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1. Ga even zitten en lees   

Het woordje van de voorzitter:   

Een jaar als geen ander 

2020 … een jaar als geen ander. Niemand had bij de 

jaarwisseling enig vermoeden wat 2020 in petto hield. 

Niemand kon toen vermoeden hoe drastisch ons leven 

overhoop zou gehaald worden.   Niemand kon toen weten dat 

wereldwijd de samenleving zo zwaar geteisterd zou worden. 

Zo vanzelfsprekend als wensen voor een goede gezondheid zijn, zo abrupt werd 

lichamelijk en mentaal welzijn op de proef gesteld.  Velen onder ons zijn 

geconfronteerd met het overlijden van een dierbare,  velen hebben geleden door 

ziekte,  velen worstelen met eenzaamheid.  

Ieder van ons botste op de grenzen van persoonlijke vrijheid en eigen goeddunken. 

En het blijft duren. 

2021… een jaar als geen ander…   Stilaan groeit het vooruitzicht op het doorbreken 

van de impasse. De jongste berichten in verband met vaccinaties zijn hoopgevend. 

Toch moeten we voorzichtig blijven en er alles aan doen om een nieuwe opflakkering 

van de corona-crisis  te voorkomen. 

Niets blijft duren. Laat ons hopen dat het komende jaar een jaar wordt als geen 

ander: een jaar van heropleving, een jaar van terugkeer naar het normale.  

Vooral een jaar vol gezondheid. Een jaar van menselijke warmte en innige 

genegenheid, van verbondenheid en vriendschap. 

Ook een jaar waarin we met BGB weer voluit kunnen genieten van onze activiteiten. 

Wij kijken ernaar uit om jullie terug te zien, zo rap mogelijk, in een ontspannen en 

geruststellende sfeer. 

We zijn er ons van bewust dat kerstmis en de jaarwisseling anders zullen zijn dan we 

gewend zijn. Wij leven mee met diegenen die alleen zijn, die het moeilijk hebben. 

Samen kijken we uit naar een betere toekomst. 

Hou het veilig en gezond,  en weet … alles komt goed. 

Namens het bestuur BGB 

Tony 
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EEN ANDERE KERST 

 
Zo vaak droom ik van 

een speciale kerst 
en zo vaak kies ik dan toch maar voor 

de stal met haar verleden 
een gezellige gourmet 
en de gekende boom 

 
en plots is hij daar 
die speciale kerst 

onverwacht verwacht 
en plots zie ik het weer 

het kleine kind 
in mijn stal met haar verleden 

de kleine bubbel waarin we vieren 
dat de liefde overwint 

mijn groene boom met zijn vele lichtjes 
hoop in een gekke wereld 

 
zo vaak volstaat het 

om te durven naar binnen gaan 
zo vaak volstaat het 

om in de donkere stilte 
licht te voelen 

 
ja, Kerstmis 

zal anders zijn 
 
Leen Vermeire 
Tekst geplukt uit Ferm, december 2020 
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Reizen zit er op korte tijd niet meer in. Nochtans heeft onze vereniging een stevige 

reputatie opgebouwd wat korte of lange reizen betreft. Een niet volledige 

opsomming maakt dit duidelijk…. en voor zij die erbij waren, zijn het wellicht fijne 

herinneringen:  

Oxford en de Cotswolds – China – Carcassonne – Baltische staten – Portugal – Canada – 

Noordwest Spanje/Compostella – Berlijn – Lens/Arras – Bulgarije – Rome/Assisi/Perugia – 

Ierland – Madrid/Toledo – Puglia – Bremen/Hamburg/Lübeck – Friesland – Zuid-Afrika 

 

       

 

En dan waren er de prachtige plannen om dit jaar samen Israël, het Beloofde Land, te 

bezoeken…. helaas het is met een belofte gebleven. Maar zoals u in het vorige maandblad 

hebt gelezen, plannen we deze reis in mei 2022.  

