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Vrienden,
NIEUW: LEZERSRUBRIEK?
Nu we de mijmeringen van Mevrouw Pepermans voor de toekomst moeten missen (zie vorig
Gazetje), komt er plaats vrij in ons ledenblad en dachten wij er aan deze ter beschikking te
stellen van lezers of lezeressen die zich ook geroepen voelen om een verhaal(tje) of
belevenis te vertellen.
Zo vertelde onze nieuwe pastoor dat hij op zijn dorpsronde ter kennismaking met zijn
parochianen toch wel enkele keren geschrokken was. Toen hij bij Marie en Edward ’s avonds
aanbelde met de vraag “of er geen belet was” antwoordde Marie dat ze het eens aan haar
man zou gaan vragen. Gezien hare Warre op de vraag of hij geen “belet” wist ook negatief
antwoordde, ging zij deze boodschap aan de zielenherder overmaken met de mededeling
dat zij geen “belet” (Werchters dialect voor blad papier) gevonden hadden.
Aan een andere woning openden de kinderen de deur met de mededeling dat papa was
gaan vliegen en mama was gaan lopen. Nog voor hij er aan dacht om bij de politie een geval
van kinderverwaarlozing te melden, werd hem echter duidelijk gemaakt dat hun vader een
piloot was en hun moeder een fervente jogster.
Indien u ook iets leuks of interessants hebt meegemaakt of graag vertelt of schrijft laat het
ons dan zeker weten. Stuur jullie beschouwingen ter publicatie naar achille.cuypers@telenet.be.
In afwachting en ter illustratie hierna een verhaal van mijn Monique, waarbij ik me afvraag of
mijn privacy hierbij niet geschonden wordt.
Achilles
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LEVE DE SOLDEN

