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1. Ga even zitten en lees   

Het woordje van de voorzitter:   

De Grote Levensvragen: “Waar liggen de 

Vlamingen wakker van?” 

Vorige zaterdag 29 september, was er een groot “Forum 

van de patiënt” in Antwerpen, ingericht door Samana (het 

vroegere Ziekenzorg), waar ik nogal actief in bezig ben.  

Een van de onderwerpen, was een gesprek van Fried’l Lesage (Radio 1) met enkele 

mensen met een chronische ziekte over hun levensvragen.  Een boeiende tocht en 

vooral leerrijk als we vaststellen dat mensen die het moeilijk, soms zeer moeilijk 

hebben, toch positief in het leven kunnen staan. 

Aanleiding tot dit thema was een uniek onderzoek gevoerd – voor het eerst in 

Vlaanderen - naar de existentiële vragen die ons wakker houden.  De 

onderzoeksgroep bestond uit 992 mensen en werd gedefinieerd als de 

Nederlandstalige bevolking in Vlaanderen en Brussel van 18 tot 75 jaar. Deze werd 

representatief samengesteld op vlak van leeftijd, geslacht, regio en sociale klasse. 

Blijkt dat de belangrijkste levensvragen voor de Vlaming zijn: 

“Hoe kan ik lichamelijk gezond blijven?”(69%); “Zal ik een goede oude dag hebben?” 

(65%); “Ben ik gelukkig?”(63%); “Wat maakt mijn leven de moeite waard?”(62%); 

“Zullen mijn kinderen en kleinkinderen gelukkig zijn?”(61%) 

Meer dan 60% van de Vlamingen is, alles bij elkaar genomen tevreden met zijn 

leven, vindt zijn levensomstandigheden uitstekend en heeft de belangrijkste zaken 

die hij of zij van het leven verwacht ook gekregen.  Vragen rond gezondheid, geluk 

en onzekerheid staan echter centraal. 

Ongeveer de helft van de Vlamingen is bezig met levensvragen omtrent 

betekenisgeving in al zijn facetten. Hieronder vallen vragen zoals: wat beteken ik 

voor anderen, wat is de zin van het leven, is er een reden dat dingen mij overkomen, 

etc. 

Er blijkt ook een verschil tussen wat mannen belangrijk vinden en wat de vrouwen 

bezighoudt. Vrouwen vragen zich meer af of er leven na de dood is, terwijl mannen 

zichzelf vaker de vraag stellen of er buitenaards leven is!.  Ook de leeftijd van de 

ondervraagden was belangrijk.  Zo vragen de “ouderen” zich af hoe men zowel 

lichamelijk als geestelijk gezond kan blijven. Ze zijn ook al bezig met de vraag of 

men waardig zal sterven. Bovendien zijn de vragen die handelen rond onzekerheid 
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en angst over de toekomst belangrijk. Zo vragen ze zich vaker af of we met 

verschillende culturen kunnen samenleven, of ons land veilig zal blijven en of onze 

democratie zal standhouden. 

Wat opvalt uit deze bevraging is dat er een duidelijk respect is voor de 

levenswijsheid van ouderen. 70% geeft aan dat ouderen jongere generaties nog veel 

kunnen bijleren.  Als dat niet positief is!!! 

Op de vraag: Kijkt u positief naar de toekomst? heeft 54% van de Vlamingen, ja 

geantwoord. En de 56-plussers scoren nog hoger. Slechts 18% van de Vlamingen 

ziet de toekomst niet rooskleurig in.  

‘Wacht niet op de toekomst, dan kom je steeds te laat. Wacht niet op de toekomst, 

we leven hier vandaag.’  

Je voorzitter 

Odette Dekeyser 

 

Doordenkertje van de maand :  

Haiku rond “Herfst”. 

WISSELING 

Herfsttij maakt zich op 

Wij weerstaan wind en regen 

Met kleuren beloond. 

