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

Leuven Mail,  P924176 

                                        1 september 2021 

                                                          maandbrief september 

 

Ga even zitten en lees 

Het woordje van de voorzitter:   

HOOPGEVEND.. 

Onze eerste activiteit sinds februari 2020 was een 

voltreffer.   In een mum van tijd waren de voorziene 

inschrijvingen volgeboekt. Eerlijk gezegd, met corona in het 

achterhoofd hadden we dit niet verwacht. Omwille van de 

grote belangstelling zagen we ons zelfs genoodzaakt een 

bijkomende dag te voorzien. Gelukkig was er nog een tweede 

bezoekdag beschikbaar zodat we uiteindelijk niemand hebben moeten ontgoochelen. 

De twee dagen samen hebben 98 leden en partners deelgenomen aan de wandeling 

en/of het bezoek aan de tentoonstelling  “Als de bliksem. 900 jaren Norbertijnen” in 

Abdij van Park. Onze verwachtingen werden ruimschoots overtroffen. 

Onze volgende activiteit nadert met rasse schreden: onze contactdag. Vorig jaar 

moesten we omwille van  corona passen.  Om dezelfde reden kon ook dit jaar de 

contactdag niet doorgaan in de voorziene periode.  Eerst hebben we overwogen om 

de contactdag en de jubilarissenviering samen te bundelen in november.  Bij nader 

inzien leek dit geen goede oplossing omwille van het overvolle programma. 

Uiteindelijk hebben we besloten om de contactdag eind september te organiseren, 

weliswaar met enig voorbehoud omwille van de coronamaatregelen. Vorige maand was 

er nog geen zekerheid dat dit wel zou kunnen.  

Ingevolge de recente versoepelingen kunnen we nu hoopvol uitkijken naar onze 

contactdag op dinsdag 21 september.  Een feestmaaltijd voor leden kan nu zonder 

beperking van aantal deelnemers en zonder coronatest of vaccinatiebewijs. Wel zou 

het kunnen dat sommige maatregelen die in de horeca gelden ook op onze contactdag 

van toepassing zijn. Hierover is er, op het ogenblik dat we dit schrijven, nog geen 

duidelijkheid. Voor alle zekerheid vragen we de deelnemers om een mondmasker te 

voorzien voor het geval dit nodig zou blijken. Ook de verwelkoming zal wat 

afstandelijker verlopen dan we gewend zijn. Of de voorafgaande receptie even 

losjes mag zijn als anders is twijfelachtig. We vinden wel een oplossing. 
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Het bestuur BGB volgde met ingehouden adem het verloop van de inschrijvingen. We 

waren benieuwd of de contactdag nog dezelfde belangstelling kon genieten als bij 

vorige edities. Het verheugt ons dat de contactdag nagenoeg onverminderd in trek 

blijft bij onze leden. Met een 250-tal inschrijvingen belooft het een aangenaam en 

boeiend weerzien te worden.  En dat doet deugd. 

 

Tony 

 

 

 

 

 

 

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. 

        Onze verdere planning  ! 
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We ontdekken het Fruitbedrijf Vanhellemont 
en bezoeken het nieuwe Museum44. 

 

Donderdag, 21 oktober 2021, eindelijk, na die lange Corona-periode nodigt BGB u uit 

voor het bezoek aan Meensel-Kiezegem.  

De deelgemeenten Meensel in het oosten en Kiezegem in het westen fuseerden in 

1842 tot één mooie Vlaamse gemeente gelegen in het centrum van het Hageland, het 

centrum van de Vlaamse fruitteelt.  De twee kleine parochies, samen 1200 inwoners,  

zijn bij fietsliefhebbers bekend als de geboorteplaats van Eddy Merckx.  Helaas is 

er een donkere bladzijde in de geschiedenis die teruggaat naar het einde van de 

tweede wereldoorlog en gekend is als het “Drama van Meensel-Kiezegem”.  

Meensel-Kiezegem op zijn beurt fuseerde in 1977 tot één gemeente samen met Sint-

Joris-Winge, Houwaart en Onze Lieve Vrouw Tielt tot de nieuwe gemeenten Tielt-

Winge, met ruim 10.000 inwoners. 

Het is dus in dit dorpje dat we een fijne daguitstap organiseren. 

We ontmoeten elkaar in het fruitbedrijf Vanhellemont, Heibosstraat 17, 3391 

Meensel-Kiezegem.   

