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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/ 

 29  augustus  2018 

 

1. Ga even zitten en lees   

Het woordje van de voorzitter:   

“Het einde van de zomer”. 

Na de mooie lente dit jaar hadden we stilletjes ook op een 

mooie zomer gehoopt.  Ik alleszins, want de zon en het mooie 

weer, dat went vlug.  Maar wat we deze vakantiemaanden 

gekregen hebben, dat had niemand verwacht!!!  Zon, zon, zon 

allemaal vitamientjes D die we zo nodig hebben voor onze 

gezondheid.  Zon in overvloed, van groot belang voor onze botten, onze kans op osteoporose 

zal er wel bij dalen en ook de spierkrampen zullen verminderen.  Dus allemaal positieve 

gevolgen van deze hete zomer.  Wie er wel minder gelukkig om was dat waren onze 

plantjes.  Geen regen, veel droogte en verbod om de tuin te besproeien!  Alles wat met 

zoveel zorg en liefde geplant werd in de tuin, verdroogde en in plaats van te groeien, 

verschrompelde de planten en kropen ze de grond in.  Voor de tuinliefhebbers, is dat 

allemaal niet prettig, maar toch niet van levensbelang.  Maar voor de boeren en tuinders 

die moeten leven van de opbrengsten van het land, voor hen is dat veel erger.  De 

opbrengst is veel kleiner en hun inkomsten dus ook en bovendien met als gevolg dat de 

groenten en het fruit in de winkel veel duurder zullen zijn. 

Is deze zomer nu een voorbode van de komende zomers?  De weerkundigen zeggen dat het 

zeker en vast warmer en droger zal worden in de komende jaren.  Kunnen we die tendens 

nog tegenhouden en kunnen we zelf iets aan de opwarming van de aarde doen?  Als iedereen 

zijn steentje bijdraagt, zal dat toch al een groot verschil maken.   

Ondertussen hebben we wel genoten van die mooie zomer.  De tweede helft van augustus 

bracht dan eindelijk wat regen en minder warmte.  Dan weer niet zo prettig voor zij die 

dan op vakantie vertrokken!  Het is natuurlijk niet mogelijk om iedereen tevreden te 

stellen.  Als ik mocht aan de computer staan om het weer te regelen, dan zou het de ganse 

zomer overdag mooi weer zijn, niet te heet, de knop op 25 graden zou al goed zijn, en dan 

iedere nacht een zachte regenbui over gans België!! 

Zou dat niet mooi zijn?  Maar ja, ik heb niets te beslissen over het klimaat.  Gelukkig maar 

dat dat zo is, want anders zou er veel ruzie.  Iedereen heeft immers andere wensen en 

verlangens. 

Hopelijk krijgen we nu nog een mooie nazomer.  De “indian summer”.  Enkele dagen of weken 

in het begin van de herfst, met veel zon, een blauwe lucht en de toch al verkleurde 

blaadjes aan de bomen.  Sommigen noemen het ook een “sint michielszomer” of “oude 

wijven zomer”.   
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Op de radio hoorde ik dat deze term komt van het feit dat in deze warme herfstdagen de 

oude vrouwtjes – vele jaren geleden – op een stoel aan de voordeur gingen zitten in de 

laatste zonnestralen met hun breiwerk, om warme sjaals te breien tegen de winterkou!!  Ik 

wens jullie allemaal nog een mooie oudewijvenzomer toe met of zonder breiwerk!!   

Je voorzitter 

Odette Dekeyser 

 

 

Doordenkertje van de maand :  

De laatste dagen van de zomer 

Trager de wespen, schaarser de dazen 

groenvliegen grijzer, engelen gene, niets 

dat hier hemelt, alles brandt langer 

dit zijn de laatste dagen, men schrijft 

de laatste stilstand van de zomer, de laatste 

vlammen van het jaar, van de jaren 

wat er geweest is is er steeds nog even 

en wat men helder ziet heeft zwarte randen 

 

men moet zich hier uitschrijven, de tuin 

in de tuin insluiten, het geopende boek 

het einde besparen, met moet zich verzwijgen 

verzwijg hoe de taal langs de lippen invalt 

hoe de grond het gedicht overstelpt, geen mond 

zal spreken wat hier overwintert. 