    Evert de Boer 

 

HERFSTBLAD 

Het eerste herfstblad 

Ineengedoken, verstijfd 

Ligt het voor de deur 

J.M.M. Willemen  

    

 

 
dinsdag 23 oktober: Doornik en zagerij Steengroeve in Maffle  

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

2.   Agenda BGB voor 2018   
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Onze jaarlijkse programmadag gaat ook dit jaar door op dinsdag 20 november in 

“den Egger” in Scherpenheuvel.  We hebben er goede ervaringen uit het verleden: 

de ruimte, de mooie omgeving, de parkingmogelijkheden, de bereikbaarheid, en de 

toffe sfeer bij een glaasje met hapjes.  

We starten zoals gewoonlijk om 13u30’ met aankomst en verwelkoming en prettig 

weerzien.   om 14 u stellen we de activiteiten voor van het komende jaar 2019 : 

het programma! 

In tussentijd worden we verwend met een muzikaal intermezzo.    

Daarna is er de huldiging van de 80, 90 en 95 jarigen en de 

huwelijksjubilarissen.  

“80 jaar jong zijn is soms heel wat aangenamer en hoopvoller dan 40 jaar oud zijn ” volgens 

Oliver Wendell Holmes, een Amerikaans dichter uit de 19de eeuw!!! 

 

We eindigen met een vrij uitgebreide receptie met drankjes, hapjes en de 

mogelijkheid voor een uitgebreide babbel.  Een gelegenheid om vrienden en 

kennissen op een ontspannen manier terug te zien.   

Einde voorzien rond 17u30’.  

Ook dit jaar vragen we wel om voor dit evenement in te schrijven met de invulling 

van het inschrijvingsformulier achteraan.   We zien ons verplicht om voor dit 

feestelijk gebeuren een kleine bijdrage te vragen van 7 €. Per persoon.  

Ook dit jaar voorzien we weeral een BGB-busdienst vanaf het station in Leuven, 

vertrek om 12u45’ stipt, naar Scherpenheuvel zonder tussenstop.   

De bus brengt je daarna ook terug naar Leuven.  

Voor deze busdienst vragen we eveneens in te schrijven.  De bijdrage is 6 € per 

persoon voor de heen en terugreis.  Dit laat toe om de mensen die verder van 

Leuven wonen eveneens naar de programmadag te komen.  

Deze bussen staan aan het station nabij de bussen van “de lijn”. Neem de uitgang 

van het station richting centrum, dan moet je naar rechts , voorbij de bussen van 

“de lijn”.      

Graag inschrijven voor 14 november, zie achteraan. Je kan het via de post 

opsturen, of via email antwoorden op het BGB e-mailadres:  

bond.gepens.bb@gmail.com  

Een inschrijvingsformulier kan je ook vinden op de website van BGB in het tabblad 

activiteiten.  

 

Wie niet op eigen kracht, of via alternatieven zoals de BGB-bus uit Leuven, in 

3. BGB Programmadag op dinsdag 20 november 2018  
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Scherpenheuvel kan geraken, kan dit opgeven op het inschrijvingsformulier. Het 

bestuur is bereid om samen naar een oplossing te zoeken.  

Inschrijvingen sturen voor 6 november via  email naar    bond.gepens.bb@gmail.com   

of  Secretariaat BGB,  Beatrijslaan  49,  3110  Rotselaar  

De stortingen  7 € per persoon voor de programmadag en 6 € per 

persoon voor wie met de bus wil meerijden op rekening  

BE91 7390 0930 0176  van BGB, met vermelding van uw naam. 

Zie ook inschrijvingsformulier achteraan. 

 

 

 

 

 
 

 

Op een vroege zondagmorgen de bus nemen om met een groep van BGB op reis te 

gaan, het heeft wel iets. Geen file, amper verkeer, de rust zelve. Daarom dat we 

met een kwartier vooruit op het schema onze neuzen in de richting van het noorden 

van Duitsland richtten. Gelukkig konden we nog even wat bijslapen in de bus tot we 

in Venlo toegekomen, door onze gids Trees, werden uitgenodigd voor het ontbijt. 

