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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/ 

 

 

Tijdschrift BGB, Verschijnt maandelijks 

V.U. Tony Lemmens, BB  Diestsevest 40, 3000 Leuven 

Leuven Mail,  P924176 

23 september 2019 

1. Ga even zitten en lees   

Het woordje van de voorzitter:   

   “EVEN TERUGGAAN EN DAN WEER VERDER 

Vorig jaar hadden we Dr. Luc Colemont te gast bij een van 

onze lezingen. Luc is de bezieler van de vzw “Stop 

Darmkanker” en voert dag in dag uit campagne om een halt 

toe te roepen aan deze ziekte.  

In Buiten, het ledenblad van Landelijke Gilden, verscheen 

deze maand een uitgebreid interview. We laten u graag meelezen en voegen, met 

toestemming van de redactie, het artikel bij deze nieuwsbrief. 

Ook deze maand prominent aanwezig in onze brievenbus is Johan Swinnen, 

kankeronderzoeker aan het Leuvens Kankerinstituut, die ons in het voorjaar een 

verhelderende uiteenzetting gaf over de strijd tegen kanker en een indringend 

getuigenis bracht over zijn memorabele tocht naar Santiago de Compostela. dat 

bericht is zijn nieuwe looptocht aangekondigd. Van 29 augustus tot 24 september 

loopt hij naar een onbekende bestemming, beeldje bij beeldje. Op het ogenblik dat 

ik dit schrijf is hij ongeveer halverwege. Hoe het verder is verlopen kunt ge zien op 

www.beeldjebijbeeldje.be. 

Tenslotte wil ik nog de aandacht vestigen op de komende programma- en 

jubilarissendag. Naar goede gewoonte worden de jubilarissen van dit jaar in de 

bloemetjes gezet en wordt het programma voor volgend jaar uit de doeken gedaan. 

De voorstellen van de werkgroepen zien er veelbelovend uit en zijn zo talrijk dat 

keuzes moeten gemaakt worden. Het bestuur is nu aan zet en mag de knopen 

doorhakken. Het resultaat verneem je op 19 november in Scherpenheuvel.  

Tot dan. 

Tony 

 

 

mailto:Bond.gepens.BB@gmail.com
http://www.beeldjebijbeeldje.be/
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dinsdag 1 oktober: daguitstap Kleine Brogel  (Volgeboekt) 

17 - 30 oktober: Vliegtuigreis   Zuid Africa  (Volgeboekt !) 

dinsdag 19 november: Programma- en Jubilarissendag Scherpenheuvel 

donderdag 12 december: Mia Doornaert     

 

 

95 jaar in 2019: 

17/09:  Nys Joseph  (ABB)  Koning Albertlaan  2 /K117 , 3200 Aarschot 

     

90 jaar in 2019: 

01/10:  Van Cauwenbergh Georges  (AVEVE)  Wersbeekstraat 53,  

3391 Tielt-Winge 

05/10:  Smets Joseph  (AVEVE)   Schepen Dejonghestraat 19/003,    

3880 St Truiden 

17/10:  Bogaert Hedwig  (AVEVE)  Wouwersdreef  47, 2900  Schoten 

24/10:  Brys Lucien  (BB)  Goudsbloemstraat 41, 3000  Leuven  

  

80 jaar in 2019: 

18/10:  Creten Firmin  (ABB), Spoorwegstraat 38,  3545  Zelem  

    

65 jaar gehuwd in 2019: 

23/10:  Vansina Georges  (SBB)   met Stevens Mathilde,  

Bruineveld  19,  3010  Kessel-Lo  

 

50 jaar gehuwd in 2019: 

03/10:  Geraets Joseph  (Rik) (CERA) met Van Esser Maria, 

Ph. De Monteplein 6,  2650  Edegem 

17/10:  Vertommen  Christiane  (ABB)  met Allaert Roger  

Interleuvenstraat  23,  3052  Blanden  

  

 

01/09/2019: Gerard Mannekens (AVEVE), weduwnaar van Margriet Ariën en 

levensgezel van Yvette Hendrickx,  Oud bestuurslid van BGB,   

Ter Elstlaan   39,  3001 Heverlee  

2..   Agenda BGB voor 2019   
 

3.  Proficiat aan onze jubilarissen: 

4. Onze christelijke deelneming aan de familie van onze 

overleden leden 
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Onze jaarlijkse programmadag gaat ook dit jaar door op dinsdag 19 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: 65, 60 en 50 jaar gehuwd.  

