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1. Ga even zitten en lees   

Het woordje van de voorzitter:   

De lente van mijn leven… 
De weerkundige lente is voorbij.  

Veel plezier hebben we er niet aan beleefd. Hij was 

overwegend kil en mistroostig, niet zoals we van een lente 

verwachten.  

Gelukkig kondigt er zich een nieuwe lente aan: lente in onze 

samenleving.  

Na meer dan een jaar beperking van onze bewegingsvrijheid ziet het ernaar uit dat 

het aangekondigde versoepelingsplan ook echt kan bewaarheid worden, weliswaar in 

stapjes maar toch veelbelovend. Dit moet de lente van mijn leven worden: 

hartverwarmend, innemend, opfleurend, hoopgevend, bemoedigend, herlevend, vrij en 

veilig. 

Het stemt ons goedgezind dat we kunnen terugkeren naar het gewone normaal zij 

het voorzichtig en met enige terughoudendheid.  

Hopelijk kan het blijven duren eindeloos lang.  

BGB neemt alleszins de draad terug op. Onze eerste ledenactiviteit heeft plaats op 

16 juli, zo corona-veilig als het moet.  

Meer hierover verder in deze nieuwsbrief. In september geven we volle gas. Wat in 

het voorjaar niet kon doen we dan: onze contactdag, hopelijk zonder 

noemenswaardige beperking. Noteer alvast de datum: dinsdag 21 september. Meer 

hierover in onze volgende nieuwsbrief. Ook voor de daarop volgende maanden en 

2022 staat er elke maand een activiteit in de steigers. 

We zijn terug van weggeweest en dat doet deugd. We zijn klaar voor een zomer en 

een najaar zoals we nog nooit gekend hebben. Samen met alle leden, hun familie en 

vriendenkring kijken we uit naar een opbeurende zomer.  

Wij wensen het u van harte. 

 

Tony 
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Onze laatste activiteit dateert van februari 2020. Sindsdien hebben we maand na 

maand de geplande activiteiten moeten uitstellen of annuleren. Dit was niet prettig, 

niet voor het bestuur maar zeker niet voor onze leden. Gelukkig was er nog de 

nieuwsbrief die enig soelaas kon brengen. 

Nu is het moment gekomen om terug aan de slag te gaan.  

We starten bedachtzaam met een wandeling en een bezoek aan de tentoonstelling 

“Als de bliksem. 900 jaar Norbertijnen” in Abdij van Park te Heverlee op 

vrijdag 16 juli. 

Op dinsdag  21 september houden we in Den Egger onze tot tweemaal toe 

uitgestelde contactdag, een prettig weerzien voor velen. Stof tot bijpraten zal 

zeker niet ontbreken. 

Op 21 oktober krijgen we de geplande rondleiding in Meensel-Kiezegen met als 

thema de bloedige oorlogsgebeurtenissen in dit Hagelands dorp. Ook een bezoek aan 

een fruitteeltbedrijf staat op het programma. 

Dinsdag 16 november worden we opnieuw in Den Egger verwacht voor de viering 

van de jubilarissen van 2020 en 2021 evenals de aankondiging van ons 

jaarprogramma 2022. 

Dan volgen er drie lezingen, telkens één in de maanden december 2021, januari en 

februari 2022. 

In maart 2022 is er de traditionele bezinningsdag, wellicht in het kasteel van Alden 

Biesen. 

Op 26 april 2022 is er opnieuw de contactdag. 

Onze meerdaagse reizen worden gepland in mei en september. Voorts voorzien we in 

de maanden juni, juli, augustus en oktober een daguitstap. 

In november is er terug de programmadag met de viering van de jubilarissen. 

Traditiegetrouw eindigen we het jaar met een lezing. 

We houden u verder op de hoogte van de exacte datums en het gedetailleerde 

programma. Uiteraard zal er voor elke activiteit tijdig een uitnodiging volgen in de 

nieuwsbrief. 

 

        Een nieuwe start  
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Beste BGB-reiziger, 
 

Zullen we in 2022 terug op reis mogen gaan? 

Heeft u het reizen ook zo gemist? Samen de wereld ontdekken, nieuwe mensen 

ontmoeten, kennis maken met eeuwenlange historie, cultuur opsnuiven, luisteren naar 

verhalen van onze gidsen, genieten van de prachtige natuur en samen smullen van al 

het lekkers van een land of streek.  

Zou het weer mogen?  Wij vermoeden van wel… en nemen de draad volgend jaar weer 

op. 

Israël stond op ons programma…. maar door de recente gebeurtenissen, en de rellen 

die mogelijk regelmatig opflakkeren, durft het BGB-bestuur het niet aan om deze 

reis nog op het programma te houden. Israël schrappen we dus uit het programma 

2022.  In het najaar stellen we een nieuwe bestemming voor . (Suggesties zijn altijd 

welkom natuurlijk). 

Alle suggesties aan Stef Stas   email:   stasstef@gmail.com   of  

aan het secretariaat BGB   email:  bond.gepens.bb@gmail.com 

Onze tweede, korte reis, naar Normandië blijft op het programma staan, deze is 

voorzien voor september 2022. 

