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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 

                                      4 oktober 2021 

                                                          maandbrief oktober 

 

Ga even zitten en lees 

Het woordje van de voorzitter:   

De Kop is eraf.. 

Anderhalf jaar zonder echte activiteit is ook voor BGB 

ingrijpend. Toen we vorig jaar vlak voor de bezinningsdag 

(Alden Biesen  - 17 maart 2020) de pauzeknop moesten 

indrukken hadden we er geen benul van hoe lang het zou 

duren. We maakten alvast plannen voor 2021. Het was dus 

slikken toen we maand na maand moesten annuleren. Naarmate de beperkende 

coronamaatregelen werden versoepeld begonnen we hoop te koesteren. Onze 

uitgestelde contactdag zou dan eindelijk kunnen doorgaan. 

Toch werd het nog nagelbijten. We hebben op het laatste ogenblik nog alles uit de 

kast moeten halen om de coronaklip te omzeilen. Vermits we meer dan 200 

inschrijvingen ontvingen moesten we aan elke deelnemer een covid safe ticket 

vragen.   Met nog 14 dagen tijd werd het een helse rit om iedereen te contacteren 

per mail, per brief of telefonisch. Tot mijn grote verbazing is alles vlot verlopen. 

Vele leden hadden het gevraagde vaccinatiecertificaat al op zak, op papier of 

digitaal. 

Uiteindelijk is alles goed gekomen.  Het onthaal op de contactdag was 

hartverwarmend. Eindelijk! Een opluchting voor iedereen, niet in het minst voor ons 

bestuur.  Alles verliep vlot, bemoedigend, uitbundig maar gedisciplineerd. 

Normalerwijze zouden we vorig jaar in april onze bestuursleden Nestor Moors en 

Paul Van Mierloo op de contactdag hebben uitgewuifd. Beiden voltooiden toen hun 

mandaat dat zij 12 jaar lang hebben uitgeoefend. Corona stak daar een stokje voor. 

Wij hebben hen bijgevolg nu figuurlijk in de bloemetjes gezet. Nestor en Paul, van 

harte bedankt voor jullie inzet, voor jullie inspiratie en voor jullie vriendschap. 
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Sommigen gaan, anderen komen. Met Luce Anciaux (gepensioneerde ABB/KBC) en 

Pieter Michels SBB/Acerta) konden jullie reeds kennis maken via onze nieuwsbrief. 

Op de contactdag konden de aanwezige leden lijfelijk (sorry voor dit beladen woord) 

kennis maken. 

De kop is eraf! 

Reeds bij ons bezoek aan Abdij van Park was de opkomst overweldigend. Onze 

contactdag klopte alle verwachtingen met meer dan 240 aanwezigen. Voor Meensel-

Kiezegem zitten we aan het maximum aantal deelnemers. Onze volgende halte is de 

programma- en jubilarissendag op dinsdag 16 november waarover meer info in deze 

nieuwsbrief. Van harte welkom. 

 

Tony   

 

 

 

 

 

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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Nadat verleden jaar omwille van de coronacrisis de jaarlijkse programma- en 

jubilarissendag niet kon doorgaan, vindt onze jaarlijkse programmadag dit jaar op 

dinsdag 16 november in “den Egger” in Scherpenheuvel. Wel doen we de viering 

van de jubilarissen van 2 jaar : 2020 en 2021. Dat is een nieuwe start! 

In den Egger hebben we goede ervaringen uit het verleden: de ruimte, de mooie 

omgeving, de parkingmogelijkheden, de bereikbaarheid, en de toffe sfeer bij een 

glaasje met hapjes.  

Als je u inschrijft moet je wel voldoende gevaccineerd zijn. Uw persoonlijke 

gezondheid en deze van uw collega’s is voor ons primordiaal.  Anderzijds moeten we 

ons ook houden aan de geldenede coronamaatregelen die dan van toepassing zijn. 

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 2022 : 

het programma! 