Halleluja, de heer zij geprezen, ik heb mijn ventje uiteindelijk kunnen overtuigen van de
bittere noodzaak van het shoppen in een herenkledingzaak.
Nu is het zo dat hij in de loop der jaren een ongevaarlijke maar uiterst vervelende fobie
ontwikkeld heeft voor kledingzaken en alles maar dan ook alles uit de kast haalt om
mijlenver van kledinghokjes gespaard te blijven. Mijn man moet zowat de enige op de
wereld zijn die een tandartsbezoek prefereert boven een kledingsessie. Voorzichtig, met de
nodige verleidingskunsten probeer ik hem lief te overtuigen om gezien het interessante
aanbod tijdens deze soldenperiode zijn klerenkast wat aan te vullen. Zoals verwacht mislukt
elke vriendelijke poging van mijnentwege, en bijgevolg moet ik tot mijn eigen droefenis de
bitcherige toer op. Ik wijs hem ongenadig op de helling onder zijn ribben die spontaan tot
vierde categorie uitgegroeid is. Ik ben niet meer te stoppen in mijn wreedheid en
confronteer hem met de harde werkelijkheid in de spiegel. Mijn man is namelijk een
'stiekem dikkerdje', hij oogt gewoon slank, tot je hem in zijn blootje ziet met dat aardig
vullend pakketje rond zijn navel. Eerlijkheidshalve ben ik niet gespaard van jaloezie, want bij
mij zie je namelijk zelfs met een slechte bril minstens vijftien kilootjes overgewicht netjes
verdeeld over mijn ganse (kleine) lichaam . Maar we hadden het nu over hem en over hem
alleen! Mijn liefste is diep geraakt in zijn mannelijke trots en besluit moedig om zijn lot in
stilte te dragen en is gulhartig bereid om alle camouflagetechnieken die beschikbaar zijn uit
te proberen.
Deze verstandige bemerkingen bleken echter alleen maar te gelden in zijn veilige thuishaven,
want wanneer de (ja, akkoord met slechts één winkel) kledingtempel betreden is verandert hij
in een nukkige, norse puber. Voor dit scenario had ik alles grondig in mijn kopje voorbereid,
inwendig borrelt er van alles, uitwendig ben ik de rustige, lieve charmante echtgenote. Terwijl
hij met zijn twintig centimeter boven mij uitstekend, sullig achter mij schuifelt verkennen we
voorzichtig de aanlokkelijke rekken.
Vermits mijn mannetje op de eerste rij stond bij het uitdelen van krachtige stemmen kan
gans de winkel intens meegenieten van zijn originele opmerkingen.
Kreten en bedenkingen zoals: ik ben geen Jeannette, wat een strontkleur, zo heb ik er al vier,
te brede pijpen, te smalle pijpen, niks met plooitjes hé. Enfin, ik bleef dapper in mijn rol als
perfecte echtgenote, kalm, vriendelijk en charmant en kon op bewonderende blikken van
mannelijke klanten rekenen, die in mij (voor even dan toch) de ideale vrouw zagen. De
vrouwen daarentegen keken eerder meelijwekkend, en van één vriendelijk dametje kreeg ik
zowaar een bemoedigend knikje.
Bleek op zijn kammetje zag ik hem achter het pasgordijntje verdwijnen met vier zorgvuldig
geselecteerde broeken, al mompelend dat hij de ganse boetiek moest passen. Heel even was
ik afgeleid door de keuze van prachtige hemden, toen ik hem hoorde gillen 'zoet!' (dat ben ik
dus), ik had de lieve verkoopster moeten verwittigen dat hij geen pottenkijkers duldt in zijn
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privépashokje. Hij sist tussen zijn tanden, blijf bij mij!!! Geen centimeter durf ik mij nog te
verroeren, ik duik bereidwillig mee in de krappe ruimte. Ik overloop in gedachte nog eens
mijn ingestudeerde rol van liefhebbende echtgenote en bestudeer de binnenkant op
irriterende etiketten, steek vol liefde mijn vingers tussen zijn broeksriem om
bewegingsruimte te testen, en prijs hem om zijn bereidwilligheid bijna de hemel in.
Voilà, de twee broeken zijn gekozen. Zo moeilijk was dit dus allemaal niet, maar dan wordt ik
overmoedig, en ik doorbreek de aangename stemming met de woorden: en nu gaan we een
'kostuum' passen. Het kleine pashokje davert, hij brult als een gewond dier, zevenendertig
jaar heb ik elke dag een pak gedragen, tegen mijn goesting, en nu moet ik van u een
kostuum kopen terwijl er tien in mijn kast hangen te rusten. Ik wou hem verbeteren en
roesten zeggen, maar ik zweeg wijselijk, en als een volleerde actrice bespeel ik zijn gemoed.
Ik put schaamteloos moed uit zijn onvoorwaardelijke trouw aan zijn vrienden, en verwijs
naar het prachtige unieke kasteel waar we binnenkort uitgenodigd zijn door één van zijn
vrienden, benadruk het respect dat je uitdrukt door middel van correcte kledij, leg nog eens
nadrukkelijk de aandacht op het financiële profijt dat wij tijdens deze periode zullen scoren
en reken er in stilte op dat wiskunde niet echt zijn sterkste kant is. Vermits ik al zesenveertig
jaar dit overigens leuke lijf ten gronde ken, blijkt het enige kostuum dat ik zorgvuldig heb
uitgezocht dan ook een voltreffer. Met de onschuldige medewerking van de commerciële
verkoopster loven we bewonderend zijn keuze (???). Mijnheer ziet er tien jaar jonger uit in
dit pak, het zit hem als gegoten, het slankt mooi af, en mijnheer krijgt weer gezonde blosjes
en ik betrap hem zelfs op een monkellachje in de grote spiegel.
Nog een laatste ongemakkelijke hinderpaal aan de kassa, als hij bemerkt dat ik in de rapte
nog eens drie hemden bemachtigd heb, en dan is het toneelstuk over en uit. We gaan niet
zoals elk ander koppel op onze nieuw verworven schatten een toost uitbrengen op een
uitnodigend terrasje. Neen, na zoveel doorstaan leed, gaan we naar huis, ons terras is
gezelliger, zegt hij, uw koffie is beter, zegt hij, onze hond zal blij zijn dat we terug zijn, zegt
hij, misschien komen de kleinkinderen wel langs, zegt hij, hij zegt veel, heel veel, en ik ben in
stilte gelukkig.
Thuis valt hij na zoveel emoties, met de zapper in de hand, in een vredige slaap. Wat is hij
toch schattig met dat brilletje dat gevaarlijk zakt op zijn trillende neusvleugels. Vandaag is de
wonde nog te vers om over kleren te praten, maar morgen moet hij beslist die nieuwe broek
aan als we op uitstap gaan. En 's avonds zal hij zeggen, dat nieuw broekje valt goed mee; en
dan zal er bij mij een alarmbelletje afgaan, ik zal die nieuwe broek morgenavond discreet
ergens opbergen, want overmorgen rijdt hij er anders beslist het gras mee af!!!
Monique