 

Al deze reizen doen we samen onder de deskundige begeleiding van OmniaTravel. De 

inschrijvers van de geplande Israël-reis betaalden trouwen reeds een voorschot, dat zeker 

niet verloren is. Daarom nog eens kort de te volgen procedure: 

 

 De Israël deelnemers ontvingen van Omnia Travel via e-mail een Corona-voucher die 

geldig is tot 29/5/2021. 

 Op dat ogenblik moeten zij aan Omnia Travel melden of zij de voucher willen gebruik 

als voorschot voor een andere reis, dan wel of het bedrag teruggestort moet worden. 

o De voucher verlengen is geen optie, want deze corona vouchers zijn wettelijk gedekt 

door het Garantiefonds en zijn maar 1 jaar geldig. Dus als U op dat moment nog niet 

zeker bent of u een andere reis wil boeken, dan vraagt u best gewoon het geld terug. 

 

Om het voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken zal Frie van Omnia Travel u ergens begin 

mei 2021 persoonlijk e-mailen, zodat u dan uw voorkeur kan bepalen.  

 

En ik, ik hoop u volgend jaar te mogen ontmoeten op onze samenkomsten, wandelingen, 

lezingen, reizen…. want niettegenstaande de huidige verplichte Corona-afstand… beloven wij, 

als bestuur, om er alles aan te doen om dichter bij elkaar te komen in onze fantastische 

BGB-familie! 

 

Stef Stas 

Samen op reis 
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Dit jaar 2020 is het bestuur BGB uitgebreid met een nieuw lid: Pieter Michels. 

Even voorstellen en we laten Pieter zelf aan het woord: 

 
“Ik ben geboren op 15 januari 1954 te Leuven en bracht een groot deel van mijn jeugd door 

in Congo.  

Aan de KU Leuven doctoreerde ik in de landbouwwetenschappen.  

Mijn vrouw Ria Bollens en ik zijn de trotse ouders van Johanna en Carmien. 

Sinds 1984 werk ik voor het sociaal secretariaat dat eerst Socra-S heette, dan onder SBB 

viel en nu deel uitmaakt van Acerta. De voornaamste opdrachten in mijn loopbaan waren: de 

ontwikkeling van klantentools, de migratie van klanten naar nieuwe applicaties, algemeen 

applicatiebeheer en de implementatie van specifieke oplossingen voor grotere 

ondernemingen.  

In mijn vrije tijd zing ik als bas in Canzonetta te Kessel-Lo en haal ik mijn hart op als 

fotograaf bij de vzw Contactclowns Talking Stick.   Daarnaast verdiep ik me graag in 

(Spaanse) literatuur, filosofie en geschiedenis.  Verder volg ik de evoluties op het vlak van 

politiek, milieu en klimaat op de voet. 

 

Ria en ik genieten van opera, ballet, theater en slam poetry.   Jaarlijks dompelen wij ons 

onder in de oude muziek op het Musica Antiqua Festival te Brugge.  

 

In verre landen zoals China en Iran ontmoetten we bijzondere 

mensen en ontdekten we weinig gekende culturen.  

Wij wandelden met onze rugzak 2500 km naar Santiago de 

Compostela langs de Camino Frances en de Via de la Plata. Samen 

met mijn fietsvrienden doorkruiste ik Europese bergen en dalen. 

 

Op 1 februari 2021 ga ik met pensioen. Mijn loopbaan gaf me fijne 

collega’s en zo veel voldoening dat ik wat langer bleef doorwerken. 

Ik kijk er naar uit me te mogen engageren voor de Bond van 

Gepensioneerden van de Groep Boerenbond. “ 

 

 

 

 

 

 

 

Voorstelling van een nieuw bestuurslid BGB:  

Pieter Michels 
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Nu we in hoofdzaak nog altijd in ons “kot” moeten blijven, is er veel vrije tijd voor 

meer creatieve activiteiten…  Dat we als BGB toch kunnen bijdragen tot het 

“verbinden” van de leden en het creatieve daarin willen aanmoedigen, kan 

bijvoorbeeld met een publicatie met een zinvolle tekst, een extra activiteit….. 

Wie wil vertellen hoe hij of zij de quarantaine speciaal creatief beleeft mag dit 

altijd doorsturen naar onze email Bond.gepens.BB@gmail.com     

Alle initiatieven  zijn nog altijd van harte welkom! 