“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 10 €. Per persoon.  

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

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

Het is een bus van uitbater Van Aerschot en vertrekt aan  Perron 15. Deze 

vertrekplaats is gelegen voor het gebouw van ACERTA naast alle andere 

vertrekplaatsen van de bussen voor het station aan de Diestse Poort.   

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 11 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.  

5. BGB Programmadag op dinsdag 19 november 2019  
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Wie niet op eigen kracht, of via alternatieven zoals de BGB-bus uit Leuven, in 

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     
tel  0495/598344  

De stortingen  10 € 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. 

 

 

 

 

 

Netjes op tijd, zoals steeds, vertrekt de bus op 6 juli 2019 richting Antwerpen. 

We zijn samen met z’n 38 op weg voor een bezoek aan het Havenhuis en een uitstap 

per boot naar Bazel. Voor alle duidelijkheid Bazel in Oost-Vlaanderen (niet in 

Zwitserland).  

Het aantal deelnemers is beperkt, omdat er quota bestaan voor de Antwerpse 

gidsen. Daarom nu al de vraag: moeten we deze daguitstap nog eens organiseren in 

2020? Maar daarvoor rekenen we op uw beoordeling na het lezen van dit verslag. 

Netjes op tijd zet chauffeur Dieter ons af aan het Willemsdok in Antwerpen. Dit 

dok is het tweede dok dat in opdracht van Napoleon werd gegraven. Het was 

destijds in 1813, Le Grand Bassin. Later onder de Nederlandse bezetting werd het 

door koning Willem aan de stad geschonken. Aan de rand van dit dok ontstonden 

opslagruimten voor de aangebrachte goederen. Het Felix Pakhuis was één van 

dergelijke magazijnen. Opgericht in 1858 werd het gebruikt voor de opslag van 

koffie, suiker, thee en tabak. Na een brand in 1861 werd het heropgebouwd met 

toevoeging van een brandgang tussen de Oudeleeuwenrui en de Godefriduskaai. Tot 

1975 bleef het gebouw gebruikt als stapelhuis, daarna was er jarenlang leegstand. 

Het pakhuis kreeg in 2006 de functie van Antwerps stadsarchief: het 

“Felixarchief”, dit na een grondige renovatie. Het archief van het Havenbedrijf 

Antwerpen is er ook ondergebracht. De leeszaal, de binnenstraat en enkele lokalen 

op de benedenverdieping zijn toegankelijk voor het publiek. En daar genieten wij 

ten volle van. In de brasserie wacht er koffie en ontbijtkoekjes. 

Maar het hoofddoel van de voormiddag is het Havenhuis.  

6. Verslag BGB-uitstap: Het Havenhuis in ANTWERPEN,  
met de waterbus naar Hemiksem en wandeling naar BAZEL 

mailto:bond.gepens.bb@gmail.com
https://nl.wikipedia.org/wiki/Archief
https://nl.wikipedia.org/wiki/Renovatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Havenbedrijf_Antwerpen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Havenbedrijf_Antwerpen
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Aan de Antwerpse wijk het Eilandje werd van de hand van de Brits-Irakese 

architecte Zaha Hadid (1950-2016 - Hadid studeerde wiskunde aan de 

Amerikaanse universiteit in Beiroet en daarna architectuur aan de Architectural 

Association in Londen. Na haar afstuderen in 1977 werkte ze bij het Office for 

Metropolitan Architecture) dit bijzonder gebouw opgericht. Het huisvest 

verschillende departementen van het Havenbedrijf Antwerpen. 

 

Het nieuwe Havenhuis, een samengaan van een oude beschermde, in 

1922 opgetrokken brandweerkazerne en een nieuwbouw rond en boven dit gebouw, 

staat aan de Siberiastraat of Kaai 63 aan de noordelijke kop van 

het Kattendijkdok. Het nieuwe gebouw is sinds september 2016 de werkplek voor 

500 medewerkers. 