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, of via email.   We zien ons verplicht om 

voor dit feestelijk gebeuren een kleine bijdrage te vragen van 15 €. 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 10 € per 

persoon voor de heen en terugreis.  Dit laat toe om de mensen die verder van Leuven 

wonen eveneens naar de programmadag te komen.  

 

BGB Programma- en Jubilarissendag 

dinsdag 16 november 2021 
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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 7 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.  

 

Inschrijvingen sturen voor 7 november via  email naar    bond.gepens.bb@gmail.com    

of  Secretariaat BGB,  Beatrijslaan  49,  3110  Rotselaar     
tel  0495/598344  

De stortingen  15 € per persoon voor de programmadag en 10 € per 

persoon voor wie met de bus wil meerijden op rekening  

BE91 7390 0930 0176  van BGB, met vermelding van uw naam. 

Zie ook het inschrijvingsformulier achteraan. 
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Nagenieten  ...  

Dat was terug thuiskomen van een groot familiefeest met een goed gevoel. Zo was het ook 

op 21 september, na al de indrukken die de Contactdag ook dit jaar weer achterliet. 

Kon je er spijtig genoeg niet bij zijn, dan proberen we je toch een klein beetje van de sfeer 

mee te geven. 

Nadat we gecontroleerd werden op bezit van een “Covid Save Ticket” bij het binnenkomen, 

konden we veder alle corona-beperkingen weglaten, weg met mondmasker, weg met afstand 

houden, vrij bewegen….   Het werd ervaren als een vrijheidsfeest na die lange coronacrisis. 

We waren dit jaar met bijna 250 deelnemers: een hele Egger vol in Scherpenheuvel! 

De ontvangst ging gepaard met terug veel handjes geven, het terug herkennen van collega’s 

zonder masker, het was een vreugdevolle bedoening.  

De aangeboden hapjes en drankjes  brachten ons in een feestelijke stemming. 

Als de laatsten waren gecontroleerd op het hebben van het “Covid Save Ticket”,  was de 

spanning er af, en kon deze contactdag  echt beginnen.  We werden eerst nog verwelkomd 

met een glaasje bubbels of fruitsap en een hapje.  

We zochten onze aangewezen tafel op in de mooi aangeklede Rode Zaal, waar onze 

voorzitter, Tony, iedereen hartelijk welkom heette.  

In de openingstoespraak van de voorzitter werden de problemen  voor BGB uit de 

coronacrisis toegelicht en met vreugde constateerde hij dat er massaal werd genoten van de 

nieuwe vrijheid, en de miserie van het “Covid Save Ticket” werd daarbij ruimschoots goed 

gemaakt. 

We bleven, als aandenken aan onze overleden leden van de afgelopen twee jaar,  even 

stilstaan met een heel stemmig pianofragment uit ”Silence” van Beethoven.  

De namen van de overleden leden werd voorgelezen door Luce Anciaux. 

Daarna was het tijd om de winnaars van onze twee BGB-Quizzen te vieren met gepaste 

geestrijke drank. Het was Hilda Staes die de geschenken overhandigde, het was ook Hilda 

die deze Quizzen had opgesteld. 

 

 

Verslag: de BGB Contactdag 2021 in 

Scherpenheuvel 
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Onze voorzitter had het dan over de BGB-bestuursaangelegenheden.  

De bestuursleden Nestor Moors en Paul Van Mierloo werden, na een korte schets van hun 

bijdrage tot BGB, hartelijk bedankt voor hun jarenlange inzet in het bestuur BGB. 

Ook  werd Pieter Michels voorgesteld als nieuw bestuurslid BGB. 

De presentatie van het geheel wordt elk jaar meer verfijnd, dank zij de smaakvol 

gemonteerde  sfeerbeelden uit de BGB-reis naar Zuid-Afrika en Wenen die we tijdens het 

feestmaal konden vertonen.  Daar danken we zowel  Cyriel Dekeyser en Theo en Hilda Staels 

zeer hartelijk voor. 

Zo kon het smakelijke gedeelte beginnen en daarvoor zorgde Hof ter Venne met zijn keurig 

personeel en vooral met zijn lekkere en fijne gerechten. 