HERINNERING:
Donderdag 15 FEBRUARI 2018 - LEDENVERGADERING om 14u30
in ZAAL ROMANUS, Wijnenberg 1, Bierbeek .
ALAIN WINANTS OVER DE STAATSVEILIGHEID
Inschrijven kan tot 10 februari 2018 door storting van 3 Euro per persoon op de
SKL rekening BE78 4310 0665 6186 met vermelding van code 721.
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DONDERDAG 15 MAART: LUNCH - DANSANT IN HET SPARRENHOF
Er zijn mensen die graag gezellig tafelen, er zijn er die al eens graag met hun voetjes van de
vloer gaan. Maar er zijn ook enthousiaste toeschouwers, die zelf niet zo danslustig zijn maar
graag genieten van anderen hun talenten. Welnu, op donderdag 15 maart doen we een
poging om zowel de Bourgondiërs onder ons als de dansliefhebbers en de stille genieters
tevreden te stellen.
Het bestuur nodigt je dan ook met plezier uit op donderdag 15 maart op onze eerste Lunch
– Dansant in het Sparrenhof, Elsleukenstraat, 28, 3201 Langdorp. Om 13 uur zal je
verwelkomd worden met een aperitief en hapjes. Nadien kan je aanschuiven aan tafel voor
een ‘middagmaal op de noen’, wat men een lunch noemt.