De verse broodjes en geurige koffie werd absoluut gesmaakt. Ook was dit een 

welgekome moment om de deelnemers met mekaar kennis te laten maken. 

 

 

Onze eerste echte plaats van afspraak was de 

stad Bremen. Wie kent er het befaamde 

sprookje van de gebroeders Grimm niet: de 

Bremer Stadsmusikanten. Deze weliswaar 

sprookjes figuren zijn alom in de stad aanwezig 

o.m. bij het Rathaus waar de ezel, de hond, de 

kat en  de haan samen het muzikale ensemble 

uitmaken. 

De lichte regen hield ons niet tegen om een 

verkennende stadswandeling te maken. Zeer 

duidelijk viel het ons op dat Bremen een lange 

en rijke traditie heeft als handelsstad. De vele 

prachtig versierde huizen zijn daar een 

duidelijk voorbeeld van.  Nemen we daar nog de 

Sint Petri Dom bij en  het Rathaus (stadhuis) is 

het plaatje compleet 

Zeer stemmig is de authentieke arbeiderswijk Schnoorviertel. Deze wirwar van 

kleine straatjes met zijn 15de- en 16de-eeuwse huisjes geeft een duidelijk beeld 

4. verslag 5-DAAGSE AUTOCARREIS NAAR DE HANZESTEDEN  

IN NOORD -DUITSLAND. 
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mee van hoe de mensen toen konden gewoond hebben. Vandaag is het een hippe 

buurt geworden en kregen vele huisjes een bestemming als restaurant, café …. 

Ons 4* hotel in Hanstedt, gelegen nabij de Lüneburgerheide, is onze uitvalsbasis 

voor de komende dagen. Prima hotel, lekker en verzorgd eten. Voor de liefhebbers 

was er zelfs gelegenheid om te zwemmen of lekker op te warmen in de sauna. 

Na een weldoende nachtrust en een rijkelijk voorziene ontbijt konden we de bus op. 

Hamburg wacht op ons.  

Zoals elke grootstad is Hamburg ook niet gespaard van het fileleed. De 

aanwezigheid van de immense  haven zal daar ook niet vreemd aan zijn. Al wat met 

de boot toekomt of vertrekt moet ook worden vervoerd. (10 miljoen containers per 

jaar! Dit is 28.000 containers per dag). Met zijn 1,8 miljoen inwoners is Hamburg 

de tweede grootste stad van Duitsland, dit na Berlijn. De stad heeft ook de 

uitstraling van een grootstad en kent een belangrijk historisch verleden.  

Zoals dat ook gisteren in Bremen het geval was heeft het centrum van de stad 

bijzonder zwaar geleden onder de bombardementen van de geallieerden. Door de 

zware bombardementen verloren 42.000 mensen er hun leven. Eenmaal deze 

verschrikkelijke periode voorbij werd Hamburg heropgebouwd zodanig dat vandaag 

de ruïnes uit het stadsbeeld verdwenen zijn. 

De rivier Elbe is de levensader van Hamburg en is op die manier vergelijkbaar met 

Antwerpen. Een belangrijk verschil is dat Hamburg doorsneden wordt met tal van 

kanalen die daarmee de stad het karakter van Brugge mee heeft. Een ander 

belangrijk gegeven is de grote open ruimten in de stad, daarmee wordt de 

leefbaarheid in de binnenstad gegarandeerd. De twee stadshelften, links en rechts 

van de Elbe worden verbonden door o.m. een voetgangers- en fietstunnel. Deze 

1200 m lange tunnel was oorspronkelijk ook voor autoverkeer aangelegde, intussen 

zijn hiervoor betere alternatieven. Merkwaardig  is het liftensysteem dat de 

gebruikers tot op niveau van de tunnel brengt. De wandeling doorheen de tunnel 

werd beloond met een prachtig zicht op de sky-line van Hamburg. 

