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1. Ga even zitten en lees   

Het woordje van de voorzitter:   

Hoe lang nog zult gij ons geduld op de 

proef stellen?   
Deze gevleugelde woorden voeren me terug naar mijn 

collegejaren. Het is de openingszin van de Romeinse senator 

Cicero, een begenadigd redenaar, in zijn aanklacht tegen 

Catilina die ervan verdacht werd een staatsgreep te willen 

plegen. Het speelde zich af in de jaren 60 voor Christus, een 

woelige periode in de aanloop naar de stichting van het keizerrijk.  In onze lessen 

Latijn mochten/moesten we deze toespraak van buiten leren.  Ik heb er nog altijd 

geen spijt van.  

Naarmate de coronacrisis blijft duren spookt deze zin meer en meer door mijn 

hoofd. Wel is het niet Catilina die ons geduld op de proef stelt maar dat hardnekkig 

virus covid 19 en zijn volgelingen. Heel voorzichtig tekent zich in de verte een 

mogelijke normalisering van ons dagelijks leven af. Maar we moeten geduldig blijven. 

Door corona overmand zijn we genoodzaakt om weer een resem geplande activiteiten 

te schrappen: de bezinningsdag (18 maart),  de contactdag (20 april), de 

daguitstappen Durbuy (mei), Havenhuis Antwerpen (juni) en  Vogelsang Duitsland 

(augustus).    Op dit ogenblik is er niet de minste zekerheid dat deze activiteiten in 

veilige en geruststellende omstandigheden kunnen plaatsvinden. Vandaar, met spijt in 

het hart, nog maar eens uitstel tot volgend jaar. Ook de meerdaagse reis naar 

Normandië (11 tot 15 september) wordt, zoals ge verder in deze nieuwsbrief kunt 

lezen, naar 2022 doorgeschoven. 

Ondertussen proberen we voeling te houden via deze nieuwsbrief met daarin het 

tweede deel van onze quiz en jullie ingezonden stukjes. Ook broeden we op een 

spetterende heropstart van onze activiteiten zodra dit opnieuw mogelijk wordt. 

Meer nieuws daarover later. 

Er zit niets anders op dan geduldig te blijven en ook hoopvol. Ik schreef het al 

eerder: niets blijft duren.   Ook dit is een eerste zin en wel uit een gedicht van de 

Westvlaamse dichter Gilbert Coghe  waarmee  Jan Van Rompaey zijn TV-programma 

“Alles gaat voorbij” (1993) telkens afsloot. Het is mij altijd bijgebleven. 

Tony  
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Niets blijft duren     

              Gilbert COGHE 

Niets blijft duren 

niet de vuren 

niet de muren 

van het ouderlijk huis 

niet de kinderen in de straat 

niet de vrienden  ’s avonds laat 

niet de tuin in stille pracht 

niet mijn zoon die gretig lacht 

niet de vogels in de bomen 

niet de dag die nog moet komen 

niets blijft duren 

tenzij die onrust diep in mij 

dat onophoudelijk geruis. 

 

 

 

 

 

DE 5 DAAGSE AUTOCARREIS NAAR NORMANDIE : ZAL PAS PLAATS 
VINDEN IN SEPTEMBER 2022 

Normandië voor velen een te ontdekken regio, voor anderen een welgekomen 

weerzien. Wij kennen Normandië  vooral van D-day op 6 juni 1944. De bevrijding van 

Europa begon hier met de landing op de Normandische stranden. Maar… er is veel 

meer te beleven.  

Helaas : door de coronacrisis zijn we verplicht deze reis naar 2022 te verschuiven. 

 

     

 

ONZE 5 DAAGSE AUTOCARREIS NAAR NORMANDIE : 12 – 16 SEPTEMBER 

2020 werd een eerste keer uitgesteld tot 2021 maar helaas dienen we ze terug 

te verschuiven naar het jaarprogramma 2022 !!! 
 

COVID-19 … we zouden graag op reis vertrekken met onze BGB-groep. Maar het lijkt 

ons nog wat te vroeg dit jaar. Waarom? Het is pas voor september, zult ge zeggen. 