De culinaire verwenning start met Tongschar met krokant gebakken octopus omringd met
toetsen van groene appel, druppels spinazie en kleine shiitake. Een Sherrysoepje staat met
stip als tweede genoteerd op onze verfijnde menu. Parelhoenfilet, gelakt met
szechuanpeper in accaciahoning, jonge herfstgroenten en saus ‘Fine champagne’ vormt de
interessante hoofdschotel. In schoonheid sluiten we af met een uitgebreid zoetjesbuffet
(glaasjes, banket, patisserie, ijs, pannenkoeken ….).
Na deze heerlijke lunch speelt DJ Hans Wittockx ten dans en kan je er volop invliegen of
genieten van muziek uit onze vervlogen sentimentele jeugdjaren. Natuurlijk zullen er ook
recente hitjes en meezingers op het programma staan. Afgesproken dat muziek niet te luid
staat zodat ook de niet dansers nog een praatje kunnen slaan.
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Zowel tijdens als na de maaltijd zijn er volop dranken beschikbaar: koffie, thee, wijnen,
frisdranken en (zelfs sterke) bieren en dit tot het einde van de avond. Deze dranken zijn
inderdaad allemaal inbegrepen in de vastgestelde prijs. Het einde van deze swingende
namiddag is vastgelegd om 20 uur zodat we nog op een ‘deftig’ uur thuis zullen zijn.
Dank zij een fikse bijdrage van onze Kas kunnen we jullie deze onvergetelijke namiddag
aanbieden voor Euro 48 per persoon i.p.v. aan de werkelijke kostprijs van 68 Euro.
Wil je mee genieten van deze gastronomische maaltijd en de aansluitende danspartij,
schrijf je dan in door storting van 48 Euro per persoon op rekening van SKL
BE78 4310 0665 6186 met vermelding van code 731 en dit vóór 5 maart. Laat ook weten bij
wie je graag aan tafel zit door dit te vermelden bij je storting of door een mailtje te sturen
naar verheyden.jeannine@skynet.be. Plaatsreservering aan tafel kan ook door de hierna
volgende inschrijvingsstrook in te vullen en op te sturen naar het aldaar vermelde adres.
Eens de 182 beschikbare zitplaatsen zijn ingevuld worden de inschrijvingen afgesloten.
Voor diegenen die nog nooit een feest bij het Hof Ter Venne of het Sparrenhof hebben
meegemaakt volgt hierna een mogelijke wegbeschrijving. Omdat er alsdan waarschijnlijk nog
werken zijn op de Herseltsesteenweg, rij je best langs het Begijnhof van Aarschot de
Demerbrug over en neem je bij de rotonde de eerste afslag naar de Elisabethlaan tot je aan
de ovonde (= ovale rotonde) de derde afslag naar de Langdorpsesteenweg neemt om na een
goede 100 meter aan de rode lichten links af te slaan naar de Gijmelsesteenweg.
Na 200 meter sla je aan de rode lichten rechtsaf om de Gijmelsesteenweg te vervolgen. Eens
de brug over de spoorweg voorbij ga je na een tijdje links een bord van VC Langdorp zien
staan. Hier moet je rechtsaf de Oude Mechelsebaan oprijden. Op het einde van deze straat
neem je een flauwe bocht naar links zodat je op de Diepvenstraat terecht komt en aan je
linkerkant het Hof Ter Venne ziet. 1,5 km verder ben je in de Elsleukenstraat en zie je op je
linkerkant het Sparrenhof met huisnummer 28. Onmiddellijk voorbij het gebouw kan je de
ruime parking achteraan oprijden.
Tot dan?
Het Bestuur
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RESERVERINGSSTROOK - LUNCH DANSANT van donderdag 15 maart in het
SPARRENHOF – LANGDORP
(Te sturen naar Jeannine Verheyden, Tempelzicht, 3 - 3210 Linden of e-mail naar:
verheyden.jeannine@skynet.be vóór 5/03/2018)
Ondergetekende (+ partner): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
wil graag aan tafel met :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal aantal personen: . . . .

Datum: . . . . . .

DONDERDAG 1 MAART: WANDELEN IN LANGDORP
Ernest Vanderheyden, die wij allemaal kennen als de Nest, nodigt ons vandaag uit in
Langdorp. Als lid van de plaatselijke wandelclub kent hij alle hoeken en kanten van deze
aantrekkelijke deelgemeente van Aarschot, gelegen aan de oever van de Demer. Nest zal ons
opwachten op de ruime parking van het Wolf Café, Langdorpsesteenweg 297, 3201
Langdorp, gelegen achteraan de parochiezaal van Langdorp.
We vertrekken stipt om 14 uur voor een wandeling waarbij verharde wegen afwisselen met
bospaden. We stappen eerst in de richting van de Demer, die we een tijdje volgen. Nadien
steken we de Herseltsesteenweg over en trekken de bossen in, richting spoorweg. Iets
voorbij het station van Langdorp – waar de treinen nog altijd stoppen – gaan we opnieuw
het bos in en gaat het langzaam omhoog. Het venijn zit hem in de staart want plotseling
gaat het steil naar beneden. Eén troost daarbij: we zijn zo goed als opnieuw aan het Wolf
Café, waar 8 soorten Wolf, of ander nat, kunnen gedronken worden.