De wandeling doorheen de stad bracht ons langs vele voorname 

bezienswaardigheden zoals het monument van Bismarck. De binnenstad van 

Hamburg wordt gedomineerd door de 132m hoge toren van de St. Michaelskirche, 

een van de mooiste barokke kerken van Duitsland. We zouden hier zeker nog wat 

langer gebleven zijn om al dat moois te bewonderen ware het niet dat een 

liturgische viering de voorrang kreeg.  

Merkwaardig in de stad zijn ook een aantal plaatsen die we kunnen beschrijven als 

begijnhoven in de stad, maar dan meer dicht op mekaar gebouwde woningen. 

Oorspronkelijk gebouwd om niet gehuwde (of niet huwbare ) dochters van rijke 

kooplieden een onderdak te kunnen geven zijn deze gebouwen nu in gebruik als 

gezellige ontmoetingsplaatsen, restaurants, cafe. 

Als rode draad doorheen onze reis is het ganse Hanzegebeuren. De samenwerking 

tussen de Hanzesteden, die tot in onze contreien geraakte,  heeft bijgedragen in 

de economische en handelsontwikkelingen van de aangesloten steden. Dit kenmerkt 

zich nu nog in de prachtige koopmanswoningen en  gebouwen uit de Hanzetijd. 

Verder zijn zeker het Rathaus (stadhuis), een indrukwekkend neo-renaissance 
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bouwwerk, het Chilihaus met zijn baksteenarchitectuur en de Kontorhauser aan de 

Burchardplatz het vermelden waard. 

 

De Speicherstadt  is zeker een niet te missen stadsdeel. Deze prachtige pakhuizen, 

opgetrokken tussen 1885 en 1927, worden nog steeds gebruikt als opslagplaatsen 

voor alle mogelijke producten , van tapijten tot specerijen. De afzonderlijke 

gebouwen zijn onderling met elkaar verbonden door grachten, bruggetjes en kleine 

kasseiwegentjes. 

We mochten Hamburg ervaren als een grootstad met zowel een boeiend verleden 

maar ook als een stad grote economische activiteiten. 

Lubeck (niet Lubbeek), de koningin van de Hanzesteden, was ooit een van de 

belangrijkste handelssteden van de machtige Hanzebond. Het stadje teert nu 

vooral toeristisch op dit verleden. Zoals in Bremen en Hamburg is ook hier de 

baksteenbarok nadrukkelijk aanwezig. Bij het binnenkomen van de stad springt de 

Holstentor onmiddellijk in het oog. Deze als laatst overbleven poort van het 

verdedigingsstelsel rond stad is Duitslands bekendste en best bewaarde 

stadspoort uit de late middeleeuwen. Ze staat er wel een beetje schots en scheef 

bij maar ze kan nog wel een hele tijd mee. 

De historische binnenstad is een amalgaam van historische gebouwen uit de tijd van 

de gotiek, de renaissance, de barok, … . Dit uniek geheel is erkend als Unesco 

Werelderfgoed. Ook hier mochten we de eerder vermelde ‘begijnhofjes' terug 

vinden. Het grote verschil is dat deze woninkjes bewoond zijn en daardoor hun 

specifieke karakter behielden.  

Lubeck is ook bekend als stad waar de marsepein werd uitgevonden. Deze mengeling 

van suiker en amandelen heeft van hieruit zijn verovering van de wereld als ultieme 

lekkernij ingezet. We mochten kennis nemen van het productieproces en vooral een 

beetje proeven. 

Een ander beeld van de stad kregen we vanop de boot die vanuit de haven een soort 

ringvaart rond het stadscentrum maakte. Hierdoor kregen vanuit een nieuw 

perspectief mooie beelden van het stadje, zijn kerken, bruggen en historische 

huizen. 
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Bij een bezoek aan deze streek kon zeker Lüneburg een zijn heide niet ontbreken. 