Dat klopt maar om in september op reis te gaan, moeten we al in april de bestelling 

Samen op reis 
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plaatsen bij Omnia. De situatie is echter nog wankel, zeker in Frankrijk. De hotels, 

musea,… wensen vooraf betaald te worden en er is slechts een mogelijkheid tot 

annulering zes maanden voor de begindatum van de reis.  Daarom… reken zelf snel 

uit… zal BGB dit aanbod pas terug opnemen in het jaarprogramma 2022.  

Als Frankrijk terug Corona-veilig is natuurlijk, maar zonder twijfel, er is licht aan 

het einde van de tunnel.  

Hebt ge vragen over deze reis dan kunt ge ze stellen via onze website www.b-g-b.be. 

Wij houden u zeker verder op de hoogte! 

 

Stef 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ….  
 
 

 

Toch BGB blijven verbinden 

mailto:Bond.gepens.BB@gmail.com
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LIEFDESMIJMERING IN ANDALUCIA 

Andalucia, 

je leerde me van je te houden 

in die korte tijd dat ik bij je kon zijn. 

Maar onvatbaar bleef je 

in onze dubbelzinnige relatie. 

Begrijp je dan mijn verdriet 

omdat ik je zo geroemde licht niet kon zien, 

dat je nochtans overdadig uitstraalt 

over die talloze witte dorpjes, 

zo onverbreekbaar één met hun valleien, 

waarin ze liggen te schitteren 

als waren het zonnevlekken? 

Ze leunen als gebeiteld aan tegen je bergflanken, 

die rimpelen van ouderdom. 

Begrijp je dan ook mijn jaloersheid om dit gemis? 

Maar nog intenser was mijn geluk om de gulle zonnegloed 

waarmee je me dagelijks als een geliefde streelde. 

Ik proefde de dorre droogte van je waterloze vlakten, 

Doorsneden met werkeloze rivierbeddingen. 

 

Andalucia, 

je brandde zoveel herinneringen in mijn hart. 

Cordoba oversteeg mijn bevattingsvermogen 

door de grootsheid van het onpeilbare Mezquita. 

Ik verdronk in de mysterieuze schoonheid 

van je Moorse verleden, 

tastbaar in de stenen nerven 

binnen de paleizenpracht van het Alhambra. 

Maar graag ook had ik de onmogelijk in te beelden verhoudingen 

van die overvloed aan ornamenten aanschouwd, 

waarvan niemand me de kleurencombinatie kon overbrengen. 

 

Andalucia, 

dichter Lorca  gunde wellicht iedereen zijn deel van je unieke pracht 

toen hij schreef: 

“Niets is erger in het leven dan blind te zijn in Granada.” 

Ik nuanceer: 

"Niets is erger voor een blinde dan Granada niet geproefd te hebben." 
 

Julius Schellens 
 

Uit: 'Ego Sum', bundeling van gedichten, mijmeringen & cursiefjes. 
Inspiratie meegebracht van een culturele reis doorheen Andalucia. 
September-oktober 2005 
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KINDERWIJSHEID 

De coronavakantie is voorbij. 

Lars en Lena gaan terug naar school. 

Lars is acht jaar en leert al vermenigvuldigen. 

Voor taak moeten ze thuis wat oefenen met cijfers. 

Met zijn ridderkasteel spelen doet hij liever, maar zijn konijn Connie blijft toch zijn 

troeteldier.       

En even later …. 

 Zijn mama schrikt van de vraag vanuit de speelhoek. 

‘Hoeveel is 4 maal 5 en 5 maal 6?’ 

Hij speelt juf met zijn konijn, dat doet hij graag. 

‘ Wat doe je nu ? Jouw konijntje weet dat toch niet’, roept mama. 

‘Maar mama, de juf heeft verteld dat de konijntjes zeer snel kunnen vermenigvuldigen.’ 

Mama lacht. 

Ondertussen vertelt papa een verhaaltje uit een kinderboek met Lena op schoot. 

Papa is haar grote vriend. 

Ze volgt met spanning de mimiek op zijn gezicht. 

Haar oogjes blijven op hem gericht tot hij het boek dichtklapt. 

‘Papa, je hebt mooi bruin haar, maar ik zie drie grijze haartjes op je hoofd. Hoe 

komt dat ?’ 

Papa lacht even en overweegt zijn antwoord. 

‘Ja Lena, telkens je stout bent geweest, wordt een haartje van papa grijs.’ 