We willen de meest interessante stukjes dan ook publiceren .  Het is een middel om 

toch verbonden te blijven.  Zo hebben we wel enkele initiatieven binnen gekregen 

waarvan je er hieronder kunt lezen ….  

 

 

Wat doen mensen in deze corona tijd? 
 

Wat doen mensen zoal in corona tijd, hoe de dag doorbrengen zonder veel contacten, 

met wat houden zij zich bezig, …… 

Tijdens een van onze reizen had ik een gesprek met Julien Milis, hij is jaren actief in 

de kerkfabriek van Ramsel.  Een van de grote projecten daar is het restaureren en 

renoveren  van “ De Strokapel” gelegen langs de Herenthoutsesteenweg. 

Julien sprak dat het dossier al zo lang aansleepte dat het er mogelijk nooit zou van 

komen door de slome administratie en het beleid dat te wensen overlaat. 

Maar eerst schetste hij de beschrijving van de kapel:  deze is toegewijd aan Onze 

Lieve Vrouw.  Vermoedelijk werd in 1662 een primitief veldkapelletje opgericht om 

het Onze-Lieve-Vrouwebeeldje op te hangen in een eik. Door de toeloop van 

gelovigen reeds in 1664 vervangen door een grotere houten kapel. 

Die waarschijnlijk begin 18de eeuw plaats moest ruimen voor een stenen constructie. 

In 1788 werd het koor afgebroken om de kapel te verlengen.  Deze moest tijdens de 

bouw van de nieuwe sint Hubertuskapel in 1788-1791 immers tijdelijk dienst doen als 

noodkerk.  Het strodak bleef evenwel behouden vandaar de benaming “ Strokapel”. 

De kapel had tot in de 19de eeuw eigen kapelmeesters en het beheer der inkomsten 

leidde reeds in 1669 tot een ernstig conflict tussen de pastoor en de abdij van 

Tongerlo. 

Van de 17de tot de 19de eeuw was Ramsel met zijn Strokapel een bekend 

bedevaartsoord,  meermaals per jaar trok men in stoet naar de kapel, en er zouden 

verschillende genezingen gebeurd zijn.  Bij elke genezing werd als dank een ex voto 

geschonken aan de kapel, de talloze zilveren of houten voorwerpen, met dikwijls een 

afbeelding van het genezen lichaamsdeel ( bv. een oog, hand of been ) werden er 

opgehangen.  

Maar ondertussen loopt het dossier verder en gebeurt er niets. 

Toch BGB blijven verbinden 

mailto:Bond.gepens.BB@gmail.com
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De laatste pastoor van Ramsel, Jaak Verlinden, laat in januari 2001 het dossier voor 

renovatie weer opstarten.  Door een zeer slecht beleid sleept de opmaak van het 

dossier aan tot in 2013. 

Het Strokapelcomité zorgt voor een doorbraak in het restauratiedossier,  dat al 

even bouwvallig lijkt als de Strokapel zelf. 

Pas in november 2015 wordt het dossier bij ‘ hoogdringendheid ‘ terug opgemaakt. 

Eindelijk kon men beginnen met de nodige vergunningen aan te vragen,  maar ook de 

financiële kant kwam aan bod:  gronden van de parochie werden verkocht om de 

grote kosten te kunnen betalen. 

Verschillende aannemers werden met de opdracht belast om de strokapel van onder 

tot boven aan te pakken en volledig in de oorspronkelijke staat te herstellen, maar 

het oorspronkelijke strodak van de kapel werd niet opnieuw geplaatst.  

Op bepaalde momenten lagen de werken ook stil, als er weer een probleem naar 

boven kwam dat niet voorzien was in de lastenboeken.  Zo waren er problemen met 

de stabiliteit van het gebouw, scheve muren die al of niet moesten afgebroken 

worden en heropgebouwd en het regende binnen waardoor de muren en de 

lambrisering werden aangetast. 

Als men de kapel aan de buitenkant bekijkt ziet men ook het vernieuwde torentje.  