In Lüneburg, ook een Hanzestad, maar vooral  zout is hier van bijzonder belang. 

Dankzij zoutwinning van de 16de eeuw tot enkele decennia geleden kende het 

stadje een rijke bloei, die nog goed merkbaar is in het centrum. Wat het stadje te 

bieden had was een aangename verassing voor ons allemaal. Niet het enorme van de 

grootstad maar alles op mensenmaat. Heel het stadje ademt bij wijze van spreken 

zout. Watermolens om pompen aan de drijven, opslagplaatsen en vooral rijke 

koopmanswoningen. Opmerkelijk is dat door het eeuwenlange onttrekken van zout 

uit de ondergrond de bodem inklinkt  waardoor sommige straten en zelfs woningen 

lijken op deinende golven.   

Een bezoek aan het zoutmuseum leerde ons hoe dit zout werd gedolven, als pekel 

opgepompt uit de ondergrond om dan via kunstmatige droging tot bruikbaar zout uit 

te kristalliseren. Door de ongelijke concurrentie met andere zoutwinningen hoort 

zoutwinning in Lüneburg tot de geschiedenis. 

De Lüneburgerheide is met zijn 350 vierkante kilometer een van de grootste 

heidegebieden in Europa. Dit natuurgebied wordt gekenmerkt door zijn grote 

heidecomplexen afgewisseld met bospartijen. Voor het in stand ouden en het 

onderhoud van dit heidegebied worden vooral schapen ingezet. Grote kuddes met 

tot wel 8oo schapen zwerven rond in het gebied. Heel de omgeving is een uitgelezen 

gebied om wandelingen en fietstochten te maken langs uitgezette paden. Wij deden 

de verkenning per  paardenkoets. Twee goed gespierde paarden brachten per koets 

dieper de heide in, zo konden we toch een idee vormen van dit enorme gebied. 

 

 

 

Bij ons ‘laatste avondmaal’ kon een glaasje sekt, aangeboden door het bestuur niet 

ontbreken. We evalueren en kijken al uit naar wat komen zal. Maar eerst nog 

Osnabruck, onze laatste bestemming op onze terugreis. 
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Mooie liedjes duren niet lang, ook onze reis zit er bijna op. Na een stevig ontbijt in 

ons hotel in Hanstedt kon de bus, vroeger dan voorzien richting Osnabruck 

vertrekken. Met zijn 180.000 inwoners is deze stad een belangrijk economisch 

centrum voor de regio. Onze wandeling doorheen het centrum toonde ons heel wat 

merkwaardige woningen en gebouwen in vakwerkstijl. De ene was al ouder dan de 

andere.  Van het laatgotische stadhuis onthouden we dat hier de Westfaalse vrede 

werd afgesloten waardoor er een einde kwam aan de Dertigjarige Oorlog. De 

Mariakirche, weliswaar een protestantse kerk, herbergt o.m. de passiecyclus van 

Albrecht Dürer en vooral een bijzonder fraai uitgewerkt  Antwerps vleugelaltaar. 

Terugkijkend op een mooie reis, met veel bezienswaardigheden, met boeiende 

steden en stadjes, met uitbundige natuur en vooral een aangenaam gezelschap. We 

mogen zeker Trees Timperman niet vergeten die ons op een goed onderbouwde 

wijze wist te onderhouden omtrent de belangrijke wetenswaardigheden van wat er 

te zien was. Stipt en bezorgd waakte ze over de groep die haar was toevertrouwd. 

We mochten haar ervaren als een aan te raden gids. Hartelijk dank hiervoor. 

Vanaf nu is het nagenieten en mijmeren, ook al voor de komende reizen van BGB! 

 

Jos Sannen  Verslaggever 

Theo en Hilda Janssens - Staels  (voor de foto's) 

. 