Nest en Achilles
6

GEWANDELD IN LINDEN (4 januari)
Door de wind, door de regen, dwars door alles heen. Ik weet niet of onze wandelaars zich
nog dit liedje van Ingeborg op het Eurovisie festival van 1989 herinneren (voor de kwissers:
het was in Lausanne en ze eindigde 19de met 13 punten). Onze trouwe stappers echter
trotseren zowat alle natuurverschijnselen om hun maandelijkse wandeltrip met hun vaste
compagnons niet te missen en schrikken al lang niet meer terug voor wat regen en modder.
Het bewijs hiervan werd weer eens geleverd op deze eerste donderdag van het
spiksplinternieuwe jaar: 61 dapperen, onder deskundige begeleiding van ‘de Luc’, trokken
gezwind de bossen van Linden in. Tussen onze inmiddels bekende wandelvrienden doken
zelfs een aantal nieuwe gezichten op, waar we ons uiteraard om verheugen.
De hevige windstoten van de dag voordien waren we al lang vergeten. En tegen koude en
regen kan men zich goed voorbereiden. Een gratis tipje: de dragers van een baard worden
aangeraden zich tegen de koude en baardroos te beschermen met een anti-roos shampoo.
Ook wordt er in medische kringen de raad gegeven om zelfs tijdens felle winterkoude
voldoende water (1,5 tot 2 liter per dag) te drinken.

Luc had weer een mooi parcours in de natuur uitgetekend. De steile hellingen werden met
souplesse beklommen. Weinig over de affaire Soedan gehoord hoewel we in de gemeente
van Theo Francken op trektocht waren. Des te meer enkele kenners de desastreuze
transferpolitiek van den Anderlecht horen uitleggen.
Al klimmend en dalend ging de tijd snel voorbij en zagen we in de verte reeds Magda en Jan
staan popelen om de wandelaars een glaasje cava of Betekomse jenever uit te schenken.
Zowel de bubbels als de borrels konden op de nodige sympathie rekenen en werden onder
het uitbrengen van menige heilwens, vlotjes geconsumeerd.
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De tweede helft werd weer met goede moed aangevat. Waren het de kroketten, de
slagroom of de wijntjes van de voorbije dagen die nu hun uitwerking niet misten of zullen we
het toch maar bij het modderige parcours houden om toe te geven dat tijdens het laatste
deel fel uitgekeken werd naar de eindmeet? Op onze rechterkant nog een losloopzone voor
honden gezien maar niemand van onze wandelaars had met de invallende duisternis nog zin
om daar nog eens te gaan ronddartelen. Onze leidsman Luc bracht ons vlot tot bij het
eindpunt waar de barmannen van de voetbalkantine ons met open armen ontvingen.
Hoewel hoger in deze bijdrage de raad werd gegeven om ook in de winter voldoende water
te drinken, was dat blijkbaar toch aan onze wandelaars niet besteed. Maar sinds mijn bezoek
met de KWB aan de Stella weet ik dat bier voor ongeveer 90 % uit water bestaat. Dus dat zat
ook wel snor.
Luc, bedankt voor deze mooie natuurtrip. Magda en Jan, bedankt voor het houden van de
pop – up open lucht bar. Op naar Bekkevoort (1 februari).
Achilles (foto’s Jan Fonteyn)
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Speciale verjaardagen
60 JAAR GEHUWD
01/02: BERGHS BRUNO - BEELDENS CECILIA, Pastoor Eeckelaerslaan 2/2 - 3010 Kessel - Lo

50 JAAR GEHUWD
09/02: TIELEMANS MARIA - ALAERTS IVO, Langdorpsestwg 228 - 3201 Langdorp

90 JAAR
06/02: VANKEYMOLEN PETRONELLA (Wed. PEYS JOZEF), Leuvenstraat 41 - 3020 Veltem Beisem

85 JAAR
04/02: DENHAEN GERMAINE (Wed. VANDEPAER KAREL), Bosduifweg 1 - 3370 Boutersem
07/02: DE ROUCK ELZA (Wed. VAN CORTENBERG), Kleinveldhof 4 - 1930 Zaventem
07/02: RUYSEN ROGER, Bellegemsestraat 22 - 8510 Bellegem