De nieuwbouw oogt als de romp van een zeilschip met een 

vooruitgestoken boegspriet met het oppervlak van de facetten van 

een diamant gericht naar het Kattendijkdok. Het verenigt hiermee Antwerpen als 

wereldhaven en haar diamantnijverheid. Het balkvormig volume boven de bestaande 

kazerne steunt op drie betonnen kokers waarin de trappen en liften verwerkt zijn. 

De buitengevels en de bedaking van de vroegere kazerne blijven onveranderd. 

Dankzij onze 2 sympathieke gidsen konden we in de zogenoemde boeg van de 

scheepsvormige diamant uitkijken op de haven met een toelichting over de 

activiteiten van de Antwerpse haven. De ingewikkelde berekening van de alle 

driehoekige elementen werden ons bespaard. De architecte ontwierp niet alleen het 

gebouw, maar ook het meubilair en de keukenelementen werden door haar bepaald. 

Ik vond de lijnen en vlakken zeer mooi in de concept, maar ik kan me voorstellen dat 

het voor de aannemers een hele klus geweest is om dit allemaal te realiseren. 

Kostprijs van dit gebouw 63 miljoen euro! (2.541.412.700 Belgische frank), en om 

de ruiten 2 keer per jaar te kuisen is er nog eens 100.000 € nodig. 

Uit eerbetoon aan de architecte heet het plein voor het Havenhuis Zaha 

Hadidplein. 

 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Eilandje_(Antwerpen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zaha_Hadid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wiskunde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beiroet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Architectuur
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Architectural_Association&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Architectural_Association&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Office_for_Metropolitan_Architecture
https://nl.wikipedia.org/wiki/Office_for_Metropolitan_Architecture
https://nl.wikipedia.org/wiki/Havenbedrijf_Antwerpen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kattendijkdok
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeilschip
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boegspriet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Diamant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Diamant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Haven
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Na het bezoek aan dit unieke gebouw brengt de chauffeur ons naar het Steen, 

want daar vertrekt de waterbus. Een nieuwe vorm van openbaar vervoer op het 

water en dit om zoveel mogelijk auto’s uit het verkeer te halen. Voor 4 €/pp varen 

we heen en terug van Antwerpen naar Hemiksem. Tegen 25 km/uur scheren we over 

de Schelde en zijn zo op 30 minuten in Hemiksem. Dan is het even wachten om met 

het veerpont aan de linkeroever, in Oost-Vlaanderen te geraken. 

Onder een stralende zon moeten we nog 2 km wandelen tot aan het restaurant. 

Zowat halfweg lopen we onder de zigzaggende bogen van de Arcade die precies 

staan op de plek waar de ringdijk de Verkortingsdijk kruist. Het kunstwerk 

verbindt beide kanten van de onderbroken Verkortingsdijk, die van het veer naar 

Bazel loopt. De kunstenaar van dit werk is Arnout Van Vaerenbergh. 

We lopen over de oudste ijzeren hangbrug van Europa en zien een ronde toren uit 

de 15de eeuw die diende als duiventil. Dit moet in de buurt van Bistro De 

Duiventoren zijn. En dat klopt ook, aan de rand van het dorp, in dit voormalige 

dienstgebouwen van kasteel Wissekerke worden we van harte welkom geheten.     

Het is ondertussen al 14 uur. Vermoeid van het vele trappenlopen in het Havenhuis 

en de wandeling naar het dorp, vleien we ons neer op het zonovergoten terras.  Het 

is er heerlijk! 

Lekkere bouillon met verse peterselie/sla is onze dagsoep, die door niet altijd even 

handige studenten wordt opgediend. Daarna zijn er vers gesneden frietjes met 

heerlijk in bier gegaard stoofvlees. 

Het is aangenaam, zeer aangenaam, zitten op dit terras. De architecturale fondsen 

van de architecte Zaha Adid worden besproken, de ervaring met de waterbus, de 

mooie verhalen van vroeger… excellent smaakt dan de dame blanche…. maar ook 

onze tijd loopt….  

