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Secretariaat:  Beatrijslaan 49 , 3110  Rotselaar  – 016/58.09.27   

Email : Bond.gepens.bb@gmail.com                       Website : http://www.b-g-b.be/ 

 24 mei 2018 

1. Ga even zitten en lees   

Het woordje van de voorzitter:   

“Spreken we eens af?” 

De stad Brugge heeft sinds kort een meldpunt tegen 

eenzaamheid.  In het Verenigd Koninkrijk is er nu zelfs 

een Minister van Eenzaamheid… Zijn er dan zoveel 

mensen eenzaam dat men zelfs een minister nodig vindt 

om dat probleem op te lossen?  Eenzaamheid gaat niet enkel over alleen zijn, je kan 

ook sociaal geïsoleerd zijn.  Eenzaamheid is meestal een gevoel.  Je voelt je 

eenzaam, je voelt een tekort aan verbondenheid, aan diep menselijk contact.  Het is 

best mogelijk dat je eens graag alleen bent maar er zijn toch situaties die soms 

moeilijker zijn om alleen te beleven.  Alleen op een terrasje gaan zitten, alleen naar 

een museum gaan, alleen naar een receptie gaan… het is niet altijd zo evident om 

die stap alleen te zetten, met als gevolg dat je dan maar thuis blijft.   

Een van onze leden heeft in dat verband een voorstel gedaan.  Geheel vrijblijvend 

maar zeker een aanrader om sociaal contact te bevorderen.  Het bestuur vindt het 

een goed idee dus… 

We stellen “instuifnamiddagen” voor, iedere vrijdag namiddag tussen 14 en 17 uur in 

het Wereldcafé, op de vroegere parking van Boerenbond in de Waaistraat (Joris 

Helleputteplein 2 in Leuven).  Met de auto kom je beter niet, maar er rijden 

voldoende bussen die stoppen in de nabijheid van dit plein en wie van ons kent de 

weg naar “de Boerenbond” niet meer?  Dit alles zonder enige verplichting: wie zin 

heeft komt naar die plek en heeft de kans om er collega’s (zowel koppels als 

alleenstaanden) te ontmoeten voor een babbel.  Het is best mogelijk dat daar, bij 

een koffietje of een pint, kan afgesproken worden om samen naar een film te gaan, 

een tentoonstelling te bezoeken of een ander evenement in Leuven.  Dit allemaal 

geheel vrijblijvend en op eigen kosten. 

Zou het niet fijn zijn dat je weet, als ik op vrijdagnamiddag naar het Wereldcafé 

ga, dan is de kans groot dat ik daar bekenden tegenkom met wie ik een babbeltje 

kan slaan.  En misschien groeien uit die samenkomsten ideeën om samen nog iets te 

doen.   

Hopelijk hebben we hiermee een aanzet gegeven om onze sociale contacten een 

duwtje in de rug te geven.  Tot binnenkort!!! 

Je voorzitter, 
Odette Dekeyser 
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Doordenkertje van de maand :  

 

Altijd lente 

Midden in de winter      Al regent het met bakken 

Legt iedereen een ei      Al stormt het in de herfst 

En ook al zijn er helemaal geen koeien in wei  Al vriest het december 

't Is altijd lente      Al is het nog zo'n witte kerst 

Altijd lente in mij      Al is het Allerheiligen 

 

Voor mij is het mei      In mij is het mei 

Er is maar één seizoen     Het is altijd lente in mij 

En dat gaat nooit meer voorbij     In mij is het mei 

't Is altijd lente 

Altijd lente in mij 

Het is altijd lente in mij 

Het gaat nooit meer voorbij 

Het is altijd lente in mij 

 

Al komt er een depressie     In mij is het mei 

Uit het noorden naar ons toe    Het is altijd lente in mij 

Al is het leven zinloos     In mij is het mei 

Ze krijgen mij niet levensmoe    Het is altijd lente in mij 

Al lusten alle haaien in de wereld me rauw  Het gaat nooit voorbij 

Al schaam ik me rood en al erger ik me blauw  Het is altijd lente in mij 

Het is altijd lente 

Altijd lente in mij 

 

       Stef Bos 

 

 