80 JAAR
17/02: TAES FRANS, Dries 66 - 3380 Glabbeek
25/02: MAFRANCKX ELIGIUS, H.Tobbackstraat 19 - 1910 Kampenhout

75 JAAR
25/02: SCHRIJVERS LOUIS, Torenstraat 80 A - 3384 Attenrode
26/02: BLONDE POL, L. Ruelensstraat 60 - 3010 Kessel - Lo

70 JAAR
02/02: RECTOR HUGO, Spaarstraat 117 - 3010 Kessel - Lo
04/02: PITTOMVILS MARIA - HILDA, Kiezegemstraat 25 - 3390 Tielt - Winge
14/02: VAN HUYCK ALOIS, Biezenstraat 6 - 3040 Huldenberg

Aan iedereen van harte proficiat !
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NIEUWE SKL - LEDEN 2017
Mocht u uw naam niet terugvinden in onderstaande lijst, dan ontvingen we uw
aansluitingsformulier waarschijnlijk pas na 13 december 2017 (datum waarop onze volledige
SKL-ledenlijst 2017 door Sofo Brussel opgevraagd werd).
U werd dan als nieuw lid 2018 genoteerd en de nodige info werd u reeds toegestuurd.

ALAERTS NICOLE
BENNEKENS GUIDO
BIJNENS LUC
BINNARD JOHAN
BOOGAERTS EDOUARD
BRIELS LEA
BRIES GEORGES
BROOS GERDA
BROOS LILIANE
CAPPUYNS LIEVE
CASIER DOMINIQUE
COULOMMIER PATRICK
DAEMS WALTER
DE GAUW HERMAN
DE RIJCK PAUL
DELGOFFE ANNE
DEROOST MICHEL
DHALLE PHILIP
DUERINCKX PAUL
DUPONT LILIANE
FATH RODOLPHE (Rudy)
FONTEYN JAN
GEERTS NICO
GENTENS MARC
GIJSEMANS JAN
GONNELLA DELIO
GORIENS DIANE
GOVAERTS ROB
GREGOOR GUIDO
GULISANO GRAZIELLA
HEREMANS FRANS
JANSSENS JOHN
JANSSENS RITA
LAERMANS FREDDY
LAMMENS JOZEF

LENAERTS PAUL
LEYS CECILIA
LOEYS GREET
MAES HARRY
MERTENS EDDY (Toetredend lid)
MEYHI HILDE
MINNEN ALPHONSINE
MOYAERS EDDIE
OUDEBROUCKX JAN (Toetredend lid)
PANKEN RENILD
PAS MONIQUE
RIENCKENS PATRICIA
RIJMENAMS RIA
ROOSEN EDDY
SCHOOLMEESTERS EDDY
STRUYF ROLAND
VAEREMANS BERTHA
VAN DEN BERGH JOS
VAN DER ELST DANNY (Toetredend lid)
VAN GLABEKE ANNE
VAN HIRTUM MAGDA
VAN KERKHOVEN CHRIS
VAN TILT YVETTE
VANDEN BERGH LIL
VANDEN EYNDE WOUTER
VANDERSEYPEN ANNE
VANDEZANDE JAN
VANHOUTTE EDDY
VANNUFFELEN JEAN-PIERRE
VERBOVEN LEA
VERBRAEKEN GUIDO (Toetredend lid)
VERHOEVEN ANGELE
WERTOY ALINDA
WILLEMS SIMONE
WOLLANTS EDDY

WELKOM
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ACTIVITEITENKALENDER 2018
JANUARI
Maandag
1/1
Donderdag
4/1
Dinsdag
9/1
Dinsdag
16/1
MAART