‘Opa heeft  heel veel grijze haren en opa is toch jouw papa. Ben jij dan zo dikwijls 

stout geweest?’ 

Papa lacht verwonderd terwijl Lars met een andere vraag komt. 

‘Papa’.’ Ja jongen, vertel eens …’. 

‘ De juf heeft verteld over de grote baas van Amerika. Trump. Hij heeft een  botje 

verloren uit zijn hoofd. De wijsheid is eruit gevallen.’ 

‘ Dat is juist, Lars. Maar er komt een nieuwe baas in Amerika en die zal beter zijn.’ 

Mama heeft alles glimlachend gevolgd en stelt voor een wandeling te maken naar de 

kerstboom en kerststal in het dorp. 

Lars en Lena maken zich vliegensvlug klaar. 

Even later, bij de kerststal. 

‘Er is geen Jezus in de kribbe. Waar is Jezus?’, vraagt Lena. 

‘Misschien heeft Maria de baby naar de onthaalmoeder gebracht’, antwoordt mama. 

Bezorgd kijkt Lena haar aan en zegt :’ Moet Maria ook gaan werken?’ 

 

José De Marez 
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ELLEBOGENWERK 

Als je ouder wordt, heb je nogal eens de neiging om nu en dan achterom te kijken. 

Mijn vader vernam, in zijn jonge jaren als plichtsbewuste kerkganger, langs de 

preekstoel voor wie hij moest stemmen om veilig in de hemel te geraken. 

Waar is de tijd ? 

 

Mijn nonkel, den Omer, is jarenlang eerste schepen geweest in zijn dorp en kende de 

knepen van het vak. 

Als kind keek ik op naar hem. Later, veel later, begon ook ik wat goesting te krijgen 

in dit politieke gebeuren. 

Ieder jaar kwam de familie bijeen,  toen het kermis was in ons dorp. 

Moeder haalde de rode wijn boven en drie grote confituurtaarten.             

 

De tantes en nonkels voerden het woord en de kinderen moesten zwijgen en 

stilzitten op hun stoel. 

Ik luisterde naar de grote mensen, maar begreep het niet allemaal. 

Vooral nonkel Omer kon sappig vertellen over de politiek. 

Ik hoor het hem nog zeggen: “Een politieker moet  goed kunnen zwemmen en duiken 

als het moet, maar  zeker op het juiste moment terug boven water komen. 

Dat is de kunst…” 

 

Ik heb nooit goed kunnen zwemmen. De kortste afstand was lang genoeg en duiken 

was niet aan mij besteed.  Misschien is het daarom dat ik niet geschikt was voor de 

politieke vijver. 

 

Nonkel Henri, die hield van een mop, mengde zich in het gesprek en wist te vertellen 

dat je als politieker op tijd moest aan  den bak komen, maar zorgen dat je nooit in 

den bak geraakt. 

 

Er kwam leven onder de nonkels en moeder moest de glazen nog eens bijvullen. 

Omer probeerde terug op het goede spoor te geraken. 

‘Kijk’, zei hij, ‘een goede politieker moet een leider zijn  die op het juiste moment op 

de juiste plaats aanwezig is.  Hij mag niet te snel beloven, maar wel vlug zijn in het 

uitvoeren.’ 

 

Henri zat te glimlachen en probeerde op zijn eigen ludieke manier tussen te komen. 

‘Omer,’, zei hij, ‘ken je het verschil tussen een politieker en een doodgewone vlieg?’ 

De nonkels bekeken mekaar met een vragende ontspannen blik. 

‘Er is geen verschil. Je kunt ze allebei doodslaan met hetzelfde dagblad!’ 

De beste kamer werd gevuld met gegiechel van tantes en nonkels. 

De kinderen moesten buiten gaan spelen. 

En de grote mensen dronken nog een glas. 

Dit was lang geleden. 

 



 

7 

In deze coronatijd denk ik wel eens terug aan wat mijn vader ooit zei : ‘Wie aan 

politiek doet, moet goed met de ellebogen kunnen werken om vooruit te geraken.’ 

 

En nu, met corona als baas, mag en moet iedereen met de ellebogen werken, zelfs om 

een gewone goeden dag te zeggen. 

Het is veel veranderd. 

 
José De Marez. 