 

 

 

 

 

 

De daguitstap op 16 augustus bracht ons bij drie uiteenlopende bedrijven in de 

fusiegemeente Beringen: de vermaarde fietsenfabrikant Ridley met daarbij 

aansluitend de windtunnel bij Flander’s Bike Valley, de hoogtechnologische 

krantendrukkerij Concentra en tenslotte de ambachtelijke brouwerij Remise 56. 

 

RIDLEY 

Het fietsenmerk Ridley is vooral bekend van de profwielrennerij. Door de jaren 

heen hebben verschillende profploegen Ridley als exclusieve leverancier van fietsen 

voor hun wielrenners uitgekozen. Anderzijds is Ridley ook sponsor van wielerteams. 

Ook in het veldrijden is Ridley al jaar en dag succesrijk actief. 

Het bedrijf werd opgericht door Joachim Aerts die als aankomend profwielrenner 

in de garage van zijn vader begon met zelf zijn koersfietsen te onderhouden en te 

zoeken naar verbetering. Dat nam zoveel tijd in beslag dat hij de profwielrennerij 

5.  Verslag    BGB-DAGUITSTAP BERINGEN       
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liet schieten en zich vanaf 1990 voluit ging toeleggen op het maken en lakken van 

frames voor andere fietsfabrikanten. Daaruit ontstond in 1997 Ridley dat met een 

eigen fietsenlijn op de markt kwam. Het bedrijf is genoemd naar de Britse 

filmregisseur Ridley Scott waarvan Joachim Aerts een fervente fan is. Ridley 

fabriceert uitsluitend fietsen voor de wielrennerij: racefietsen voor het 

wegwielrennen, crossfietsen voor veldrijders, mountainbikes en pistefietsen. In 

1917 werd het fietsenmerk Merckx overgenomen. De vestiging in Paal telt een 70-

tal personeelsleden. Jaarlijks worden er 20.000 fietsen geassembleerd. 

Wereldwijd komen daar nog eens 15.000 fietsen bij vooral voor de Aziatische en 

Australische markt. 

Het sluitstuk van het bedrijf is de productontwikkeling waar vooral research wordt 

gedaan naar nieuwe materialen gericht op vermindering van het gewicht van de 

fietsen, verhoging van de stevigheid en verbetering van de aerodynamica. 

In de productiehal konden we de assemblage van de fietsen van begin tot einde 

doorlopen. Ook bezochten we de windtunnel van Flander’s Bike Valley waar de 

aerodynamica van materiaal en renners getest wordt. Vier gigantische ventilatoren 

zorgen voor een luchtstroming met een maximale snelheid van 108 km per uur. Een 

uniek lasergestuurd meetsysteem merkt de geringste veranderingen op inzake 

frame, positie op de fiets, helm en kleding. 

 

CONCENTRA 

Bij ons bezoek aan de krantendrukkerij Concentra kregen we eerst een stuk 

voorgeschiedenis. Op 6 december 1879 richtten de broers Nicolaas en Jozef 

Theelen het opinieblad ‘Het Algemeen Belang der Provincie Limburg’ op. Tijdens de 

eerste wereldoorlog moest de uitgave noodgedwongen stop gezet worden. Na de 

oorlog richtte Frans Theelen, zoon van Nicolaas,  verschillende regionale 

weekbladen op. In 1927 werd de drukkerij Uitgeverij Concentra gesticht. Vanaf 1 

januari 1933 werden de verschillende regionale weekbladen samengevoegd en 

verscheen de krant dagelijks onder de huidige naam Het Belang van Limburg. 

Tijdens de bezetting verscheen de krant niet. In 1953 vertrouwde Theelen het 

bedrijf toe aan Jan Baert, die getrouwd was met de dochter van zijn zus Antonia 

Theelen. Tegelijkertijd werd de drukkerij omgevormd tot de N.V. Concentra.  