Wat er op valt is dat het torentje niet zoals gewoonlijk aan de achterkant van het 

gebouw staat maar aan de voorkant.  Zou dit een foute constructie geweest zijn? Dit 

was het zeker niet maar door de eeuwen heen en de vele verbouwingen en wijzigingen 

aan het gebouw staat het uiteindelijk op deze plaats.  

De hoofdingang was vroeger aan de achterkant, daardoor stond het torentje wel op 

de juiste plaats.  Door de ingang weer eens te veranderen staat het nu aan de 

voorkant.   

De schilderwerken liepen ook vertraging op doordat er eerst nog diende nagegaan te 

worden hoeveel lagen verf er op de muren en het plafond stonden ( 6 lagen van 

vorige schilderwerken )  die dan ook kunnen aangetoond worden door op 

verschillende plaatsen stalen te nemen en die voor het nageslacht te behouden.  

Er is niet op een euro gekeken bij de afwerking, duurzame technieken weren 

aangewend om het interieur zijn grandeur van weleer terug te geven. 

Maar langzaam kwam het einde in zicht ( ook de vele slapeloze nachten ). De kapel 

kreeg haar uitzicht terug zoals het voorheen was, statig en uitnodigend voor er te 

stoppen en er naar binnen te gaan, om er even te verpozen en een gebed te plaatsen 

Er zijn nog enkel kleine zaken die momenteel nog moeten afgewerkt worden.  Er is 

nog een beeld dat in restauratie is, de veiligheid wordt nog op punt gesteld, en er 

wordt aan de buitenzijde rechts van de kapel nog een toilet opgetrokken en een 

kaarsenbrander geplaatst.  

De uiteindelijke afwerking gebeurde in deze moeilijke corona tijd.   

Dit was ook weer een uitdaging om de deadline die gesteld was te halen (de schilders 

gingen bij de opening op 16 oktober pas tegen de middag naar huis, als de minister 

met de genodigden op de straat stonden te wachten om het lint door te knippen). 

Op uitnodiging en met de nodige vertraging kwam minister Diependaele op 16 

oktober de kapel plechtig open stellen, hij sprak hier van een huzarenstuk dat 
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gerealiseerd is, maar ook dat het erfgoed voor het nageslacht dient behouden te 

blijven.  Het is ook van economische waarde om deze erfstukken open te stellen 

zodat inwoners van het dorp, maar ook toeristen, worden aangetrokken om deze te 

bezoeken. 

Daarna sprak Julien als voorzitter van de kerkfabriek en de burgemeester van 

Herselt de woorden van lof voor al degenen die bijgedragen hebben tot deze 

realisatie.  Een dikke proficiat. 

Julien en zijn team spreken nu wel met trots over deze realisatie, de minpuntjes 

vallen hierbij in het niets. De tweeëntwintig jaren van beslommeringen worden nu in 

een doosje gestopt, en veilig opgeborgen.  

Wat ook opmerkelijk zal zijn is dat er ook elke week terug een mis gedaan wordt in 

de kapel, er zal ook weer getrouwd worden zoals door de eeuwen heen het geval was,  

en er zullen lezingen gegeven worden. 

Zij zal dagelijks opengesteld worden voor een bezoek, voor een gebed of bezinning 

voor alle burgers van dit land.  

Zie voor meer info en foto’s over de kapel via internet en Wikipedia.   

Dank Julien dat ik er mocht bij zijn op de opening.   

Jos Pelgroms. 
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NOSTALGIE UIT MIJN KINDERTIJD 

Het komt me vaak voor alsof de wereld rondom mij alsmaar kleiner wordt naargelang mijn 

aantal levensjaren toeneemt. Deze mijmeringen zijn geen uitingen van heimwee naar wat 

voorbij is, is wel nostalgisch terugdenken aan hoe het vroeger was. Zonder oordelen of 

veroordelen.  

Alles heeft immers zijn tijd en iedere tijd brengt andere toekomstperspectieven met zich 

mee. 

Als ik terugdenk aan wat men me vertelde over de eerste jaren na mijn geboorte in 1949 en 

aan mijn latere jeugdjaren, komt dit over als een probleemloze periode in mijn leven.  