 
José Demarez is lid van BGB, en sinds José  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 
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The hill we climb 

Tijdens onze lockdown hebben zeer velen onder ons de aanstelling van de nieuwe 

president van Amerika online kunnen volgen op TV.   

Omwille van de uitzonderijke merkwaardigheid van dit gebeuren lichten we er een 

klein maar zeer gesmaakt deel uit. 

We willen dan ook dit uitzonderlijk feit nog eens met u delen. 

Een jonge 22-jarige Amerikaanse, Amanda Gorman,  mocht als Nationale 

Jeugddichter op de inauguratie van president Joe Biden haar werk voordragen.   

De bevlogen manier waarop ze haar begeesterend gedicht  “The Hill We Climb” 

bracht, kon op veel bijval rekenen, en wordt door velen als de positieve revelatie van 

de inauguratie bevonden.    
Zie ook video  https://youtu.be/Jp9pyMqnBzk 

De heuvel die we opgaan     Amanda Gorman  

Als het dag wordt vragen we ons af 

wanneer zien we ooit licht in deze eindeloze nacht? 

Elk verlies dat we dragen, 

is een zee waar we door moeten waden 

We trotseerden de buik van het beest 

We leerden dat rust niet altijd staat voor vrede 

En dat begrip, de waarde 

van wat gerechtig is 

Niet altijd rechtlijnig is 

En toch voor we het goed beseffen 

behoort de dageraad ons toe 

Uiteindelijk zouden we erin slagen 

Uiteindelijk overleefden we en zagen 

een volk dat niet werd gekraakt 

maar gewoon onaf is gebleven 

We komen uit een land en een tijd 

Waarin een mager zwart meisje 

een kind van slaven dat door een alleenstaande moeder werd grootgebracht 

ervan mag dromen president te worden 

en zie, nu zegt ze haar tekst op voor zo’n president 

Inderdaad ja we zijn lang niet volmaakt 

lang niet ongerept 

maar dat betekent niet dat we 

naar een perfecte eenheid streven 

Wel willen we bewust eenheid smeden 

Een land vormen dat de cultuur, kleur, aard  

en levensbeschouwing van elke mens 

respecteert 

 

 

https://youtu.be/Jp9pyMqnBzk
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En dus richten we onze blik niet op wat ons scheidt 

maar op wat vóór ons ligt 

We dichten de kloof omdat de toekomst eerst komt 

dus willen we eerst onze verschillen overwinnen 

We leggen onze wapens neer 

zodat we elkaar 

kunnen omarmen 

We wensen niemand kwaad toe, willen eendracht voor iedereen 

Laat de hele wereld weten dat dit waar is: 

Ook toen we verdriet hadden, bleven we groeien 

Ook toen we pijn hadden, bleven we hopen 

Ook toen we moe waren, bleven we volharden 

Zegevierend blijven we voor altijd verbonden 

Niet omdat we geen nederlaag meer zullen kennen 

Maar omdat we geen verdeeldheid meer zullen zaaien 

De Bijbel leert ons dat iedereen 

onder zijn eigen wijnstok of vijgenboom moet zitten 

Zodat niemand hem nog bang kan maken 

Als we voldoen aan de eisen van onze tijd 

Wordt de zege niet gebracht door het zwaard 

Maar door alle bruggen die we hebben geslagen 

Dan worden we naar de beloofde beemden gebracht 

op de hoge heuvel die ons wacht 

Een weinig moed kan volstaan 

Want veel meer dan erfelijke trots kent de Amerikaan: 

hij zet stappen in het verleden 

om de geschiedenis daarna te helen 

We overleefden een kracht die het volk trachtte te verdelen 

en weigerde het met de wereld te delen 

Die het land bedreigde en de democratie wou ondergraven 

En daar bijna in was geslaagd 

Maar al kun je de democratie tijdelijk ondergraven 

nooit kun je haar voorgoed verslaan 

Op die waarheid 

op dat geloof vertrouwen we 

Want terwijl wij onze ogen op de toekomst richten 

richt de geschiedenis haar ogen op ons 

De tijd van de gerechtige bevrijding is aangebroken 

Toen hij begon waren we vol angst en vrees 

We waren niet klaar de erfgenamen te zijn 

van die schrikwekkende stonde 

maar net daarin hebben we de kracht gevonden 

om een nieuw hoofdstuk te schrijven 

onszelf weer met een lach en hoop te verblijden 

En waar we vroeger vroegen 

Hoe kunnen we de ramp ooit overleven? 
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Zeggen we nu 

Hoe zou de ramp ons kunnen overleven? 