Stef Stas 

 

 

 
dit is de groepsfoto van de BGB-reis naar Wenen 

        Terug  op reis  

mailto:stasstef@gmail.com
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Beste vrienden  

 

We nodigen je uit voor onze eerste activiteit na corona op vrijdag 16 juli 2021. 

 

In de voormiddag heb je de keuze tussen 2 uitgestippelde wandelingen in de 

Molenbeekvallei met vertrek aan de Sint-Janspoort (vlak bij de kerk van de abdij) in 

de Abdij van Park te 3001 Heverlee:          ofwel: 

  Om 9:15 – onthaal vanaf 9:00 voor de Sint-Kamilluswandeling (ca. 10 km) 

Al wandelend in de omgeving van het Sint Kamillusinstituut ontdek je 13 

verrassende bezienswaardigheden en erfgoedelementen. 

Je kan deze wandeling eventueel na 6 km in Korbeek-Lo onderbreken en met 

de bus 7, 8 of 380 naar Leuven terugkeren.   

Ofwel: 

  Om 11:15 – onthaal vanaf 11:00 voor de  Parkabdij-wandeling (ca. 2 km) 

Kuierend langs vijvers, bosjes en weilanden kan je rustig genieten van het 

prachtig historisch en agrarisch kader van de Abdij van Park. 

Een gedetailleerd plan en bijhorende uitleg van beide wandelingen kan je vinden via 

deze link plan en uitleg.  Je ontvangt ook deze afgedrukt bij de aanvang van de 

wandeling.   Deelnemen aan de wandeling is gratis. 

Van de start tot het einde van de wandelingen houden we ons aan de geldende 

coronarichtlijnen.   We blijven zoveel mogelijk in groep. 

 

Op de middag (om 12:15 – onthaal vanaf 12:00 u) kan je genieten van een 

warme maaltijd en een dessert op het terras van brasserie De Abdijmolen 

(Abdij van Park 4, 3001 Heverlee) – zie link Abdijmolen. 

Ook dan zullen we ons schikken aan de geldende coronarichtlijnen voor het eten in 

het restaurant van “De Abdijmolen”.    

 

Je kan kiezen uit: 
     °  Kabeljauwhaasje, witte wijnsaus – spinazie – garnaal – puree , of,  

°  Entrecote Holstein, auberginezalf – waterkers – bearnaise – pommes pont neuf 

 

Het middagmaal, hoofdschotel en dessert kost 35 € per persoon 

Dranken worden individueel verrekend aan tafel  

  BGB Wandeling aan Abdij Van Park 
   en tentoonstelling “als de bliksem”  
               vrijdag  16   juli 

https://drive.google.com/drive/folders/1oVunqRjXO8jukiCBbSptq3udrmnawt7D?usp=sharing
https://www.lodge-hotels.be/nl/brasseries/b/de-abdijmolen-heverlee
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In de namiddag kan je in Parcum (Abdij van Park 7, 3001 Heverlee) de 

tentoonstelling ‘Als de bliksem. 900 jaren norbertijnen ’ bezoeken    

De tentoonstelling is opgesteld in de recent gerestaureerde ruimten van de abdij, 

zoals de ontvangstruimten, de pandgang met de unieke glasramen, de refter met 

meubilair en plafondstucwerk, de abtsvertrekken en de schitterende bibliotheek 

met eeuwenoude volumes en plafondstucwerk.   

Wegens corona geeft een gids vooraf een aparte inleiding van een half uur aan elke 

groep. Voor het bezoek zelf krijgt elke deelnemer een audiogids. 

De inleiding start om 13:30. Het bezoek zelf duurt gemiddeld anderhalf uur. 

 

Concreet:  

Deze activiteit heeft plaats op vrijdag 16 juli in Abdij van Park te 3001 Heverlee. 

 

Hoe kom je er? 

Er wordt door BGB geen autocar ingelegd. 

De abdij is gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer vanaf het station te 

Leuven en vanuit de omgeving.   Deze buslijnen van De Lijn hebben zowel een halte 

aan het station van Leuven (perron 5) als een halte ‘Abdij van ‘t Park’ vlak bij de 

ingang van de abdijsite: 

            lijn 4 Herent – Haasrode;  

            lijn 5 Wakkerzeel-Vaalbeek;  

            lijn 6 Wijgmaal-Hoegaarden,  

            lijn 597 Wilsele-Sint Albertuscollege en lijn 630 Wijgmaal-Brabanthal. 

Wie met de fiets of de auto komt stelt zijn GPS in op Abdij van Park 7, 3001 

Heverlee. 

Er is in de abdijsite een parking rechts van de abdijlaan.  Hier kan je gratis 4 uren 

parkeren mits gebruik van de parkeerschijf (blauwe zone). 

Meer info en bij problemen contacteer  Pieter Michels tel 016/292083   

 

 Inschrijven 

Tot en met 30 juni 2021 via bijgaand formulier achteraan of email. 