 
18 - 25 juni: 8 daagse vliegtuigreis Puglia Italië 

donderdag 19 juli: wandeling in de Zwalmstreek 

donderdag 16 augustus: Concentra  en Hasselt 

23 – 27 september: 5 daagse busreis Bremen, Hamburg en Lübeck 

dinsdag 23 oktober: Doornik en zagerij Steengroeve in Maffle (datum gewijzigd !!) 

dinsdag 20 november: Programma- en Jubileumdag  
dinsdag 11 december: Bart Brinckman, journalist “De wetstraat uit de doeken”    

 

 

2.   Agenda BGB voor 2018   
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De Zwalmstreek en de daarbij horende Zwalmvallei is een bonte mix van heuvels en 

dalen. Zij vormen samen de zeer mooie samenstelling van authentieke, 

schilderachtige landschappen, kleine dorpjes of gehuchten met als bijzonder 

kenmerk: de Zwalmvallei, die al kronkelend zich doorheen dit landschap slingert.  

 

Neem daarbij nog de verschillende watermolens, ooit waren het er 13. Hiervan zijn 

er 5 van verval gered, zij maken het geheel compleet. Al deze molens werden en 

worden nog gevoed door de Zwalmbeek.  

Zoek de naam van de gemeente Zwalm niet op de landkaart. Deze gemeente is 

immers de fusienaam van de 12 pittoreske woonkernen, de ene al kleiner dan de 

andere. 

De heuvels van de streek “De Zwalmstreek” zijn de laagste van de Vlaamse 

Ardennen maar daarom niet minder mooi. Gelegen halverwege tussen Brussel en 

Gent is de streek zeer rustig en niet voorzien van grote verbindingswegen 

waardoor het aangenaam toeven en wonen is. 

Dit gebied werd uitgekozen voor onze jaarlijkse wandeling.  

Na onze gebruikelijke ochtendkoffie in Zegelsem besteden we de voormiddag aan 

een verkenning van de streek met de autocar onder de leiding van een lokale gids. 

Hij zal ons elk weetje over de streek graag vertellen.  

Al slingerend door het prachtige landschap verkennen dorpjes als Roborst, 

Rozebeke, Zegelsem, de Haaghoek en Sint Kornelius Horebeke.  

Natuurlijk mag een bezoek aan de geuzenhoek in Korsele niet ontbreken. Hier 

woonden vroeger (en nu nog een beetje) alleen protestanten. Zij hadden de 

beschikking over een kleine zaalkerk en een bijhorend kerkhof. Toen ze in de 19° 

eeuw hun godsdienst openlijk mochten belijden kregen ze de toestemming om een 

heuse kerk te bouwen. Deze kerk is meestal gesloten, maar zou het kunnen dat 

onze gids de sleutel weet liggen? 

3.    BGB- wandeling    Zwalmstreek  

           op donderdag 19 juli 2018 
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Tijdens de middag komen we terug toe in Zegelsem om onze knapzak aan te 

spreken. Wij zorgen voor soep en koffie. 

Nu we voorzien zijn van de nodige calorieën kunnen we onze stapschoenen 

aantrekken. Vanuit ons vertrekpunt in Velzeke kan er gekozen worden voor een 

minder lange (8 km) of een langere (12 km) wandeling. Ook hier zal de Zwalmbeek 

en haar vallei de ruggengraat zijn van onze wandeling. De beide wandelingen lopen 

langs veilige wandelwegen en geven ons de kans om van de rust van de streek en het 

mooie van het landschap te kunnen genieten. 

De aankomst voor beide groepen is voorzien aan de gerestaureerde Zwalmmolen 

waar we, na  eerst een hopelijk zonnig terrasje mee  te pikken, samen de voeten 

onder de tafel steken om terug op krachten te  komen. 

Het programma van deze zomerwandeldag is als volgt: 

 

Opstap in Scherpenheuvel om 7.45 u 

Opstap in Rotselaar Rond Punt om 8.00 u.. 

 

09.30 u: koffie met gebak    

10.00 u: Rondrit per autocar o.l.v. gids.  

12.30 u: picknick met soep en koffie.  

14.00 u:  vertrek wandeling 

17.30 u:  avondmaal. 

19.00 u:  vertrek  

20.30 u: aankomst Leuven 

20.45 u: aankomst in Scherpenheuvel 

 

PRIJS : 44,-  €.,  daarin zijn begrepen : 

 Koffie met versnapering 

 Soep en koffie bij de picknick. 

 Ruim avondmaal. 

 Competente reisbegeleiding. 

