiel Van Humbeeck, echtgenoot van  Godelieve Adons. Emiel werd geboren op 23 augustus 

1929 en is op 23 juni overleden te Neerijse WZC Ter Meeren. 

 

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. 016/46 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 en verslagen van voorbije 
activiteiten. 

  
Informatie over de 7 seniorenkringen van KBC kan u vinden door ‘links’ aan te klikken op de 
voorpagina van onze website.        

mailto:nicole.alaerts@hotmail.be
mailto:julien.ronsmans1@telenet.be
http://www.seniorenkbcleuven.be/