FEBRUARI
Nieuwjaarsdag
Wandeling
Bestuursvergadering
Algemene vergadering

Donderdag
Dinsdag
Donderdag

1/3
13/3
15/3

Wandeling
Bestuursvergadering
Lunch dansant

MEI
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Maandag
Dinsdag

1/5
3/5
8/5
10/5
14/5
15/5

Donderdag

17/5

Dag van de arbeid
Wandeling
Bestuursvergadering
O.H. Hemelvaart
Petanque
Uitstap 1: orchideeënkwekerij + trainworld
Uitstap 2: trainworld +
orchideeënkwekerij
Pinksteren
Petanque

Zondag
20/5
Maandag
21/5
JULI
Zondag
1/7
Maandag
2/7
Donderdag
5/7
Woensdag
11/7
Donderdag
12/7
Zaterdag
21/7
Maandag
23/7
SEPTEMBER
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Maandag

3/9
4/9
6/9
11/9
13/9
17/9

NOVEMBER
Donderdag
1/11
Vrijdag
2/11
Donderdag
8/11
Zondag
11/11
Dinsdag
13/11
Donderdag
15/11

Donderdag
Dinsdag
Donderdag

1/2
13/2
15/2

APRIL
Zondag
1/4
Donderdag
5/4
Maandag
9/4
Dinsdag
10/4
Donderdag
19/4
Maandag
23/4
Vrijdag
27/4
JUNI

Tennis/ petanque Aalst
Petanque
Wandeling (voormiddag)
Vlaamse feestdag
Wandeling Leuven
Nationale feestdag
Petanque

Maandag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag

4/6
7/6
12/6
14/6

Maandag

18/6

AUGUSTUS
Donderdag
2/8
Donderdag
9/8
Maandag
13/8
Dinsdag
14/8
Woensdag
15/8
Maandag
20/8
OKTOBER
Maandag
1/10
Do t/m zat. 4-5-6/10
Dinsdag
9/10
Do t/m zat. 11-12-13/10
Zondag
14/10
Maandag
15/10
Dinsdag
16/10
Donderdag 18/10
DECEMBER
Donderdag
6/12
Vrijdag
7/12
Zaterdag
8/12
Dinsdag
11/12

Petanque
Bestuursvergadering
Busuitstap: Mons 1
Busuitstap: Mons 2
Wandeling
Petanque

Allerheiligen
Allerzielen
Wandeling
Wapenstilstand
Bestuursvergadering
Quiz

Wandeling
Bestuursvergadering
Voordracht: Winants Alain
over Staatsveiligheid
Pasen
Wandeling
Petanque
Bestuursvergadering
Voordracht: Eyskens Marc
Petanque
Fietstocht

Petanque
Wandeling + ontbijtbuffet
Bestuursvergadering
Smoutebollen + kaartspel
of gezelschapsspel
Petanque

Wandeling (voormiddag)
BBQ
Petanque
Bestuursvergadering
O.L.V. Hemelvaart
Petanque

Petanque
3d. Busreis: Amsterdam 1
Bestuursvergadering
3d. Busreis: Amsterdam 2
Lokale verkiezingen
Petanque
Pensenkermis
Wandeling
Wandeling
Mis + kerstdiner
Brussels Operette Theater
Bestuursvergadering
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BELANGRIJK
Eventuele adreswijziging, wijziging van telefoonnummer, aanmaak of wijziging van emailadres, overlijden van partner, mogen telefonisch meegedeeld worden op het telefoonnr:
016/62 16 30 of per e-mail aan verheyden.jeannine@skynet.be
Hebt u vragen of opmerkingen in verband met betalingen voor activiteiten SKL, dan kunt u
best kontakt opnemen met onze kassier Julien Ronsmans, telefoonnr. 016/73 40 30 of e-mail
naar julien.ronsmans1@telenet.be
Op www.actiefoprust.be (de website van SOFO) kan u meer informatie vinden over de 7
seniorenkringen van KBC.
Ook via onze eigen website www.seniorenkbcleuven.be geraak je op die site.
Van SKL vindt u o.a. de bestuursledenlijst, de activiteitenkalender, de komende wandelingen,
foto’s van voorbije wandelingen en voordrachten.
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