De voorziene grote wandeling door het prachtige natuurgebied schiet er helaas bij 

in… het veer en de waterbus vertrekken stipt en we moeten de 2 km lange dijk nog 

terug tot aan de Schelde.  Net op tijd is iedereen terug aan de oever en boorden 

we opgelucht in.  

In Antwerpen wacht onze bus en netjes, rond 19 uur, bereiken we terug onze auto.  

Beste vrienden, ik vond het een prachtige daguitstap, dank zij onder andere het 

mooie weer en vooral het toffe gezelschap. Kijk daarom ook eens naar de 

fotoreportages die gemaakt zijn op www.B-G-B.be en klik op Foto’s. 

 

Een aantal collega’s konden helaas niet meegaan wegens volzet. Spijtig, maar hebt u 

na het lezen van dit artikel zin om deze daguitstap ook mee te maken, laat het ons 

weten. U kan dit per e-mail of brief doen, maar ook doen onze site op internet.  

Surf naar www.B-G-B.be / klik op info & contact en vul het formuliertje in en geef 

aan of u interesse hebt. Op die wijze kunnen we snel evalueren of een herhaling van 

deze dag gewenst is. 

 

Jos Pelgroms en Stef Stas 

http://www.b-g-b.be/
http://www.b-g-b.be/
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Zondag 25 augustus 2019… het is heel, heel vroeg (voor sommigen/de meesten)… is 

het nog nacht? Onze autocar bij het busbedrijf Van Aerschot in Scherpenheuvel 

vertrekt stipt om 5 uur. Na een korte stop in Leuven vertrekken we met 33 BGB-

ers naar Nederland. De stemming tijdens de eerste uren is ‘slaperig’, maar er komt 

toch leven in bij een eerste halte in een Nederlands Shell-station, tijd voor een 

koffietje, een bakje koffie, zoals ze hier zeggen.  

Den Helder is onze eerste echte afspraak. Het is hier een drukte van jewelste. 

Rijen auto’s en bussen wachten om in een snel tempo, om 10.30 uur, het veer op te 

rijden. Na 20 minuten varen, staan we op het eiland Texel. Hier wacht Nel Witte 

(op Texel gekend als Nel van de baron) ons op. Nel is de plaatselijke gids die ons 

gedurende de ganse dag zal entertainen op een typische spontane Texelse manier. 

De drukte van de haven laten we snel achter ons en we rijden rustig door het 

prachtige, platte eiland. Onze chauffeur Dieter toont zijn rijkunsten door de 

smalle paadjes.  Het grootste dorp en tevens de hoofdplaats van de gemeente 

is Den Burg midden op het eiland. In het zuiden van Texel liggen Den Hoorn en 't 

Horntje. Oudeschild en Oosterend bevinden zich aan de oostkant van het eiland. De 

Koog is gelegen naast de duinen in het westen en in het noorden ligt De Cocksdorp, 

gesticht door de Antwerpenaar Nicolas Joseph de Cock.  De Cocksdorp is het 

jongste en meest noordelijke dorp van het Nederlandse Waddeneiland Texel.  

Texel is naast een rustig eiland, bij de vele toeristen gekend als een wandel- en 

fietsparadijs of om vogels te spotten. 

 

 

  

Maar die zondag zagen we ook een ploegwedstrijd met oude tractoren, vielen er 

vele mensen uit de lucht, maar dat bleek dan een fly-in te zijn, met mogelijkheden 

tot parachutespringen. Het eiland is ook gekend voor zijn jutters. Een jutter is 

iemand die langs het strand naar aangespoelde spullen zoekt. Meestal uit 

liefhebberij. En hier spoelt wel wat aan, zelfs zoveel dat er 2 musea hieromtrent 