 Busreis heen en terug  

 

U ZORGT VOOR : 

 knapzak voor de middagpicknick. 

 aangepaste kledij met wandelschoenen. 

 

INSCHRIJVEN: 

Stort 44 € per persoon  op BE91 7390 0930 0176   (739 0093001 76) van BGB  

vermelding :  “ uw naam  +  wandeling Zwalmvallei op 19 juli 2018. 

Inschrijven bij (zie inschrijvingsformulier achteraan) 

Jos Sannen    Pastorijstraat 20, 2440 Geel   

  tel 014/ 72.62.28 GSM 0476.205.148   

e-mail: jozef.sannen@telenet.beInschrijven uiterlijk op 8 juli 2018!! 

mailto:jozef.sannen@telenet.be
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WIJ ZIJN ER GEWEEST! 

Wij zijn er geweest … aan het windmolenpark op de Thorntonbank. Ruim 30 

kilometer  in de Noordzee. De Thorntonbank is een zandbank in de Noordzee voor 

de kust van zowel België als Nederland ten westen van de monding van de 

Westerschelde. De zandbank torent zo'n 25 meter boven de omliggende vaargeulen 

uit en is ongeveer 20 km lang. 

Bij helder weer zie je aan de horizon de windturbines van het windmolenpark op 

zee. Een fascinerend beeld. BGB wilde dit wel eens van dichtbij zien.  

 

Het windmolenpark op zee van C-Power, Northwind en Belwind is goed voor 182 

windmolens.  

 

BGB charterde op 22 mei de hele boot, de Albatros , om met 59 leden het ruime 

sop te kiezen. Goed uitgerust met warme en vooral winddichte kleding, met een 

picnic voor ’s morgens en een broodjespakket voor ’s middags. Voor wie wilde een 

pilletje bovenop tegen de gevreesde zeeziekte! 

Ruim twee uur varen op een rustige zee naar het windmolenpark. Ondertussen gaf 

de enthousiaste Noordzeegids alle mogelijk informatie omtrent de Noordzee en 

omtrent de functie en de betekenis van dit windmolenproject. De windmolens  

produceren energie voor ruim 600.000 huishoudens. Dat voorkomt de uitstoot van 

450.00 ton koolstof in het milieu.  

4. Verslag BGB Noordzeecruise Thornton  

Dinsdag 22 mei 2018:  
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Er is een investering van ruim 1,3 miljard euro mee gemoeid en een tewerkstelling 

van een honderdtal personen voor enkele decennia. En er staat nog een stevige 

uitbreiding te gebeuren. 

Naast deze leerrijke informatie was er volop gelegenheid om met elkaar te 

babbelen in het zachte zonnetje aan boord. Een beetje een ‘cruise-sfeertje’. 

Na ruim 5 uur op zee meerden we terug aan in Oostende en versasten we naar het 

Natuurdomein Raversijde  aan de luchthaven in Oostende. 

Een wandelingetje in het mooie duinengebied kon er nog net af vooraleer we aan 

tafel konden gaan. 

Een mooie trip op zee: onze nieuwsgierigheid was bevredigd omtrent hoe zo een 

windmolenpark op zee er dan wel uitzag, wij kregen volop informatie. En … wij 

hadden elkaar om het nog gezelliger te maken!  En vooral, we kunnen nu zeggen: wij 

zijn er geweest! 

Paul Van Mierloo 
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Uw privacy is ook belangrijk voor BGB. 

Op 25 mei gaat de verwachte Europese regelgeving over de privacy van toepassing. 

Het is de GDPR–wetgeving (General Data Protection Regulation) die inhoudt dat 

iedere instantie die gegevens over derde personen, of over zijn leden, bijhoudt zich 

aan bepaalde richtlijnen moet houden omtrent de verwerking en het beheer van die 

persoonlijke gegevens. 

Gezien wij als BGB bepaalde gegevens van u en je eventuele partner bijhoudt, 

moeten ook wij daarover de nodige discretie handhaven. Je heb als lid ook recht te 

weten welke gegevens wij bijhouden en wat we er mee doen, en je hebt daar ook 

inspraak over.  

De GDPR wetgeving bepaalt dat men persoonsgegevens alleen mag gebruiken voor 

het doel waarvoor ze verkregen zijn, alsook voor doelen die daarmee  in direct 

logisch verband staan.  