We keren niet terug naar wat was 

maar lopen de toekomst tegemoet 

Een land dat gekneusd is maar toch heel is gebleven 

dat minzaam is maar moedig 

vurig en vrij 

We laten ons niet meer ompraten 

en weigeren toe te geven aan intimidatie 

want we weten dat de volgende generatie 

de gevolgen moet dragen van onze apathie 

Haar beproeving wordt door onze blunders voortgebracht 

Maar één zaak staat vast: 

Als we mededogen met macht vermengen 

en macht met gerechtigheid 

dan wordt liefde ons legaat 

en ‘change’ het geboorterecht van onze kinderen 

Laten we dus een beter land achterlaten 

dan het land waarmee men ons heeft opgezadeld 

Met elke ademtocht uit mijn met brons beslagen borst: 

we vormen deze gewonde wereld om tot een wonderland en 

We rijzen op uit de gouden heuvels van het westen, 

we rijzen op uit het windige waaierige noordoosten, 

waar onze voorvaderen hun revolutie begonnen 

We rijzen op uit de met meren omzoomde steden van de Midwest 

we rijzen op uit het zonovergoten zuiden 

We bouwen weer op, verzoenen en helen 

en op elke bekende plek in de natie en 

in elke hoek van het land 

staat ons prachtige volk op in al zijn diversiteit 

ons veelgeplaagde prachtige volk 

Als het dag wordt zeggen we de nacht vaarwel 

vurig en zonder vrees 

De nieuwe dageraad bloeit open nu wij hem bevrijden 

Want het licht blijft altijd schijnen 

Als je de moed maar hebt het te zien 

Als je de moed maar hebt het te zijn 
 
Vertaling door: Katelijne De Vuyst. De Standaard 
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100 jaar in 2021: 

15/04: Swinnen Anna (CERA), Stijn Streuvelslaan 31, 3010  Kessel-Lo 

   

95 jaar in 2021: 

06/03: Andries Cyrielle (ABB), Holsbeeksesteenweg 160,  3010 Kessel-Lo verlee 

19/04: Van Haecht Marie-Louise (CERA), Waversesteenweg 25, 1560 Hoeilaart  

 

 90 jaar in 2021: 

15/03: Berghmans-Dausy Maria (ABB), Pastorijstraat 5, 2440 Geel  

18/03:  Vandervelden-Claes Henriette (ABB), Tervuursevest  286, 3000 Leuven 

29/03:  Vanthienen Paula (BB), Lubbeeksestraat 62, 3370 Boutersem 

04/04:  Engelen Frans  (ABB), Aarschotsesteenweg 142/0208, 3111 Wezemaal 

08/04:  Verschueren Julien (ABB), WTC St Vincentius  Tristlaan 4, 9080 Zaffelare 

26/04:  Van Oevelen Maria (AVEVE), WZC Beukenhof Heidestraat 34, 2920 Kalmthout  

27/04:  Schellekens Jozef (AVEVE), Langestraat 95, 3220 Holsbeek 

 

80 jaar in 2021: 

12/03:  Vervenne Willy (BB), Kortrijkstraat 348, 8930  Menen 

27/03:  Hoeterickx  Virgina (CERA), Dunberg 52, 3210 Lubbeek 

02/04:  Van Baelen Bernadette (CERA), Magere Heidestraat 6, 3210 Lubbeek 

24/04:  Briké Hilda  (SBB) , Alb. Woutersstraat 14, 3012 Wilsele  

25/04:  Vanhalst-Nackaerts Bea (CERA), Hoostraat 52, 3360 Bierbeek 

27/04: Troch Alice (CERA), E. Willemslaan 32, 3150  Haacht  

 

70 jaar gehuwd in 2021: 

21/04:  Van Nerum Arthur (ABB) met Hacour Margaretha, 

Nieuwelaan 1 A/3 1860 Meise 

 

65 jaar gehuwd in 2021: 