      Gerrit Kouwenaar (1923-2014) 

      uit: Een geur van verbrande veren (1991) 

 

 

 
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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Doornik zal je verwonderen door de mix van cultuur en kunst, sfeer, gastronomie en 

folklore in een decor van een indrukwekkend historisch erfgoed. 

De stad van de vijf klokkentorens, gebouwd langs de Schelde, is zowat de oudste stad van 

België. De rijkdom en de welvaart van weleer laat zich voelen in de Doornikse architectuur 

en de vele kunstschatten.  

De Notre-Dame kathedraal en het belfort,  allebei erkend als Unesco werelderfgoed, zijn 

symbolen van een prestigieus middeleeuws verleden. 

Doornik is vandaag een stad in verandering: de grote markt, de wijk van de Kathedraal, de 

Scheldekaaien en het station kregen de voorbije jaren een facelift en de stad ziet er 

fantastisch uit. Maar bovenal heerst er een sfeer van gezelligheid, tradities en folklore.  

 

Na aankomst gebruiken we eerst een welkomstkoffie met een croissant  

We beginnen ons bezoek met de gang van de tijd, een multimediavoorstelling in de 

toeristische dienst van Doornik.  

We worden er dan opgehaald door twee Nederlandstalige gidsen die ons een geleid bezoek 

aan historisch Doornik brengen met o.a. het thema Unesco en  kleine anekdotes en grote 

geschiedenis. 

Over de middag rijdt de bus ons naar Mont-Aubert, een vijftal km buiten Doornik.  

We worden er ontvangen in het restaurant “les Cinq Clochers” van het hotel  “Le Floréal 

Panoramique”.  Het restaurant is gelegen op de top van de Mont Saint-Aubert, in de regio 

bekend voor haar delicieuse recepten en Franse keuken.  Men heeft er een uitstekend 

panoramisch zicht op Doornik en de Scheldevalei.  We genieten er van een drie gangen 

menu  “Menu Terroir”, met twee dranken en een koffie.  

Daarna vertrekken we met de bus terug richting Ath, in Maffle, voor een bezoek aan de 

zagerij  van de steengroeve van Maffle.  Hier bewerkt men al 125 jaar de Belgische blauwe 

steen uit de steengroeves van Soignies, het Henegouws bekken, evenals de “Pierres de 

France” , om hoogwaardige architectonische elementen zoals open haarden, brievenbussen 

of trappen te maken.  Je ontdekt er welke transformatie een blok van 3 tot 5 ton 

ondergaat tot eindproduct. 

We worden er rondgeleid door de Nederlandssprekende gids. 

3.    BGB - Daguitstap Doornik en Maffle   

           op dinsdag 23 oktober 2018 
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Daarna bezoeken we het vlakbij gelegen Steenmuseum dat de technieken toont die 

gebruikt werden om de Henegouwse blauwe steen te winnen en te bewerken door de tijd 

heen.  

We krijgen een rondleiding van 3/4 uur door een Nederlandstalige gids.  

Na deze rondleiding kunnen we in het museum zelf nog genieten van een fris lokaal biertje 

of frisdrank.  

We voorzien rond 20u30 a 21 u terug thuis te zijn.  

  

 

Concreet :  

06u30: vertrek Aarschot busuitbater    

07u00: opstap rondpunt Rotselaar     

9u30: Welkomst in Doornik met koffie en croissant    

10u00: Film historisch Doornik in “dienst voor toerisme”    

10u30: Geleid bezoek aan historisch Doornik, met o.a. het thema Unesco en  

kleine anekdotes en grote geschiedenis met 2 Nederlandstalige gidsen    

12u30: Vertrek naar restaurant  “Les Cinq Clochers” gelegen op de top van de 

Mont Saint-Aubert.  Men heeft er een uitstekend panoramisch zicht op 

Doornik en de Scheldevalei.   

 14u30’ vertrek uit het  restaurant.    

15u30: Bezoek aan de “Scicerie de la carrière de Maffle", 40 km van Doornik. 