Het lijkt nu na zoveel jaren dat ik vrijwel onbekommerd en totaal gelukkig door het leven 

liep. Ongetwijfeld zal ook toen zeker niet alles altijd rozengeur en maneschijn geweest zijn. 

Maar het zijn de mooie momenten uit het verleden die het heden boeiend maken.  

Ik groeide op volgens een zekere orde en regelmaat.  Een levenspatroon dat misschien niet 

zoveel rekening hield met je persoonlijke inbreng en medezeggenschap.  Maar wel borg 

stond voor een geruststellende gemoedsrust.  Een geborgenheid ook die je de kans bood om 

je binnen een welbepaalde vrijheid te ontplooien.  En dat zonder veel dure woorden en weinig 

zeggende termen en uitdrukkingen.  

We stonden midden de vorige eeuw op een keerpunt.  Ons Kempisch maatschappijbeeld dat 

tientallen of zelfs honderden jaren onveranderd was gebleven binnen onze wel bekrompen 

maar hechte aaneengesloten dorpsgemeenschap,  geraakte in een niet meer te stuiten 

stroomversnelling.    

De Tweede Wereldoorlog had zopas laten zien dat er buiten de eigen landelijke parochie ook 

nog wat anders bestond. De vernieuwingen werden gulzig binnengehaald.  

Wat prijs ik me nu gelukkig dat ik die tien jaren tussen 1950 en 1960 als kind heb mogen 

beleven. Het was een overgangsdecennium van de zogenaamde oude tijd naar al wat modern 

en comfort moest gaan betekenen. Wat ging het nadien snel.  

Ik heb nog de bescheiden eenvoud meegemaakt in mijn eigen thuis en in de huizen van mijn 

kameraden. Het was doodnormaal dat mensen tevreden waren met een strikt minimum aan 

meubilair. Een soberheid die nu primitief zou genoemd worden.   Maar wat hadden we meer 

nodig dan een tafel en voor ieder gezinslid een stoel.   Voor een toevallige bezoeker vonden 

we wel een oplossing om mee aan te schuiven.   Het was de gezelligheid bij elkaar die telde. 

In iedere kamer één kast om het hoogst noodzakelijke in op te bergen.  In bed sliepen we 

met twee of soms zelfs met drie.  Eén stopcontact in heel het huis was wel voldoende want 

de radio was het enige elektrische toestel dat een gezin op de buiten bezat. De wasmachine 

met onderaan een houtoven om het water te stoken, werd met de hand gedraaid. Strijken 

deed moeder met ijzers die ze op de stoof verhitte.   Diezelfde ijzers waren, in een 

handdoek gerold,  onze voetverwarmers tijdens koude nachten. Ook de geblutste zinken 

koffiebus van vader, die overdag mee naar zijn werk ging, kon er gevuld met kokend water 

voor dienen.   Het gebeurde wel eens dat je er met je tenen de sluitingsbeugel van af 

prutste en dan werd je nat wakker.  

Bij het opstaan kon het ijskoud zijn op onze slaapkamer maar de aanblik van de bloemen op 

het vensterglas deed dat vergeten. Als we beneden kwamen had moeder de Leuvense stoof 

al aangemaakt.   We schaarden ons er met zijn allen rond, voeten dicht bij de vuurpot. Onze 

voorkant verbrandde haast terwijl onze rug bevroor. Maar gezellig was het!  

Op diezelfde stoof kookte moeder ons middag- en avondeten.  Daarvoor had ze geen 

tientallen kookboeken nodig. Uit het hoofd kende ze alle gerechten. Gezonde boerenkost 
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zoals patatten met ajuinsaus en spek.  Daarna brokkenpap of pudding.  Als haar tijd het 

toeliet kon er ook al eens hartige groentesoep zijn.  Iedereen gebruikte welgeteld één 

teljoor, één lepel en één frinket.  Het smaakte allemaal zo dat we ons teljoor grondig 

uitlikten.  Dat vergemakkelijkte het afwassen. Vermits dat met de hand werd gedaan en het 

water tussendoor niet werd ververst dreven er kleurrijke vetogen in rond.  