zijn opgericht. Wij bezoeken het Museum Kaap Skill.  Het museum richt zich op 

7. Verslag: 3-DAAGSE BGB AUTOCARREIS TEXEL - FRIESLAND  
- DE HOGE VELUWE 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dorp
https://nl.wikipedia.org/wiki/Den_Burg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Den_Hoorn_(Texel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/%27t_Horntje
https://nl.wikipedia.org/wiki/%27t_Horntje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oudeschild
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oosterend_(Texel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Koog
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Koog
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Cocksdorp
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicolas_Joseph_de_Cock&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waddeneilanden
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het leven met de zee en het belang van het eiland in de Gouden Eeuw. In de 

zeventiende en achttiende eeuw was Texel een belangrijk knooppunt voor de 

scheepvaart. Voor de kust lag de Reede van Texel, de grootste ankerplaats ter 

wereld. Het museum heeft een grote collectie met opgedoken objecten uit 

scheepswrakken van die tijd.  Kaap Skill is deels binnenmuseum en deels 

openluchtmuseum, met replica van een vissershuisje, een smederij, een 

timmermanshuis,…. een molen. 

 

 

 

’s Middags eten we bij Victoria het plaatselijk zeer beroemde gerecht Kibbeling 

met frietjes. Kibbeling is stukken gesneden vis (kabeljauw) die in 

een beslag worden gedompeld en daarna gefrituurd. Het woord kibbeling duidde van 

oorsprong op gezouten afval…. maar dat was het hier zeker niet 

Kibbeling recept van Piet Huysentruyt: 

1. Neem 2 eigelen en voeg het water toe. Roer met de garde. Voeg dan de 

bloem toe en roer met de garde tot er zeker geen klonters meer zijn. Als 

het beslag nog iets te vast is, voeg je nog een heel klein beetje water toe. De 

dikte van het beslag bepaalt de dikte van het deegkorstje. 

2. Neem de stukjes vis en kruid met peper en zout en eventueel nog een beetje 

Piet Huysentruyt Dolce Vita-kruiden. 

3. Dompel de stukjes vis onder in het deeg en leg het voorzichtig in de 

frituurolie. Bak gedurende ongeveer 3 minuten op 200 graden 

 

Om 17 uur nemen we de veerboot terug naar Den Helder. Dieter onze chauffeur 

heeft er al heel wat kilometers en uren rijden opzitten en moet nog naar 

Leeuwarden…. zal hij het halen? Het wordt spannend want de wetgeving i.v.m. de 

rij- en rusttijden voor buschauffeurs is streng. Hij zal het halen… maar er resten 

hem slechts 2 minuten rijtijd, als we stoppen voor het prachtige Post-Plaza Hotel & 

Grand Café in Leeuwarden. Hier zullen we 2 nachten verblijven. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gouden_Eeuw_(Nederland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Deeg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frituren
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Maandag 26/8 verkennen we samen Leeuwarden en het Friese merengebied.  

Na ons Fries ontbijt, starten we met een bezoek aan Leeuwarden hoofdstad van 

Friesland, met zijn talrijke monumenten en schilderachtige grachten ook wel de 

schatkamer van Friesland genoemd.  Lord William is één van de twee stadsgidsen 

die ons begeleid tijdens de stadswandeling door het historisch centrum. Vandaag is 

er ook de inhuldiging van een nieuwe burgemeester: Sybrand Buma. Hij zal met een 

stadsbus opgehaald worden aan de grens van Leeuwarden om dan zijn eerste 

receptie te houden in de grote kerk.  De Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden is 

de grootste van de middeleeuwse kerken in deze stad. Het gotische bouwwerk werd 

tijdens de reformatie omgebouwd tot protestantse kerk en verloor haar altaren en 

veel van de versieringen. De kerk is nog steeds in gebruik bij de protestantse 

gemeente. Tijdens de wandeling krijgen we uitzonderlijk de mogelijkheid om 

rechtover het oude stadhuis even binnen te lopen in het Stadhouderlijk Hof. Dit is 

het voormalig paleis van de koninklijke familie. Wij ontdekken er prachtige oude 

schilderijen van voorname dames en heren. Aan de voormalige joodse school is het 

net speeltijd. De kinderen spelen op straat, op het pleintje voor de school en op een 

grasperkje. De toezichthoudende juf staat in het midden van het plein. De 

schoolbel staat voor haar. Het is de eerste schooldag… en de kinderen hebben er 

zin in. 

