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1.

Ga even zitten en lees
Het woordje van de voorzitter: “Weldra
vakantie”

Wat gaat het leven snel. Het is al juni, volop lente en
bijna zomer. Maar ook de maand waarin de kleinkinderen
allemaal moeten blokken en ook de grootouders meeleven
en mee stressen en hopen dat het allemaal goed komt met
hun studies. Sommige grootouders zijn misschien nog van
“den ouden stempel” en zeggen dan “we zullen een kaarske branden zodat het
allemaal goed zal aflopen”. Anderen proberen op een andere manier een hart onder
de riem te steken van de jonge blokkers, maar meeleven doen ze allemaal.
Dat is natuurlijk het leven, maar soms mogen we toch ook een beetje compassie
hebben want in juni is het gewoonlijk zeer warm en dan is het puffen geblazen.
Bovendien is er de verleiding om van de zon te genieten, of van de hoogdagen van de
tennis die juist in juni moeten doorgaan, en dan ook nog de wielerkoersen die
beginnen, allemaal zaken die onze jeugd ook zo graag ziet. Zelfs onze wijze
woorden dat ze - indien ze nu goed hun best doen, ze dan volgende maanden volop
vakantie hebben - kan de pil niet vergulden. Wij zelf hebben het ook allemaal
meegemaakt, ook met onze kinderen en nu met de volgende generatie. En als het
dan allemaal goed komt, dan kunnen we, zo fier als een pauw, meegenieten van het
succes.
Want, na juni komt de grote vakantie met voor velen onder ons een oppastaak.
Niettegenstaande de vele kampen en stages die tegenwoordig aangeboden worden
aan de jeugd, blijven er toch nog dagen over waarop de ouders beroep moeten doen
op de grootouders. Mooi en deugddoend, (en we zouden het niet appreciëren als
men ons niet zou vragen!!) maar dikwijls toch vermoeiend. We proberen dan ook
“iets” te doen met de kleinkinderen maar die hebben natuurlijk nog veel meer
energie en veel jongere benen dan wij. Ik herinner me een dagje naar de zoo in
Antwerpen, met de trein. De kinderen waren enthousiast (ze hadden nog maar
zelden in de trein gezeten!) en ze liepen van de olifanten naar de leeuwen, dan naar
de vissen en dan weer naar de giraffen. Wij moesten proberen om ze te volgen en
vooral …. om ze niet kwijt te spelen. Voor de kinderen een “keimooie dag”, en voor
de grootouders een “kei-moeë dag”…..
Weldra is het weer zover en kunnen we weer genieten. Hopelijk valt het weer ook
nog mee, niet te warm, niet te veel wind, en ’s nachts een goede regenbui, dan zijn
de plantjes ook content.
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Geniet maar van de komende dagen. Wij, met BGB hebben weer mooie uitstappen
op het programma staan. In juli naar Dinant en in augustus naar Gent. Zeker de
moeite waard.
Tot dan,
Odette Dekeyser
je voorzitter

2. Agenda BGB voor 2017
Op de programmadag van 15 november werd het jaarprogramma voor 2017
voorgesteld. Voor elk wat wils over wat er nog moet komen….
donderdag 20 juli: daguitstap naar omgeving van Dinant
dinsdag 22 augustus: daguitstap naar Gent
1 tot 5 september: 5 daagse reis naar Madrid en Toledo
dinsdag 19 september: daguitstap naar Zeebrugge
dinsdag 3 oktober: Daguitstap naar regio Diest (bestemming gewijzigd!!)
dinsdag 14 november: jubileum- en programmadag Scherpenheuvel (Datum
gewijzigd !)
donderdag 14 december: Dries Delrue: Liedjes rond Kerstmis

Doordenkertje van de maand :
EXAMENSTRESS.
Mijn maag doet pijn
mijn hart klopt in mijn keel
K' kan al dagen niet slapen
enkel denken aan hetgene waar ik zo bang van ben
elke minuut, elk uur denk ik eraan
bang om te falen bang dat het niet zal gaan
K' probeer me te concentreren maar dat lukt me niet
telkens weer die angst die komt naar boven
waarom examens??
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3.