03/04:  Van Cauwenbergh Georges (ABB) met Vos Liesbeth, 

Wersbeeksestraat 53, 3391 Tielt-Winge 

03/04:  Dirickx Hilaire (ABB) met Smolders Jacqueline, 

Heideveldweg 24, 3020 Herent   

 

 

29/12/2020: Romain Decambray, echtgenoot van Maria Vandeput (ABB), 

August Vermeylenlaan 16, 8820 Torhout   

Proficiat aan onze jubilarissen: 

Onze christelijke deelneming aan de familie van onze 

overleden leden 
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26/12/2020: Rik Goovaerts (ABB), weduwnaar van Marie José Van den Eynde, 

Wzc H. Hart, Tereken 14, 9100  Sint Niklaas 

03/02/2021: Willy Heeren (CERA), weduwnaar van Maria Vandeput, 

Duinberglaan 49, 3001 Heverlee   

17/02/2021: Vanparijs André (BB), echtgenoot van Irma Lefèvre, 

Dalweg  38, 3300 Tienen  

 

 

 

 

Van Hoef Stef  (STABO)  R. Valvekensstraat  102, 3010  Kessel-lo 

Van Outryve Jacques (BB), Tempelzicht 24, 3210  Linden  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartelijk dank voor de deelname aan het eerste deel van onze quiz. 

Er zaten blijkbaar toch een paar addertjes onder het gras. 

Hierna geven we wat duiding bij enkele antwoorden. 

Bij de eerste vraag : de stichtingsdatum van BGB hebben we twee antwoorden als 

juist genomen, nl. 14 januari en 14 februari 1969.  De reden: in de uitgave 40 jaar 

BGB staat 14.01, in de uitgave 50 jaar BGB staat 14.02 

Het grootste leden aantal BGB vinden we terug in BGB 40 jaar, nl. in het jaar 2003 : 

1328 

En nu de schiftingsvraag :  Tony reed van bij hem thuis tot in de parking BB  47 

minuten 07 seconden. 

We willen hier een speciale vermelding maken voor Rosa Roelants.  Zij gaf als tijd 

47 min. 11 sec. Spijtig gaf ze op vraag 1 als antwoord  16 januari 1969 en verspeelde 

zo haar eerste plaats. 

De winnaars krijgen respectievelijk  3, 2 en 1 flessen wijn aangeboden bij de 

eerstvolgende bijeenkomst van de BGB. 

1. Lut Leys, 15 correcte antwoorden en als tijd:  56 min. 38 sec. 

2. Bernard Nicolai, 15 correcte antwoorden, tijd:  57 min. 12 sec. 

3. Marie- Josee Thijs,  15 correcte antwoorden, tijd:  1 h 10 min. 08 sec. 

Welkom aan onze nieuwe leden  
 

BGB-QUIZ  
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Hieronder vinden jullie de juiste antwoorden en kunnen jullie zelf zien waar het 

misliep. 

 

01 Wanneer, datum en jaar, werd de “Bond Gepensioneerden Boerenbond” gesticht? 14 januari 
1969 of 14 februari 1969 
 

02 De huidige voorzitter buiten beschouwing gelaten heeft BGB 5 voorzitters gehad. Geef de namen 
van deze voorzitters?.  Hubert Cannaerts, Vic Van Pelt, Evarist Baert, Roger Capelle en Odette 
Dekeyser 
 

03 Wat was ooit het maximum aantal leden van BGB?  1328 
 

04 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?   Maaseik 
 

05 Door wie en waar werd de eerste boerengilde opgericht?  Pastoor Mellaerts in Heistse gehucht 
Goor 
 

06 In welk jaar fuseerden ABB, CERA en KB tot KBC? 1998 
 

07 Waar en in welk jaar werd het eerst huis- en tuincentrum van AVEVE geopend?  Kampenhout 
1970 
 

08 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? 
Het Van Hemelrijckcentrum 
 

09 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?  Chrysostomus Raemaeckers 
 

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

11 Welke Leuvense professor schreef de Big Bang theorie? Georges Lemaitre 
 

12 In welk jaar is het Verdrag van Rome getekend waarbij de Europese Economische Gemeenschap 
tot stand kwam?  25 maart 1957 
 