Voor deze uitstap is er geen autocar-vervoer voorzien. Over de bereikbaarheid leest 

u meer op het einde van dit artikel. 

 9.30 uur: de koffie (à volonté) staat klaar, met een heerlijk ‘Wafeltje van 

Ons Bomma’. 

 10 uur: Jeannine vertelt ons over de weg van het fruit, van het kleine 

boompje, tot aan het eindproduct in de winkel. Samen bezoeken we het 

bedrijf waar het dan erg druk is, want de fruitpluk is volop bezig.  

 12 uur: samen genieten we van een heerlijke lunch (brood met 

streekproducten – fruitsap, koffie/thee, water – dessert) 

 

               

Uitstap Meensel-Kiezegem, 

donderdag 21 oktober 2021 ! 
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De namiddag is voorzien voor een indrukwekkend bezoek aan het nieuwe 

Museum44. We worden er opgewacht door twee gidsen. 

 Museum44 vertelt het verhaal van de razzia’s op 1 en 11 augustus 1944 in 

Meensel-Kiezegem. 

 Net voor de bevrijding worden 71 inwoners gedeporteerd naar het 

concentratiekamp van Neuengamme bij Hamburg, na de aanslag op een 

collaborateur. Slechts 8 keren terug. 

 Tot op vandaag laten deze gebeurtenissen hun sporen na in dit kleine dorpje.  

 Museum44 toont het verleden en er worden verbanden gelegd met de 

misdaden en wantoestanden van vandaag in de hele wereld. 

 

Bij het bezoek aan het Museum44 splitsen we ons in groepjes van elk maximaal 15 

personen. Op deze wijze is de kwaliteit van ons bezoek optimaal.  

Groep 1 zal het Museum bezoeken. De gids neemt je mee in het verhaal van de 

drama  van Meensel-Kiezegem: collaboratie en verzet in de Tweede 

Wereldoorlog, de deportatie naar de Duitse Concentratiekampen, de 

terugkeer, repressie tot het herdenken vandaag. 

Groep 2 geniet van de verfilming van het boek “Getuigenissen” van Oktaaf 

Duerinckx over de oorlogsgebeurtenissen in Meensel-Kiezegem. De acteurs 

zijn dorpsgenoten en vaak de kinderen van de slachtoffers.  

Groep 3 bezoekt het erekerkhof. Je ontdekt er de herdenkingsstenen van de 

slachtoffers van het drama. Daarna maak je, samen met de gids, een korte 

oorlogswandeling (2 km) door het dorp, waarbij aan verschillende plaatsen zal 

stilgestaan worden. De gids vertelt wat zich hier heeft afgespeeld. 

 

We eindigen in het wielercafé ’t Boerenhof. Het is het wielercafé van het 

Hageland waar tal van wielervedetten kind aan huis zijn zoals Eddy Merckx, Roland 

Liboton, Guido Vancalster, Ivan Basso en vele andere.  Originele koerstruitjes, 

souvenirs en foto's van Eddy Merckx, je vindt het er allemaal. Het café Boerenhof 

is ook het fanlokaal van profrenner Dylan Teuns, voor zij die de laatste Ronde van 

Frankrijk op de TV gevolgd hebben is dit zeker niet nieuw. 
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Afspraken: 

De deelnameprijs : 25  € . Daarin zijn begrepen : bij aankomst koffie met een 

Wafeltje van Ons Bomma  de lunch inclusief frisdrank (eventuele andere dranken 

zijn zelf af te rekenen) en dessert  + inkomprijzen aangevuld met competente 

gidsen, en een consumptie achteraf in ‘t Boerenhof.  

Inschrijven:  tot en met 10 oktober 2021 voor maximaal 45 

deelnemers! 

Indien er meer deelnemers zijn dan beschikbare plaatsen, is de datum van betaling 

bepalend: wie eerst betaald heeft, krijgt voorrang. Wie toch al betaalde maar omdat 

het volzet is niet mee kan, krijgt het betaalde bedrag uiteraard integraal 

teruggestort. 

 

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

BGB met vermelding “je naam + bezoek Meensel-Kiezegem” + inschrijven via de site of 

door het inschrijvingsformulier te bezorgen aan Stef Stas Glabbeeksesteenweg 134 

te 3391 Meensel-Kiezegem   tel 016/63.24.29    e-mail: stasstef@gmail.com 

Hoe Meensel-Kiezegem bereiken? 