Dit is een steenzagerij waar de blauwe Henegouwse steen verzaagd en 

behandeld wordt.  Nederlandstalige gids 

16u30: Bezoek aan het steenmuseum van Maffle (vlak naast  de steenzagerij) 

met 1 Nederlandstalige gids  (3/4 uur) . Museum over de Henegouwse blauwe 

steen.  Daarna drink in het museum zelf. 

Vertrek naar huis : rond  18u  , terug thuis rond 20 – 21 u   

Totale kostprijs : 45 € pp  alles inbegrepen.  
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Inschrijven:  
Stort 45 € per persoon op BE91 7390 0930 0176 van BGB 

vermelding : “ uw naam + Doornik 23 oktober 

inschrijven bij (zie inschrijvingsformulier achteraan)  

Germain Wyseur   Beatrijslaan  49, 3110 Rotselaar   

     tel 016/580.927    0495/598.344 

email:  germain.wyseur@skynet.be   

Inschrijven uiterlijk  30 september 2018 
 

 

 

 

 

 

 

                 

         Belangrijke info bij overlijden van een voormalig personeelslid 
  

Afhankelijk van het tijdstip van pensionering was er in het verleden keuze om in 

het collectieve contract te blijven of over te stappen naar een individueel contract. 

Wat de keuze ook geweest is, het resultaat blijft hetzelfde : de partner van de 

voormalig personeelslid kan in het lopende contract aangesloten blijven. 

  

Tot wie zich te wenden bij een individuele vraag ? De contactgegevens staan 

vermeld op de jaarlijkse factuur en is afhankelijk van het soort contract: 

Individueel = de lokale aangeduide bemiddelaar of  

Collectief = KBC verzekeringen  telecel leven   016 24 25 59 . 
 

 

4.     Verzekeringsinfo collectieve  

hospitalisatieverzekering KBC 

mailto:germain.wyseur@skynet.be
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Met 33 moedige stappers  zijn we in Scherpenheuvel en Rotonde  Rotselaar de bus 

opgestapt, de zon was al goed van de partij. 

 

Bij aankomst in resto Den Drijhaard in Zegelsem stond onze gids Alain ons reeds op te 

wachten. De   ontvangst met lekkere mattentaart en koffie à volonté was hartelijk. 

Rondrit per bus van 2.30 uur olv. van Alain door de mooiste plekjes van de Vlaamse 

Ardennen. 

Op onze vraag koos hij voor de mooiste stukken uit de Ronde van Vlaanderen.  Chapeau als 

je daar 1 keer boven raakt met de fiets, maar sommige hellingen tot 20% moeten 3x 

genomen worden!!!  Deze busrit verveelde geenszins mede door het uniek mooie landschap 

en de deskundige toelichting van Alain. Persoonlijk vind ik de Vlaamse Ardennen de mooiste 

streek binnen Vlaanderen. 

In Korsele (gemeente Horebeke), de enige Protestante enclave in België,  stapten we uit en 

leerden we van Alain hoe deze kleine gemeenschap leeft, denkt, evolueert.  In de kerk 

vertelde hij ons wat Protestanten niet gemeen hebben met Katholieken. 

  

Op bezoek in Korsele, protestantse enclave in het katholieke Vlaanderen 

5. Verslag BGB Rondrit en wandeling 
  Vlaamse Ardennen en Zwalmstreek 19 juli 

8 tot en met 25 juni 2018  
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’s Middags: onze meegebrachte picknick aangevuld met warme soep en koffie aangeboden 

door BGB moest ons de nodige calorieën bezorgen om de komende wandeling aan te kunnen. 

Zodra onze boterhammen op waren bracht de bus ons naar het vertrekpunt in Velzeke voor 

de korte- en langere wandeling.  Onder een soms toch wel  loden zon (tot 30° in open 

vlakte) deed een lekker windje en de schaduw onder de bomen wel  deugd.  