13 Wie maakt, naast Marina Yee, deel uit van de “Antwerpse Zes” mode ontwerpers? Dirk 
Bikkembergs, Ann Demeulemeester, Walter Van Beirendonck, Dries Van Noten, Dirk Van Saene 
 

14 Welk land had ooit de naam Rhodesië?  Zimbabwe 
 

15 Hoe wordt Neptunus genoemd in de Griekse mythologie?  Poseidon  
   
Schiftingsvraag: Onze voorzitter Tony Lemmens rijdt met zijn wagen terug van Boerenbond Diestsevest 

40 te Leuven naar hem thuis  (Busselbergstraat 9, 3583 Paal,  afstand 40 km). 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?   47 min 07 sec.   
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En nu gaan we dus opnieuw ons geluk proberen in het 

tweede deel van de quiz. 

Nu we nog altijd in de onmogelijkheid zijn om activiteiten in BGB-verband te 

organiseren doen we terug iets alternatiefs …    

We organiseren een tweede quiz met een mooi cadeau voor wie de oplossingen 

het best kent en best geklasseerd is. 

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

de best geklasseerden. We kunnen onze voorzitter niet eeuwig in Leuven laten 

staan   

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 maart 2021   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. 

Veel plezier en tot lees. 

 

  

  

 

mailto:staelshilda@outlook.be
mailto:bond.gepens.bb@gmail.com
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BGB Quiz deel 2 
Naam:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  

 
1. Welke taal werd bedacht door de Pool Ludovic Zamerhof? 
 
2. Wat is, bij petanque, de Franse term voor het kleine balletje dat dient als mikpunt? 
 
3. Welk is het beste resultaat dat de Rode Duivels behaalden, in welk jaar en in welk land 

voor :   a. de Olympische Spelen 
             b. het wereldkampioenschap 
             c. het Europees kampioenschap? 

 
4. In welk jaar werd het eerste kookboek van de Boerinnenbond, thans Ferm, uitgegeven? 
 
5. Welke zijn de 5 rijkste mensen ter wereld? 
 
6. Wie was de Salvadoraanse bisschop die in 1980 vermoord werd door een 

doodseskader omdat hij voor de armen in zijn land opkwam en nu nog op vele 
plaatsen in Leuven herdacht wordt? 

 
7. Welke Amerikaanse auteur won in 2018 de Pulitzer prijs met zijn poëtische en 

mytische roman over het clandestien netwerk van smokkelroutes in de V.S. waarlangs 
ontsnapte slaven de zuidelijke staten konden verlaten? 

 
8. Wie was eerste minister in Congo vlak na de onafhankelijkheid in 1960? 
 
9. Welke paus verleende in 1210 aan Sint-Franciscus en zijn gezellen mondeling 

toestemming te leven volgens het evangelie en riep de christenheid op voor de 5de 
Kruistocht? 

 
10. In zijn roman Oorlog en Terpentijn reconstrueert Stefan Hertmans het leven van zijn 

grootvader voor, in en na WOI op basis van diens oorlogsmemoires. Hoe is de 
volledige naam van de grootvader? 

 
11. De stad Geel is bekend voor zijn gezinsverpleging. Ondanks het gegeven dat 

mensen met een psychische stoornis in gezinnen werden opgevangen zijn er maar 
weinig gevallen van agressie gekend tegen de Geelse bevolking.  Spraakmakend was 
de moord op burgemeester Lebon in 1844 die in de schoenen van een geesteszieke 
werd geschoven. Hierover werd later een toneelstuk geschreven. Wat is de naam van 
deze geesteszieke man? 

 
12. Wanneer had de beroemde en beruchte boerenbetoging in Brussel plaats? 
 
13. Wie is de huidige Algemeen Secretaris Boerenbond? 
 
14. Wat is de tweede langste rivier in de wereld? 
 
15. Waarom zijn er 13 strepen op de Amerikaanse vlag? 
 
Schiftingsvraag:  Onze voorzitter Tony Lemmens rijdt met zijn wagen terug van 

Boerenbond Diestsevest 40 te Leuven naar hem thuis  (Busselbergstraat 9, 3583 
Paal,  afstand 40 km). Hij volgt daarbij de voor hem meest rationele weg.  

Hoe lang doet hij er over bij het vertrek op Boerenbond tot bij hem thuis? 
       …. u  …. min ….. sec    