Concentra groeit uit tot een belangrijke multimediale onderneming die naast een 

krant verscheidene huis-aan-huisbladen uitgeeft en participeert in lokale radio en 

TV. In 1997 neemt Concentra een meerderheidsparticipatie in de Regionale 

Uitgeversgroep die onder andere Gazet van Antwerpen uitgeeft. In 2010 richten 

de krantenuitgeverijen Concentra en Corelio het bedrijf Coldset Printing Partners 

op. In 2017 wordt dit drukkersbedrijf een volle dochteronderneming van de in 2013 

op initiatief van de uitgeverijen Concentra en Corelio ontstane nieuwe mediagroep 

Mediahuis. Corelio is de uitgever van de kranten De Standaard en Het Nieuwsblad. 

De hoofdzetel van Mediahuis ligt in Antwerpen waar ook de redacties van Het 

Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen zijn samengebracht. De redactie van De 

Standaard blijft in Groot-Bijgaarden, die van Het Belang van Limburg in Hasselt. 

De drukkerijen van Coldset Printing Partners zijn gevestigd in Paal en Groot-

Bijgaarden. In de vestiging te Paal worden de dagbladen Het Belang van Limburg, 
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Gazet van Antwerpen, De Standaard en de Nederlandse kranten De Limburger en 

de Telegraaf gedrukt, samen goed voor dagelijks 350.000 kranten. Daarnaast 

worden er een 40-tal wekelijkse, tweewekelijkse of maandelijkse periodieken 

gedrukt.  Ook zijn er regelmatig eenmalige opdrachten. Het totale papierverbruik 

is op jaarbasis ongeveer 30.000 ton. 

 

 
 

In de bedrijfsruimten konden we het ganse productieproces volgen vanaf de 

digitale toelevering van teksten en foto’s door de elders gevestigde redacties, 

vervolgens het aanmaken van de drukplaten, het drukken zelf op de hypermoderne 

persen om te eindigen bij de naverwerking voor de distributie van al dat drukwerk. 

 

REMISE 56  

De brouwerij Remise 56 is gevestigd in de voormalige stelplaats van de stoomtram 

en lijnbussen te Koersel. De naam is een verwijzing naar het gebouw en het 

verleden. ‘Remise’ is een vakterm voor stelplaats en het getal 56 slaat op het 

huisnummer van de brouwerij. 

Gebouwd in 1907 deed dit authentieke pand dienst als stelplaats voor de 

locomotieven en passagiersrijtuigen van de tramlijn Diest - Koersel. Aanvankelijk 

werd hier de stoomtram gestald, daarna kwamen de gemotoriseerde rijtuigen. In 

1954 werd de tramlijn vervangen door een busdienst en moesten de trams na bijna 

vijftig jaar plaats maken voor bussen. Vanaf 2001 kwam het gebouw leeg te staan. 

De lijnbussen vonden elders onderdak en het pand leek gereed voor de sloop. In 

2013 schreef de stad Beringen een projectwedstrijd uit om de stelplaats een 

nieuwe originele bestemming te geven. Het gebouw werd grondig gerenoveerd met 

respect voor de eigenheid en het verleden en heeft nu een tweede leven als 

ambachtelijke brouwerij en brasserie. 

 

Brouwmeester Patrick Haselaars is geen onbekende in de brouwsector. Hij heeft 

25 jaar ervaring met product- en procesontwikkeling in brouwerijen en verdiende 

zijn strepen bij Inbev, La Chouffe en Moortgat. We kregen uitgebreid uitleg over 

het brouwproces en de gebruikte ingrediënten. De Remisebieren worden 
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ambachtelijk gebrouwen in oude koperen brouwketels. Het brouwsel gist vervolgens 

verder in vier grote gisttanks. Het grootste gedeelte van de productie wordt 

verbruikt in de brasserie. De bieren Remise tripel (8,5 %), Remise dubbel (7 %) en 

56 Superpils (5,6 %) worden rechtstreeks getapt uit de grote schenktanks boven 

de toog. Een stijgend aandaal wordt ooki geleverd op vat aan café’s, events en 

kleinere festivals in de regio. Momenteel wordt ook een afvullijn voor flessen 

geïnstalleerd zodat binnenkort de Remisebieren ook via de website, in de brasserie 

en in de betere bierhandel kunnen gekocht worden. 