's Zaterdags schaarden we ons met zijn allen rond één grote opgehoopte braadpan met 

gebakken patatten en opgewarmde overschotten van vorige maaltijden.  Het kwam er dan 

wel op aan je door de andere huisgenoten niet opzij te laten zetten.  

Natuurlijk vielen er al wel eens harde woorden. Zo leerden we voor ons eigen opkomen.  

Tijdens talloze ruzies met kameraden was het eveneens nodig ons mannetje te staan. 

Conflicten en onenigheden losten we zelf op, desnoods met onze vuisten.  Soms hielden we 

daar een bloedneus aan over maar dat stond onze gezworen kameraadschap niet in de weg. 

Thuis huilend gaan verklikken vonden we flauw.  De straat was ons speelterrein. Of we 

hangkinderen waren? Zeker niet want we hielden ons creatief bezig. Ravotten in de bossen 

hield ons lichaam en onze geest gezond. Dat was onze fitness.  Er zetelde immers nog niet in 

elke straat een therapeut of zielenknijper. Wie het aandurfde hoog in een boom de eieren 

uit een eksternest te roven terwijl het woedende vogelpaar krijsend rond je kop fladderde, 

stond in hoog aanzien.  We hielden wedstrijden om bij het zwemmen in beken en vijvers het 

langst onder water te blijven.  Regelmatig kwamen we thuis met gescheurde kleren. Moeder 

deed wel of ze daar kwaad om was maar lapte dat iedere keer weer op. En wie bekommerde 

er zich over dat die lap op de knie of het achterste van je broek enigszins van kleur 

verschilde? 

Mijn kleutertijd verliep nog zonder televisie want die moest in Vlaanderen nog worden 

binnengebracht.  Geen nood want we beschikten nog over de nodige fantasie om ons bezig te 

houden met zelf gemaakte tuigen. Sinterklaas werd toen nog niet zoals nu zwaar gesponsord 

om al dat dure speelgoed in de schouw te droppen. 

Drie jaren brachten we door in de papschool bij de nonnekes.  Die bemoederden ons 

inderdaad hopeloos ouderwets maar ze gaven daarbij blijk van een enorme inzet en met bijna 

geen middelen slaagden ze er in ons heel wat elementaire dingen bij te brengen.  Dat werd 

verder gezet in de lagere school bij de meesters. Als het nodig was met harde hand. Vooral 

is me daarvan bijgebleven die enorme nestwarmte,  dat gevoel van hier kan me echt niets 

gebeuren. Hoewel ik me ook de schrik herinner voor al die nieuwigheden die je elke dag 

diende te leren. Waarbij het vooral draaide rond moeten en niet mogen. Men prentte ons 

respect en eerbied voor anderen in.  Als vanzelf leerden we sociale vaardigheden en 

weerbaarheid.  Eigenschappen en reflexen die spijtig nadien in volgende generaties wat op 

de achtergrond zijn gedrongen en momenteel dikwijls zoek zijn geraakt.  

 

Laten we het er misschien bij houden bij wat Wim Sonneveld jaren geleden al zong: 

"Ik was een kind en wist niet beter, dan dat het nooit voorbij zou gaan." 

 

Julius Schellens 

december 2020 
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KIJK OMA, DE MAMA VAN JEZUS 

Hij is vier jaar en groeit elke dag beetje per beetje. 

Zijn nieuwsgierige oogjes bekeken alles op de weg naar het winkelcentrum. 

 

Oma liep even een slagerswinkel binnen om wat afwisseling in de broodmaaltijd te brengen. 

De kleine volgde het gesprek: 

‘En nog twee honderd gram krabsla  alstublieft,’ zei ze. 

‘Oma, is dat sla die krabt in mijn buik? Ik lust dat niet.’ 

‘En nog wat paté van ‘t huis,’ vervolgde ze. 

‘Van welk huis, oma?’ 

 

Het kerstgebeuren en de kerststal intrigeerden hem. 

Juffrouw in de klas had er ook al veel over verteld. 

Opa vond het passend even halt te houden aan de kerk bij de grote kerststal. 