Tussendoor,  en terwijl we achterover leunden, kregen we weer als ooit in het verleden een 

verrassend, fris en sprankelend optreden van Lisa Del Bo  met een aantal welbekende 

nummers, meezingers en een aantal nieuwe composities. En je moet het maar doen, het 

publiek aan het dansen brengen, zelfs tot op de bühne.   

Lisa werd ingeleid en achteraf bedankt door Nestor Moors als allerlaatste bestuursfunctie. 

Alhoewel Nestor en Lisa geen onbekenden zijn voor elkaar! 

Heerlijk mooi amusement . 

Het geheel werd op foto gezet door de deskundige lens van Theo Janssen en Willy Coen , 

waarvoor dank en waar we nog lang van kunnen nagenieten. 

De foto’s van de contactdag staan al  op de BGB website    http://www.b-g-b.be/ 

Ze zijn opgeladen met het “google-foto’s”-programma.  Het blijft verwonderlijk hoe Google 

er ook maar in slaagt de foto’s volledig door elkaar te haspelen. Het blijft een waar 

puzzelstuk…  
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95 jaar in 2021: 

09/10:  Verhelle Jozef (AVEVE)  Vloedstraat 42 , 8800  Roeselare  

 

90 jaar in 2021: 

28/10:  Kerckhofs Karel (AVEVE), Hofgracht 14/1 , 2650 Edegem 

 

80 jaar in 2021: 

08/10:  Dumont Anny (ABB) Populierenstraat 2 bus 1 / 2 , 3560  Lummen  

24/10:  De Vriendt Raf  (AVEVE)  Wijngaardlaan 11, 2900 Schoten 

 

 65 jaar gehuwd in 2021: 

01/10:  Huveners Michel (CERA) met Nijsen Maria ,  

Wimmershof  11,  3010 Kessel-Lo  

 

60 jaar gehuwd in 2021: 
16/09:  Van Ermen Paul (SBB) met Vanhee Monica, 

Nachtegalenstraat 22, 3210  Lubbeek  

07/10:  Vandervelpen Arthur (ABB) met Struys Denise, 

Linterseweg 82,  3440  Budingen – Zoutleeuw  

 

50 jaar gehuwd in 2021: 
02/10:  Schiffeleers Gerda (ABB) met Vandebos Yvan, 

Grotestraat 301,  3850 Wijer 

09/10: Van Mierloo Paul  (BB) met Van Hoef Berthe, 

Bergstraat 97, 3010  Kessel-Lo 

30/10:  Devisch Noël (MRBB)  met Declercq Mia, 

Kwerpsebaan 269,  3071  Erps-Kwerps  

Proficiat aan onze jubilarissen: 
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31/08/2021:  Achiel Peeters (AVEVE), echtgenoot van Josepha Van Loon, 

Kloosterstraat 75, 2910 Essen 

11/09/2021:  François Henderix (SBB), echtgenoot van Mieke Deckers, 

Kapelstraatv8, 3273 Testelt 

15/09/2021:  Willy Boonen (AVEVE), echtgenoot van Godelieve Eyckmans, 

Jozef Wautersstraat 23, 3010  Kessel-Lo  

20/9/2021:  Raf Demedt  (BB-Consult), voormalig BGB-bestuurslid, 

Geldenaaksebaan 325, 3001 Heverlee 

  

Welkom aan nieuwe leden 
 

De Wachter Leo  (STABO),  Plasstraat 14,  2580  Putte    

Onze christelijke deelneming aan de familie van onze 

overleden leden 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER  

BGB programma- & jubilarissendag    

dinsdag  16 november 2021   
 

Terugsturen  vóór 7 november 2021 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  ......    (*)      

Deelnemen aan de programmadag is een bijdrage van 15 € per 

persoon  

Inschrijven voor de BGB-bus  Leuven-Station naar Scherpenheuvel 

en terug is  10 € 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 wat van toepassing is 

mailto:bond.gepens.bb@gmail.com