 

 
 

Foto’s van deze daguitstap zijn te bewonderen op de website van BGB 
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95 jaar in 2018: 
12/11:  Janssens Alex (AVEVE)  Oud Heverleestraat 8, 3001 Heverlee  

90 jaar in 2018: 
05/10:  Bouckaert Michel (AVEVE)  Jaagpad 5, 8630 Veurne 

14/10:  Hensmans Felix (KBC-V)  Wijngaard 36, 3110 Rotselaar 

18/11:  De Becker Amelda (KBC-V) Houtstraat 44,  3800  Sint Truiden 

80 jaar in 2018: 

18/10:  Therie Paula (SBB)  Zuidstraat 6 bus 25, 8800 Roeselare 

09/11:  Van Campenhout Agnes (KBC-V)  Houwaartsebaan 1A,  3210 Lubbeek 

17/11:  Eicher Alois  (AVEVE) Marianusstrasse, Emmels, 26, 4780 Sankt-Vith 

25/11 :  Denhaen Ilda  (MRBB)  Vianderdal 1, 3300 Tienen 

60 jaar gehuwd in 2018: 

25/10:  Ingenleuf Franz  (KBC-B) met Johanns Emma, 

Gerberstrasse 3, 4780 Sankt-Vith 

50 jaar gehuwd in 2018: 

02/10:  Vandewijer Magda  (KBC-B) met Peeters Clement, 

Fonteinstraat 135/0103  3000 Leuven 

16/11:  Princen Yvonne  (KBC-B) met Vandenplas Johny, 

Dorpstraat 3, 3050 Oud Heverlee  

 

07/10: Jos Berghmans (KBC-V), echtgenoot van Marieke Dausy, 

Pastorijstraat 5, 2442 Geel     

17/10:  François Detiège (IDB), weduwnaar van Simonne Beelen,  

Ter Elstlaan 33, 3001  Heverlee 

 

 

 

Meyhi Hilde  (KBC-B),  Rozenveldstraat 15,  3210 Linden   

Van Seghbroeck Marc  (KBC-V), Hazenfonteinstraat 39, 3050 Oud-Heverlee 

6.    Proficiat aan onze jubilarissen in  

oktober en november 

7. Onze christelijke deelneming aan de familie van onze 

overleden leden 

8. Welkom aan onze nieuwe leden  
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INSCHRIJVINGSFORMULIER  

programmadag     

dinsdag  20 november 2018   
 

Terugsturen  vóór 14 november 2018 aan:   

Secretariaat BGB, Beatrijslaan 49 , 3110 Rotselaar  

of via e-mail naar: bond.gepens.bb@gmail.com 

 

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

 

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

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

.  . .   .   .  .  .  .  .              

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

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

 

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

 

=> (*)  Wenst gebruik te maken van BGB-autobus te Leuven-Station om 12u45 

stipt  met  1 persoon  ..... .    ( *)    2  personen  ......    (*)      

=> Kan / Kan niet op eigen kracht in Scherpenheuvel geraken  ......  (*) 

Deelnemen aan de programmadag is een bijdrage van 7 € per 

persoon  

Inschrijven voor de BGB-bus  Leuven-Station naar Scherpenheuvel 

en terug is  6 € per persoon.   

Ik stort : .  . .  ,- Eur. op rekening BE91 7390 0930 0176 van BGB met 

vermelding:  “ uw  naam  - programmadag Scherpenheuvel  “ 

*  aankruisen indien van toepassing 

 

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

 

Handtekening   

(*)  aankruisen 

mailto:bond.gepens.bb@gmail.com