BGB uitstap Dinant :
donderdag 20 juli 2017
“Den Egger” Scherpenheuvel

Onze volgende uitstap gaat richting Dinant.
We doen een drietal plaatsen aan.
Eerst gaan we een struisvogelkwekerij bezoeken in Sorinnes. Sorinnes is een
dorpje vlakbij Dinant.
De struisvogelkwekerij “Pont d’Amour” is gelegen in een groen en rustig domein van
12 hectaren. Je ontdekt er de grootste vogels ter wereld: de struisvogels, maar
ook hun neven: de emoes en de nandoes. Gemiddeld zijn er zowat 300 vogels
aanwezig op deze kwekerij. We krijgen er een rondleiding van de Nederlands
sprekende uitbater.
Vandaar rijden we naar de mosterdfabriek Bister L’imperiale in Ciney voor de
lunch: een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert met dranken en koffie.
Daarna brengen we een bezoek aan de mosterdfabriek zelf.
Onder leiding van een Nederlandstalige gids krijgen we eerst een uiteenzetting
over de geschiedenis van het bedrijf en de fabricatie van mosterd, pickles en fijne
groentjes op azijn. Dan volgt een bezoek aan de werkplaatsen en het kleine
mosterdmuseum. We mogen proeven van producten en ontvangen er een geschenkje.
Als afsluiter van de dag brengen we nog een bezoek aan de prachtig bewaarde
ruïnes van de abdij van Villers-La-Ville in het groene hartje van Waals Brabant.
We worden er rondgeleid door twee Nederlandstalige gidsen die ons het wel en wee
van de abdij zullen vertellen.
Daarna is nog even tijd voor een verfrisser in de “Cave du Moulin”.
Het programma van deze dag is als volgt:
Opstap in Scherpenheuvel om 7.30 u
Opstap in Rotselaar Rond Punt om 8.00 u.
Opstapplaats Chateau de Namur om 8.15 u.
10 u: Bezoek struisvogelkwekerij “Pont d’Amour” in Sorinnes
12 u - 12u30: lunch in de mosterdfabriek Bister
13u30: Bezoek aan de mosterdfabriek Bister
16u30: Bezoek aan abdij Villers-la-Ville, en er daarna ook een pintje drinken in
de “Cave du Moulin”.
Rond 19u terug thuis
PRIJS : 46,- €., all-in
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INSCHRIJVEN:
Storten op BE91 7390 0930 0176 (739 0093001 76) van BGB met vermelding : “
uw naam + Dinant 20 juli
Inschrijven bij, en begeleiding door : (zie inschrijvingsformulier achteraan)
Germain Wyseur Beatrijslaan 49,3110 Rotselaar tel 016/580927
GSM 0495/598344
e-mail: germain.wyseur@skynet.be
Inschrijven voor 5 juli .