De deelnameprijs hangt af van de activiteiten waaraan je deelneemt: 

Deelname aan de wandeling: gratis  

 € 35 voor de 2 gangen maaltijd  (zonder drank) 

€ 5 voor de tentoonstelling 

 € 40 voor beide samen 

Alle drank reken je zelf af met de brasserie. 

Je inschrijving is pas geldig na overschrijving op rekening BE91 7390 0930 0176 van 

BGB – Leuven met vermelding “je naam en aantal deelnemers – 16 juli 2021”. 
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Vernieuwde bibiliotheek van Abdij van Park  
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90 jaar in 2021: 

06/07:  De Bruyn Jozef   (IDB)  Kerkstraat 5, 3391  Meensel Kiezegem 

 

80 jaar in 2021: 

01/07:  Verheyden Maurice (AVEVE)  Molstraat 5B 0102, 3000 Leuven 

07/07: Hermans René  (IDB)   Haakstraat 11, 3201 Langdorp 

19/07:  Peeters Roger  (AVEVE)   Oude Terbankstraat 19, 3020 Herent 

22/07:  Janssens Willy  (IDB)  Bollobos  50, 3120  Tremelo 

 

 65 jaar gehuwd in 2021: 

03/7:  Houben Henri  (CERA) met Schoels Clothilde, 

Molenstraat 12, 2430  Laakdal 

07/07:  Vandenhoudt  Livin  (ABB) met Hendrickx Marcelline, 

Herseltsesteenweg  51, 3200 Aarschot 

 

60 jaar gehuwd in 2021: 
04/07:  Bens Jozef  (ABB) met Nevelsteen Dora, 

Zammelseweg  131, 2440 Geel 

19/07:  Torfs Guido  (SBB)  met Onzia Jacqueline, 

Varenbroekstraat  2, 2840  Rumst  

20/07:  Smeets Kamiel (STABO)  met De Vlieger Greta, 

Aarschotsesteenweg  257 A  bus 101,  3111 Wezemaal 

22/07:  Wynants Jozef  (AVEVE)  met Verbeek  Maria, 

Aarschotsesteenweg 156 / 0002,   3111 Wezemaal  

29/07:  Coremans Karel  (ABB)  met  Bruyninckx Maria, 

Harzenfonteinstraat  9, 3050  Oud Heverlee  

 

 

 

24/05/2021:  Emma Johanns, echtgenote van Franz Ingenleuf (CERA), 

Gerberstrasse  3, 4780  St. Vith  

27/05/2021:  Marc Boone  (ABB), echtgenoot van Els Goffin, 

Kortrijkstraat 185, 3010 Kessel-Lo  

04/06/2021:  Germaine Torbeyns, echtgenote van Frans Poffé (ABB), 

Spaarstraat 153,  3010  Kessel-Lo  

Proficiat aan onze jubilarissen: 

Onze christelijke deelneming aan de familie van onze 

overleden leden 
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Terugsturen in een briefomslag vóór  30 juni 2021 naar:  

Pieter Michels    Paul Van Ostaijenlaan 2, 3001 Heverlee   

of via e-mail naar pieter.michels@yahoo.com    of naar bond.gepens.bb@gmail.com  

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

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

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

 e-mailadres:    .   .  .  .  .  .  . .   .   .  .  .  .  . .  .    tel.   .   .  .  .  .  .  . .   .   .      GSM : .   .  .  .  .  .  . .   .   .   

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

 Wandeling:       Deelnemen aan de wandeling is gratis          (*) 

[  ]  Om 9:30 de Sint-Kamilluswandeling   (ca. 10 km) – onthaal vanaf 9:00 

[  ]  Om 11:30  de Parkabdijwandeling   (ca. 2 km) – onthaal vanaf 11: 00 

[  ]  neemt niet deel aan de wandelingen  

   

Middagmaal in brasserie De Abdijmolen om 12:30 – onthaal vanaf 12:00   (*) 

Prijs: € 35 voor hoofdschotel en dessert 

Welke hoofdschotel kies je? 

[  ]  Kabeljauwhaasje, witte wijnsaus – spinazie – garnaal – puree 

[  ]  Entrecote Holstein, auberginezalf – waterkers – bearnaise – pommes pont neuf 

[  ]  ik neem niet deel aan de maaltijd 

 

Tentoonstelling ‘Als de bliksem. 900 jaren norbertijnen’ met inleiding door een gids 

Prijs: € 5   voor de inleiding en het bezoek met audiogids 

 (*) 

[  ]  Ja ik (we) neem deel aan het bezoek aan de tentoonstelling   

[  ]  Ik neem niet deel aan het bezoek aan de tentoonstelling     

 

Ik stort   5  / 35 / 40 ...... € (*) per persoon  op  

rekening BE91 7390 0930 0176  van BGB 

met vermelding: naam en aantal deelnemers op 16 juli .  

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

Handtekening                                     (*)  aankruisen wat van toepassing is 

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER     
BGB Wandeling aan Abdij Van Park 

   en tentoonstelling “als de bliksem” 
vrijdag  16   juli 
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