Zowel de kortere (8 km) als de langere (12 km ) kenmerkten zich door hun schitterende 

vergezichten, afwisselend in open veld, door kleine dorpjes, en langs heerlijke 

schaduwrijke valleien. Onderweg ‘tanken’ we bij in een dorpscafé, veel drinken had de 

weerman ons op TV aangeraden. Dus. Het was ook het moment dat de ene groep de andere 

kon inlopen en het goede voorbeeld van een drankstop maar al te graag volgden. 

Nog 1,5 km te gaan langs de Zwalm tot de finish aan de Zwalmmolen in Munkzwalm en we 

konden tevreden terug kijken op een mooie wandeling. 

Terug naar Den Drijhaard voor het avondmaal; varkenshammetje, frietjes en sla en als 

dessert  een Dame Blanche en wat smaakte dat.   

 

Rond 20.30u naar huis gereden, waarschijnlijk moe maar zeker tevreden  en reeds 

uitkijkend naar onze volgende uitstap naar Beringen en omgeving, dit op 16/8/2018. 

Het is wel fijn om schitterend weer te hebben bij een uitstap , maar voor een wandeling is 

de maand mei toch beter geschikt. Het risico op een regenbui moeten we er dan maar bij 

nemen. 

 

 

Roger Ronsmans 

mede begeleider 
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90 jaar in 2018: 

22/09:  Donné Elza  (KBC-B) , WZC Dijlehof K605, Minderbroederstraat 9B, 

3000 Leuven    

80 jaar in 2018: 

03/09:  Herbots Hugo  (KBC-B),  Ossewegstraat 100, 3440 Zoutleeuw  

04/09:  Vanclooster André  (BB),  Weststraat 44/bus 3, 8800 Roeselare  

06/09:  Van Heghe Rafaël  (KBC-B),Dwarsstraatv54, 9470 Denderleeuw 

12/09:  Van Rengen Raymond (KBC-V), Edelzangerslaan 4/B.21  3010 Kessel-lo  

60 jaar gehuwd in 2018: 

18/09:  Rayen Jozef (KBC-B) met Laeveren Josephina,  

Leuvensestraat 148 bus 15, 3200 Aarschot 

23/09:  Vanhoenshoven Maria (AVEVE) met Houben Hendrik, 

Grotestraat 92 bus 32, 3600 Genk 

28/09: Heeren Willy (KBC-B) met Vandeput Maria, 

Duinberglaan 49, 3001 Heverlee  

 

50 jaar gehuwd in 2018: 

21/09:  Van Den Bemdt Marie-Louise (SBB) met Mosselmans Yvan, 

Koetsiersweg 57, 3210 Linden 

28/09:  Van Puyenbroeck Paul  (STABO) met Berings Rita, 

Bruinbeekstraat 32, 2820 Bonheiden 

 

06/06/2018: Theophile Schoonjans (AVEVE) echtgenoot van Maria Vervloet, 

Tervuursevest 288, 3000 Leuven   

13/07/2018:  Roger Ruysen  (KBC-V) echtgenoot van Emmy Mombaerts, 

Bellegemstraat 65 bus 12, 8510 Bellegem 

01/08/2018:  Emilia Roger (KVLV) weduwe van Jean Binnard, 

Waversebaan 60 / 0202 , 3001 Heverlee   

6. Proficiat aan onze jubilarissen in  

juli en augustus 

7. Onze christelijke deelneming aan de familie van onze 

overleden leden 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER     

Daguitstap Doornik en Maffle    

23 oktober 2018 

 

Terugsturen in een briefomslag vóór 30 september juli 2018 naar:  

Germain Wyseur   Beatrijslaan  49, 3110 Rotselaar   

     tel 016/580.927   0495/598.344   

of email:  germain.wyseur@skynet.be   

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

Op datum van  23 oktober daguitstap Doornik en Maffle . 

 

Opstapplaats (*)  :    

[  ]  Van Aerschot Busuitbater Scherpenheuvel om  6u30 

[  ]  Rond Punt Rotselaar om 7u00 

 

Ik stort  ...... € (*)  (45 € per persoon) op  

rekening BE91 7390 0930 0176  van BGB   

met vermelding: naam deelnemers   en Daguitstap Doornik.  

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

Handtekening   

(*)  aankruisen 

  

mailto:germain.wyseur@skynet.be