Met de wagen 

Parkeren kan je door de Heibosstraat in te rijden en naast het museum te parkeren 

op de kiezelparking langs de weg. Het fruitbedrijf Vanhellemont, Heibosstraat 17, 

3391 Meensel-Kiezegem  ligt op wandelafstand (200 m). De parking is gratis en 

publiek toegankelijk. Indien deze volzet is, kan er ook geparkeerd worden aan de 

parking naast café Boerenhof,  Binkomstraat 10, 3391 Meensel-Kiezegem. 

Met het openbaar vervoer (De Lijn) 

Je neemt de bus 390 van Aarschot naar Tienen. Voor diegene die vanuit Leuven of 

Diest komen stap over op de stelplaats te Tielt-Winge. Op perron 4 vertrekt de 

autobus richting Meensel. Je stapt uit aan de halte Tramstraat. Van daaruit wandel 

je nog 140m naar de Heibosstraat en dan nog een 250 m tot aan het Fruitbedrijf 

Vanhellemont. Informeer je vooraf zeker op de routeplanner www.delijn.be 

Kijk of luister naar het weerbericht… en pas je kledij aan (voor de wandeling). 

Het volgen van de dan geldende Corona-maatregelen is vanzelfsprekend! 

Tot binnenkort,   Stef Stas
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95 jaar in 2021: 

19/09:  Hayen Karel (CERA)  Koetsweg 59, 3010 Kessel-Lo  

 

90 jaar in 2021: 

14/09:  Van Thielt Yvo  (ABB), Raadhuislaan 10/1  3010 Kessel-Lo 

15/09:  Smets Jozef  (SBB) , Diestsesteenweg 211 , 3202  Rillaar  

 

80 jaar in 2021: 

28/09:  Roelants Rosa  (ABB)   Pandhoevestraat 51, 3130  Begijnendijk  

 

 65 jaar gehuwd in 2021: 

15/09:  Mommaerts Pierre (ABB)  met  Janssens Maria,  

Schreursvest 15 bus 0202,  3001 Leuven 

  

60 jaar gehuwd in 2021: 
23/09:  Brems Louis  (ABB) met Luyten Maria, 

Hanenberg  48, 3272 Scherpenheuvel-Zichem 

  

 

01/06/2021:  Duchesne Louis (ABB), Solveld 24, 3980  Tessenderlo 

23/07/2021:  Raymond Moors (AVEVE), echtgenoot van José Castermans, 

Erhemstraat 11,  3770  Vlijtingen 

16/07/2021:  Rosa Callewaert, partner van Saelens Wilfried (CERA), 

Bollestraat 14, 8830 Gits  

23/07/2021: Leentje Verhaert, weduwe van Bob Tanésy (CERA), 

Acht Meistraat 22, 3018 Wijgmaal 

05/08/2021:  Juliette Abts, echtgenote van Marcel Herregods  (VBT), 

Petrusberg 20, 3001  Heverlee 

11/08/2021:  Maria Mineur (KLJ), weduwe van Frans Roovers, 

Dellestraat 10, 3220  Holsbeek     

 

 

Welkom aan nieuwe leden 
 

Engelen Danny (IDB), Wijngaardbos13, 2431  Laakdal-Veerle 

Proficiat aan onze jubilarissen: 

Onze christelijke deelneming aan de familie van onze 

overleden leden 
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Terugsturen in een briefomslag of via e-mail vóór 11 oktober 2021 naar:  

Stef Stas  Glabbeeksesteenweg 134  3391 Meensel-Kiezegem      tel 016/632429   

 of per e-mail naar: stasstef@gmail.com 

Inschrijven via de BGB-site kan natuurlijk ook! 

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

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

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

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

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

 

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

 

op datum van  21 oktober 2021 daguitstap Meensel-Kiezegem. 

 

Iedereen komt op eigen kracht naar Fruitbedrijf Vanhellemont aan de 

Heibosstraat 17 te 3391 Meensel-Kiezegem – parking naast het Museum44 of 

naast café Boerenhof 

Ik stort 25 €  per deelnemer op   rekening BE91 7390 0930 0176   van BGB  
met vermelding:   naam deelnemer(s)   +   bezoek Meensel-Kiezegem  

Datum:   

Handtekening  

 

 

 

  

 (*)  aankruisen wat van toepassing is 

INSCHRIJVINGSFORMULIER     
BGB Bezoek Meensel-Kiezegem 
    Donderdag  21 oktober 2021 

  
 