4.Verslag wandeling Eupen en de

Hoge Venen

dinsdag 9 mei 2017

Nu een lange koude winter achter de rug is wil een mens terug naar buiten. Een
goede wandeling is de beste start om het programma van de uitstappen, door BGB
ingericht, aan te vangen.
Met 48 deelnemers was de bus weer prima gevuld. Na de diverse opstapplaatsen,
de gebruikelijke files konden we toch tijdig onze eerste afspraak in Eupen
nakomen. Een lekkere tas koffie met daarbij een typisch maar heerlijk stukje
gebak liet zich prima smaken. We waren volledig klaar om Eupen te veroveren.
Twee lokale gidsen, beiden prima Nederlandstalig, eentje met zelfs een ABB
verleden, zouden ons de mooiste hoekjes van Eupen tonen. Eupen is op zich een
eerder vrij kleine stad ( 20.000 inwoners) maar heeft door zich ligging een
belangrijke rol in de geschiedenis gespeelt. Meerdere malen wisselde de stad van
nationaliteit. Zo was Eupen tot voor W.O.I Duits grondgebied, nadien kwam in
Belgisch handen om dan tijdens W.O II weer bij Duitsland te belanden om nadien
terug Belgisch grondgebied te worden. Ondanks deze wisselingen is Eupen steeds
zijn eigen aard trouw gebleven. Vandaag is het stadje de hoofdplaats van de
Duitstalige Gemeenschap en houdt het stevig vast aan de eigen taal en cultuur.
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De stedelijke ontwikkelingen van de stad zijn nauw verweven met de
lakennijverheid . Eupen bezit nog talrijke goed bewaarde koopmanswoningen uit de
18de eeuw. Deze gebouwen getuigen van de economische welvaart die de stad heeft
gekend dankzij de wereldwijde expansie van de bloeiende lakennijverheid.
Merkwaardig is ook het feit dat de stad in twee delen is verdeeld: enerzijds in de
bovenstad, die in een breed, uitspringend dal ligt, en anderzijds de benedenstad,
die zich aan de oevers van de Vesder en Hill gevestigd heeft. Terwijl de
benedenstad met haar oude stadsgedeelte, zich uitstrekt aan het Hertogenwoud en
de terreinen van de kabelfabrieken aan de Vesder, wordt de bovenstad als inkoopen handelsstad bestempeld.
Na al deze informatie was het snel tijd om met de bus naar Mützenich te trekken.
Daar stond een lekkere warme bord soep en een tas koffie te wachten op onze zelf
meegebrachte boterhammen. Deze zouden voor de energie, nodig voor de
namiddagwandeling, zorgen.
Mützenich is een prima vertrekplaats om een deeltje van de Hoge Venen te
verkennen. Het vlakbij gelegen Brackvenn maakt deel uit van de Hoge Venen die
zich over een zeer groot gebied uitspreiden. Op een hoogte van 660 tot 65 meter
gelegen heeft dit gebied zijn bijzondere kenmerken: het is een bijzonder
veengebied met een zeer uitgebreide fauna en flora. De veel voorkomende
meertjes, Palsen genoemd, zijn nog een overblijfsel van de voorbije ijstijd. Heel
het gebied wordt ontsloten door mooie wandelwegen. De knuppelpaadjes (eerder
planken dan knuppels) laten de wandelaar toe om diep in het gebied door te dringen
zonder dat schade aan dit gevoelige milieu wordt aangebracht.
Verdeeld over twee groepen kon er gekozen worden voor een kortere of langere
wandeling. Tijdens elk van deze wandelingen konden we genieten van de pracht van
deze omgeving. De lente, die zich in Vlaanderen al lang heeft aangediend, was hier
nog in volle opkomst. Het prachtige weer, de zon volop van de partij, maakte het
helemaal af. Genieten was de boodschap.
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Eenmaal terug in Mützenich stond in restaurant “De Buche” de tafel rijkelijk
gedekt. Op een gezellige wijze kon bij eten en drinken met de collega’s bij gepraat
over recente en minder recente gebeurtenissen. Ook werden Michel Huveners en
Herman Cockx, in de bloemetjes gezet voor hun jarenlange inzet voor de
wandelingen BGB. Het verhaal van de pruimenboom was een waardig slot van deze
boeiende en deugddoende uitstap naar Eupen en de Hoge Venen.