We verlaten Leeuwarden en rijden door het Friese Merengebied via Joure en 

Terherne tot in het mooie Sneek, Elfsteden-stad met een prachtige 17e -eeuwse 

waterpoort.  De waterpoort staat zowat centraal in onze wandeling door de stad, 

die al ontstaan is in de 10de eeuw. Maar nog groter is mijn verbazing als we voor de 

C&A-winkel een elegant standbeeld zien. Het is een standbeeld gemaakt als 

erkenning voor Clemens & August Brenninkmeijer die hier in 1861 een winkeltje 

openen, het begin van de bekende kledingswinkelketen C&A. Wat verder komen we 

aan de gewezen suikerwerkfabriek Tonnema, die bekend is van de pepermuntjes 

‘King’ (Kwaliteit In Niets Geëvenaard). 

Het middagmaal bestaat uit soep daarna is er brood met beleg, o.a. een kroket. 

Kroket, heerlijk zij de serveerster. Neem een boterham en plet de kroket erop en 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Leeuwarden_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gotiek_(bouwkunst)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Protestants
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_familie_(Nederland)
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smeer er dan een laagje mosterd op, let wel op want de mosterd is best pittig, eet 

smakelijk. Koffie à volonté en natuurlijk ook een glaasje karnemelk.  

Het namiddagbezoek in Lemmer, zal velen bijblijven. In deze gemeente staat het 

100-jaar oude Woudagemaal.  Een gemaal kan, dank zij enorm sterke pompen, 

water van een lager naar een hoger niveau brengen. Het Ir. D.F. Woudagemaal is 

het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld ooit gebouwd. Het wordt 

gemiddeld twee keer per jaar gebruikt, tijdens perioden met veel regen en wind, of 

als oefening, om het Friese boezemwater op het vereiste peil te houden. Het 

machinepark bestaat uit vier  hoofdstoommachines van 500 IPK en acht tweezijdig 

aanzuigende centrifugaalpompen. Elke hoofdstoommachine is gekoppeld aan twee 

van deze pompen.  De zes kolengestookte piedboeuf stoomketels werden vervangen 

door vier vlampijpketels van Werkspoor, die in 1967 op zware stookolie werden 

omgebouwd. Kortom een indrukwekkende installatie die kraaknet was. Mijn 

verbazing was nog groter toen de anekdote werd vertelt dat in het schip de Titanic 

vier maal zoveel, min of meer, gelijkaardige stoommachines stonden met daarbij 

natuurlijk een massa aan steenkool. 

 

 
 

Blijgezind en onder het moto ‘we zijn helemaal op stoom’, rijden we terug naar het 

Post-Plaza Hotel voor het avondmaal. Sommige maken nog een kleine wandeling door 

de stad, andere gaan nog iets drinken en dan slapen, want het was alweer een mooie 

dag. 

Dinsdag 27 augustus, na het ontbijt, vertrekken we terug richting België en 

profiteren ervan om de Hoge Veluwe te ontdekken of te herontdekken. We starten 

met een rondrit door het park : de lokale natuurgids Kees Kuiphof vertelt over de 

geschiedenis, de natuur, het landschap en de cultuur van de Hoge Veluwe.  In het 

prachtige spiksplinternieuwe Park Restaurant konden we lunchen, om daarna te 

genieten van een vrije namiddag. Er waren verschillende mogelijkheden. De meesten 

bezochten het gekende Kröller-Müller museum met zijn prachtige schilderijen (Van 

Gogh, Picasso, Mondriaan,…)  en zijn unieke beeldentuin. Anderen gingen fietsen. 

Honderden fietsen staan klaar en zij vrij te nemen en te gebruiken. Ook het gratis 

ondergrondse museum was de moeite waard. Mogelijkheden waren er voldoende 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Water
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stoomgemaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boezem_(water)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stoommachine
https://nl.wikipedia.org/wiki/Centrifugaalpomp
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stoomketel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stoomketel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Werkspoor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stookolie
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en iedereen heeft zijn ‘goesting’ gevonden en heeft genoten van deze zonnige/hete 

namiddag. 