Luïs’ oogjes spraken boekdelen. 

Hij wees naar de kribbe, bekeek oma en vroeg: ‘Is dat Jezus, oma?’ 

‘Ja, dat kindje heet Jezus.’ 

‘Is Jezus een jongen of een meisje?’ 

‘Een jongen, zoals Luïs,’ antwoordde oma. 

Zijn blik ging van Maria naar Jozef en terug naar Jezus. 

‘Heeft Jezus het niet koud in zijn huisje? In mijn huis is het altijd warm.’ 

Ook de herders en de koningen lieten hem niet los. 

‘Kijk oma, die meneer heeft ook schaapjes, zoals opa.’ 

‘Mag Jezus een lammetje hebben om mee te spelen?’ 

‘Baby Jezus is nu nog véél te klein,’ oordeelde oma. 

‘En de mooie meneren, zijn dat koningen?’ 

‘Jawel,’ beaamde oma. ‘en ze zijn met drie en hebben veel cadeautjes meegebracht voor 

Jezus, Maria en Jozef.’ 

‘Opa, zijn de drie koningen getrouwd?’ 

De vraag van de kleine verraste opa. 

‘Nee, Luïs,’ zei opa wat onzeker. ‘Ze zijn niet getrouwd. Het zijn Wijzen.’ Zo heeft opa het 

toch geleerd op school. 

Luïs bekeek opa, maar begreep het niet goed. Plots kreeg hij de os en de ezel in het oog. 

‘Oma, ik ben dol op dieren.’ 

‘Op welke dieren?’ wou oma weten. 

‘Op alle dieren.’ 

‘En, ben je ook dol op oma?’ 

‘Maar oma toch,  jij bent toch geen dier.’ 

 

Even later kwamen oma en opa in de winkelstraat een gesluierde moslimvrouw tegen. 

‘Kijk oma, kijk, de mama van Jezus.’ 

 

José De Marez 

Sinds José De Marez  op pensioen is schrijft hij geregeld humoristisch getinte cursiefjes. Zijn eerste boek is door 
sommige leden wel bekend: 'Het Bijzonderste lukt nog'. Zijn tweede 'OPA WIL NOG GROEIEN' verscheen in 2018. 
Het is een korf vol leuke verhalen over kleinkinderen met hun oma en opa. Spontane en fantasierijke alledaagse 
onderwerpen met de nodige humor. Oma en opa koesteren hun kleinkinderen als hun grootste fortuin. 
Bij belangstelling kan het boek besteld worden voor slechts 10€ (+ verzendkosten).  
U kunt mailen of bellen: jose.demarez@hotmail.com     056/456610 of 0474/874850 

mailto:jose.demarez@hotmail.com
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90 jaar in 2021: 

22/02: Coremans Karel (ABB), Hazenfonteinstraat 9,  3050  Oud-Heverlee 

  

80 jaar in 2021: 

04/01:  Van Nieuwerburgh Maurits (BB), Groenstraat 57 , 9070 Destelbergen 

04/01:  Vanlinthout Paul  (ABB), Beukendreef 2, 3050  Oud-Heverlee 

10/01:  Uytterhoeven Angele (AVEVE), Half Daghmael  2/202, 3020 Herent 

15/01:  Poffé Frans (ABB),  Spaarstraat 153, 3010  Kessel-Lo 

25/01:  Van Pee  Leopold  (AVEVE), Raysstraat 81,  3130  Betekom 

17/02: Lava-Debecker Lutgarde (IDB), F. Crabbestraat 17, 3050 Oud-Heverlee  

 

 

11/11/2020: Van den Bergh Marie-José, echtgenote van Frans Van Tongelen (ABB), 

Langdorpsesteenweg 181,  3201  Langdorp   

07/12/2020:  Victor Weckhuysen (ABB), weduwnaar van Berthilia Van Loo 

10/12/2020:  Maria Vanderwegen (ABB), echtgenote van Theo Henin,  

Koetsweg 301, 3010 Kessel-Lo 

 

 

 

 

Akkermans Jan (ABB)  Kerkomstraat 116, 3300 Kumtich  

Proficiat aan onze jubilarissen: 

Onze christelijke deelneming aan de familie van onze 

overleden leden 

Welkom aan onze nieuwe leden  
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Nu we praktisch in de onmogelijkheid zijn om activiteiten in BGB-verband te 

organiseren doen we iets alternatiefs …    

Maar laat het ons gezellig houden, we organiseren een quiz met een mooi 

cadeau voor wie de oplossingen het best kent en best geklasseerd is. 