Jos Sannen

Met dank aan Theo Janssens voor de foto’s. Uitgebreide fotoreeks kan je terug vinden op de
website
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5. Proficiat aan onze jubilarissen:
95 jaar in 2017:
13/06: Saenen Jozef (KBC-V), WZC Wijgmaalbroeck, R. Alloingstraat 19,
3018 Wijgmaal
90 jaar in 2017:
18/06: Vanden Bergh Elza (KBC-V), Koetsweg 63, 3010 Kessel-lo
24/06: Arnauts Maria (KBC-B), Oud-Heverleestraat 47, 3001 Heverlee
28/06: Berghmans Jos (KBC-V), Patorijstraat 5, 2440 Geel
28/06: Gooris Maria (KBC-B), Kerkstraat 38, 3010 Kessel-lo
80 jaar in 2017:
13/06: Goossens Achiel (KBC-B), Rozendaalweg 4, 2860 Sint-Katelijne-Waver
08/07: De Wijngaert Frans (KBC-V), Pastoor Pitetlaan 47, 3130 Betekom
20/07: Coekaerts Constant (KBC-V), Egenhovenstraat 24/0014, 3060 Bertem
23/07: Boon Julien (KBC-V), Trolieberg 47, 3010 Kessel-lo
65 jaar gehuwd in 2017:
05/07: Reymen Maurice (AVEVE) met Ilsbrouckx Maria,
M. Pypelinckxstraat 4, 3511 Kuringen
16/07: Van Hoef Godfried (KBC-V) met Leurs Sybilla,
Wingerdstraat 10, flat nr 2, 3000 Leuven
60 jaar gehuwd in 2017:
27/06: De Bruyn Hugo (KBC-B) met Vandendijck Gabriella,
Oostendestraat 43/301, 9000 Gent
02/07: Meeusen Frans (AVEVE) met Nooyens Jeanne,
Krommendijk 19, 2382 Ravels
05/07: Henkaers Oscar (KBC-B) met Hansen Maria,
Fonteinstraat 12, 3721 Kortessem
11/07: Degrieck Paul (AVEVE) met Maes Hilda,
Bisschopsdreef 46, 8310 Brugge 3
22/07: Denhaen Gaston (KBC-V) met Boons Annie,
Lovensveldstraat 1, 3010 Kessel-lo
31/07: Nyssen Cornelius (AVEVE) met Paredis Theresia,
M. Pypelinckxstraat 13, 3511 Hasselt
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50 jaar gehuwd in 2017:
27/06: Geullaume Emiel (KBC-V) met Van Passel Elisa,
Rigessel 94, 3111 Wezemaal
01/07: Niesen Georges (KBC-B) met Vanbeckevoort Suzanne,
Rummenweg 85, 3540 Herk-de-Stad
06/07: Hofkens Frans (BB) met Blumbauer Brigitte,
Eikenstrat 50, 3210 Linden
08/07: Moors Raymond (AVEVE) met Castermans Jose,
Erhemstraat 11, 3770 Vlijtingen
08/07: Fonteyn Jeanine (KVLV) met Evers Jan,
Sparrenstraat 9, 3110 Rotselaar
17/07: Hoeterickx Agnes (KBC-V) met De Maersschalck Henri,
Av. Des Cerisiers 26, 1320 Hamme-Mille
27/07: Van Ermengem Ludo (KBC-V) met Meuwis Rita,
lijsterbessendreef 9, 8020 Oostkamp
28/07: Keppens Jozef (AVEVE) met Geurts Catherina,
Attenhovenstraat 65, 3400 Landen

6. Onze christelijke deelneming aan de familie van onze
overleden leden
10/04/2017: Bisschop Gaston (KBC-V), echtgenoot van Keerman Germaine,
Rode Kruisstraat 21, 8800 Roeselare
29/04/2017: Anrys Paul (KBC-B), weduwnaar van Margriet Soenen
1/05/2017: Monda Merckx, weduwe van Ward Vansteenwegen (AVEVE),
Berenbroekstraat 70, 3600 Genk
03/05/2017: Mertens Paula (KBC-V)
12/05/2017: Vanden Abeele Jan (SBB-ACERTA), echtgenoot van Magda De Boer,
Dreefstraat 9, 3001 Heverlee
30/05/2017: Van Huyck Constant (KBC-V), weduwnaar van Rita Horsten

7. Welkom aan onze nieuwe leden
Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak

Anciaux
Luce
(KBC-V
Concert
Tiensesteenweg
3360 Korbeek-Lo
kan overal
in het
document
worden Noble)
neergezet.
Ga naar het tabblad126
Hulpmiddelen
voor tekenen
als u de opmaak van het tekstvak voor het blikvangercitaat wilt wijzigen.]
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INSCHRIJVINGSFORMULIER
20 juli 2017

Dinant

Terugsturen in een briefomslag vóór 5 juli 2017 naar:
Germain Wyseur Beatrijslaan 49
tel 016/580927

3110 Rotselaar

GSM 0495/598344

ofwel per e-mail germain.wyseur@skynet.be

Ondergetekende, naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e-mailadres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel. . . . . . . . . . . . .

GSM : . . . . . . . . . . . .

schrijft in voor ….. 1 persoon. (*)

…… 2 personen. (*)

omgeving Dinant 20 juli 2017.

Opstapplaats (*) :
[ ] Van Aerschot Busuitbater Scherpenheuvel om 7u30
[ ] Rond Punt Rotselaar om 8u00
[ ] Chateau de Namur Blanden 8u15

Ik stort ...... € (*) (46 € per persoon) op
rekening BE91 7390 0930 0176 (739-0093001-76)
met vermelding: naam deelnemers

en Daguitstap Dinant .

Datum: . . . / . . . / . . . . .

Handtekening
(*) aankruisen
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