Om 16.30 uur verzamelen we aan de autocar en zoals gedurende de hele reis, was 

iedereen netjes op tijd op de afspraak. Nog snel een groepsfoto…..  

 
 

We hebben prachtige dagen gehad in Noord-Nederland, heel wat gezien en veel 

informatie gekregen, maar vooral genoten van elkaar. Het was een fijn gezelschap 

die 33- BGB-ers. 

Stef Stas 

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

Voor meer foto’s kan u terecht op onze site! 

 

 

 

Het verhaal van twee helden die het oude postkantoor redden van 

de Duitse bezetters 

Het verhaal dat u nu leest wordt vaak vertelt door gids Henk Leutscher bij zijn 

wandeling met toeristen door Leeuwarden. Voor Hotel Post-Plaza, het hotel waar 

wij verbleven. 

Het uitgeschreven verhaal ligt netjes op de kamers. Ik laat je er mee van genieten. 

 

“Op een middag in april 1945 wandelen twee mannen op klaarlichte dag het 

postkantoor aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden binnen. Ze hebben 72 kleine 

pakketjes bij zich. De blokjes hout en gesmolten lood worden door was en grote 

zegel bij elkaar gehouden. Het lijken bommen en dat is precies de bedoeling…. 
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De 35 kilogram zware vracht werd onder de ogen van de bezetter naar binnen 

gesmokkeld. In de kelder van de telefooncentrale werden ze omgewisseld voor de 

echte explosieven: de nazi’s hadden 72 stuks van de springstof trotyl in het 

souterrain van het postkantoor verstopt. Met de bedoeling het hele gebouw op te 

blazen. De Canadese bevrijder klopte stevig op de deur, maar de nazi’s weigerden 

er stilletjes tussenuit te knijpen.  

Friesland stond op het punt om bevrijd te worden. De bezetter kon er niets meer 

tegen doen. Op bevel van de Duitse bevelhebber vernielde de vluchtende soldaten 

Nederlandse spoorlijnen, bruggen en gebouwen. Wanhoopsdaden die een 

strategisch belang dienden maar ook diepe frustratie van de verliezer etaleerden. 

Met het in brand steken van gebouwen wilden de nazi’s bovendien zoveel mogelijk 

bewijs van hun gepleegde gruweldaden verbergen. 

Het Oude Burger Weeshuis aan het Wilhelminaplein werd in brand gestoken, met al 

het papieren bewijsmateriaal over de misdaden van de bezetter in Friesland erbij. 

Dit lot bleef het postkantoor annex telefooncentrale bespaard. 

De ondergedoken PTT’ers Jan Roukema en Theo Bosman, die in het postkantoor 

hadden gewerkt, behoorden tot de sabotagegroep die het kunststukje tot een goed 

einde brachten. Het falsificatiebureau van het verzet knutselde de 72 nepbommen, 

Jan en Theo verwisselden de lading voor het echte trotyl. Dat lukte hun toen de 

Duitsers naar buiten liepen om een legerauto met pech te helpen. Binnen een paar 

minuten was alles omgewisseld. 

Vloekend stelde de Duitse commandant vast dat hij in de maling was genomen. En 

omdat er geen tijd meer was nieuwe explosieven neer te leggen, gingen de nazi’s er 

als dieven in de nacht vandoor. De volgende dag, 15 april, werd Leeuwarden bevrijd 

en ’s middags om precies 12.23 uur reed de eerste Canadese legertruck over de 

Groningerstraatweg. 

Dankzij de moed van een paar mannen staat het postkantoor er driekwart eeuw 

later nog altijd. Het is jaren geleden verbouwd tot een hotel. Tot een plek waar u 

en ik een kopje koffie drinken. Waar gegeten en geslapen wordt. En waar vaak een 

toast wordt uitgebracht. Laat de volgende op de gezondheid van Jan en Theo zijn. 

Dat hebben ze verdiend.” 

TSJOCH! 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER  

programmadag     

dinsdag  19 november 2019   
 

Terugsturen  vóór 11 november 2019 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 10 € 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