Bijvoorbeeld de vermelding in onze  maandbrief van bijzondere verjaardagen van 

leden, bijzondere huwelijksverjaardagen, overlijdens en nieuwe leden, uitnodigingen 

voor BGB-activiteiten, verzending van onze maandbrieven  e.d. 

De gegevens waarover wij beschikken van de leden zijn naast naam, adres, 

emailadres, geboortedatum, bedrijf BB waar je als lid gewerkt hebt, eventueel 

naam partner, geboortedatum partner en huwelijksdatum.  

Deze informatie is door uzelf aan ons toevertrouwd bij wijze van het invullen van 

uw toetredingsformulier bij BGB.         

Wij geven deze informatie nooit aan derden door; ook niet intern aan leden, tenzij 

met uw uitdrukkelijke toestemming. 

Je hebt altijd het recht om de informatie waarover wij beschikken over uzelf op te 

vragen, en te laten wijzigen.  

Om als BGB te voldoen aan de GDPR-wetgeving moeten we als bestuur er over 

waken dat de gegeven privacy-garantie van en naar onze leden steeds geëerbiedigd 

wordt. 

G.W. 

 

5. De nieuwe privacywetgeving : GDPR 
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105 jaar in 2018 

27/04:  Delfosse Maria , Weduwe Delfosse Felix (IDB), 

              Home Vogelzang Tervuursesteenweg 290 , 3001 Heverlee  

 

95 jaar in 2018: 

04/06:  Detroije Joseph  (STABO), Kerkstraat 75, 3010 Kessel-lo           

80 jaar in 2018: 

02/06:  Van Craen Lodewijk  (KBC-V), Kapellekensdreef 28,  

2222 Heist op-den-Berg  

11/06:  Van den Acker Mariette (KBC-B), Eegstraat 6, 3012 Wilsele 

17/06:  Vanlinthout Hilda  (KBC-V), Boslaan 12, 3050 Oud-Heverlee  

23/06:  Boone Marc (KBC-V), Kortrijkstraat 185,3010 Kessel-Lo          

60 jaar gehuwd in 2018: 

02/06:  Verhelle Jozef (AVEVE)  met Decadt Anna, 

Vloedstraat 42,  8800  Roeselare   

50 jaar gehuwd in 2018: 

22/06:  Goffin Julien (AVEVE)  met Celis Yolande,  

Hulsberg 16, 3010 Kessel-Lo 

24/06:  Huybrechts André (KBC-B) met Lammens Mia 

Bergstraat 35,  3360  Bierbeek  

 

 

6.  Proficiat aan onze jubilarissen: 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER     

Wandeling ZWALMSTREEK  

19 JULI 2018 

 
Terugsturen in een briefomslag vóór 8 juli 2018 naar:  

Jos Sannen Pastorijstraat 20 2440 GEEL tel 014.72.62.28 GSM 0476.205.148 

ofwel per e-mail jozef.sannen@telenet.be  

Ondergetekende, naam en voornaam: .   .   .   .  .  .  .  . .   .   .  .  .  .  .  . .   .   .  .  .  .  . . . . . . 

Adres :  .  .   .   .  .  .  .  . .   .   .  .  .  .  .  . .   .   .  .  .  .  . .  . .  .  .  .  .  . .   .   .  .  .  .  .  

              .  .   .   .  .  .  .  . .   .   .  .  .  .  .  . .   .   .  .  .  .  . .  . .  .  .  .  .  . .   .   .  .  .  .  .              

      e-mailadres:    .   .  .  .  .  .  . .   .   .  .  .  .  . .  .                                                                     

    tel.   .   .  .  .  .  .  . .   .   .  .  .  .  . .  .        GSM : .   .  .  .  .  .  . .   .   .  .  .  .  . .  . 

 

        schrijft in voor :    [  ]   1 persoon.             [  ]   2 personen.    (*) 

       Op datum van  19 juli 2018 wandeling Zwalmstreek. 

Opstapplaats (*)  :    

[  ]  Van Aerschot Busuitbater Scherpenheuvel om  7u45 

[  ]  Rond Punt Rotselaar om 8u00 

 

Ik stort  ...... € (*)  (44 € per persoon) op  

rekening BE91 7390 0930 0176  van BGB 

met vermelding: naam deelnemers   en Daguitstap Zwalmstreek.  

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

Handtekening   

(*)  aankruisen 
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