We voorzien ook een schiftingsvraag wanneer er “exzeeko’s” zouden zijn bij de 

best geklasseerden.   

Huidige bestuursleden BGB zijn uitgesloten van deelname.    

We vermelden uiteraard de juiste antwoorden en de best geklasseerden in onze 

volgende nieuwsbrief.  

We verwachten uw antwoorden ten laatste  tegen  20 januari 2020   bij onze 

ondervoorzitter: 

Hilda Staels   staelshilda@outlook.be      

of via de post  bij  Hilda Staels, Tiensesteenweg 120, 3001 Heverlee   

of via email aan bond.gepens.bb@gmail.com    

Als je de antwoorden via email of per post opstuurt, vergeet niet uw naam op 

het formulier te vermelden. 

Je kan de volgende bladzijde gebruiken als antwoordformulier voor het 

beantwoorden  van de vragen via email of via de post. 

BGB-QUIZ 

 

mailto:staelshilda@outlook.be
mailto:bond.gepens.bb@gmail.com
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BGB Quiz 

Naam:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  

1. Wanneer, datum en jaar, werd de “Bond Gepensioneerden Boerenbond” gesticht? 
 

2. De huidige voorzitter buiten beschouwing gelaten heeft BGB 5 voorzitters gehad. 
Geef de namen van deze voorzitters. 
 
 

3. Wat was ooit het maximum aantal leden van BGB? 
 

4. De Leuvense professor Joris Helleputte was bijzonder begaan met het lot van de 
boeren in de toenemende industrialisering. In welk arrondissement werd hij 
verkozen als Volksvertegenwoordiger? 
 

5. Door wie en waar werd de eerste boerengilde opgericht 
 

6. In welk jaar fuseerden ABB, CERA en KB tot KBC? 
 

7. Waar en in welk jaar werd het eerst huis- en tuincentrum van AVEVE geopend? 
 

8. Zoals het domein van Bokrijk was het huidige provinciedomein van Kessel-Lo 
vroeger deels eigendom van Boerenbond. Onder welke naam was dit domein toen 
gekend bij het personeel? 
 

9. Naar aanleiding van de Franse Revolutie werden in december 1796 de paters uit 
de abdij van Tongerlo verdreven. Zij waren toen met 126 kloosterlingen. Bij hun 
terugkeer 44 jaar later bleven er nog 7 over. De laatste Hoogmis  in 1796 en de 
eerste na hun terugkeer werd door dezelfde pater voorgegaan. Zijn naam? 
 

10. Hoe heet de architect die het ontwerp tekende voor de KBC-gebouwen aan de 
Tiensevest (naast het station van Leuven)? 
 

11. Welke Leuvense professor schreef de Big Bang theorie? 
 

12. In welk jaar is het Verdrag van Rome getekend waarbij de Europese Economische 
Gemeenschap tot stand kwam? 
 

13. Wie maakt, naast Marina Yee, deel uit van de “Antwerpse Zes” mode ontwerpers? 
 
 

14. Welk land had ooit de naam Rhodesië? 
 

15. Hoe wordt Neptunus genoemd in de Griekse mythologie? 
 

Schiftingsvraag:  
Onze voorzitter Tony Lemmens rijdt met zijn wagen van bij hem thuis 
(Busselbergstraat 9, 3583 Paal,  afstand 40 km)  op een bepaalde dag naar 
Boerenbond Diestsevest 40 te Leuven en parkeert er zijn wagen in de 
kelderverdieping op -3  . Hij volgt daarbij de voor hem meest rationele weg.  
Hoe lang doet hij er over bij het vertrek bij hem thuis tot stilstand in de parking BB? 
       …. u  …. min ….. sec    


