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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 

                                     25 maart 2022 

                                                 maandbrief april 2022 

 

Ga even zitten en lees 

Het woordje van de voorzitter:   

De ene vrijheid is de andere niet  

Sinds 7 maart zitten we voor corona in code geel. Op 

enkele uitzonderingen na zijn de maatregelen die onze 

bewegingsvrijheid nagenoeg twee jaar lang beperkt 

hebben, opgeheven: een herwonnen vrijheid.  

Sommigen hebben haar blij maar beheerst omarmd, 

anderen genieten onbesuisd. De coronapandemie heeft ons in zekere mate doen 

beseffen wat vrijheidsbeperking kan betekenen. 

Toch verdwijnt de strijd die gevoerd werd om het coronavirus te temmen in het 

niets in vergelijking met die andere vrijheidsstrijd, het gewelddadig conflict in 

Oekraïne.  

Volgens de enen is het een strijd ter bevrijding van het land van neonazi’s en 

fascisten, een interventie om een neutraal, lees Russisch gezind, regime tot 

stand te brengen.  

Voor de anderen is het een strijd voor het behoud van vrijheid en recht op 

zelfbeschikking, gerechtvaardigd verzet tegen een agressor.  

Europa staat erbij en kijkt ernaar, bijna machteloos. 

Meer nog dan de corona infectie doet het conflict in Oekraïne ons beseffen wat 

het betekent in een vrij land te leven. Toegegeven, ook hier is niet alles perfect 

maar liever een manke democratie dan de dwingelandij van een regime, liever een 

onvolmaakte rechtsstaat dan een rechtenloze staat. Laat ons onze vrijheden 

waarderen zonder gebreken en zwakheden uit het oog te verliezen. Laat ons ook 

hopen op een vreedzame afloop van het conflict in Oekraïne en op herwonnen 

vrijheid.  

Een nieuwe lente lonkt. 

 

Tony 
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dinsdag 29 maart: bezinningsdag in Alden Biesen, Luc Van Gorp: pleidooi voor 

imperfectie 

dinsdag 26 april: Contactdag  in Den Egger in Scherpenheuvel  

donderdag 19 mei: wandeling in Durbuy en Wéris 

17 – 24 juni: vliegtuigreis Noorwegen  (inschrijvingen  afgesloten) 

Zaterdag 16 juli: Antwerpen Het Steen en waterbus naar Hemiksem 

dinsdag 23 augustus: Duitsland: Vogelsang en bruinkoolwinning 

10 – 15 september:  busreis Normandië 

Dinsdag 18 oktober: Afrika Museum Tervuren en wijnkelder in Overijse 

Dinsdag 22 november: Programma- en jubilarissendag  

Donderdag 15 december: Erfenisrecht of een ander actueel onderwerp  

 
  

  

        Onze verdere planning  ! 
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Oef!! We mogen terug uit ‘ons kot’. Hoge tijd om onze stramme spieren terug wat 

los te krijgen. Wellicht hebben jullie tijdens de lange coronaperiode wel 

gewandeld zoals zovelen deden, maar je kon niet ver uit de buurt gaan en je 

moest alleen op pad.  Nu is het anders: we kunnen andere oorden opzoeken, 

andere lucht opsnuiven en vooral … mekaar terug zien. 

Graag nodigen we jullie dan ook uit om deel te nemen aan onze wandeling  naar 

Durbuy en  Wéris. 

Voor het eerste deel van onze daguitstap worden we in Durbuy verwacht. We 

worden er verwelkomd bij een tas koffie en een versnapering. Daarna gaan we op 

verkenning in het kleine stadje onder de begeleiding van een lokale 

Nederlandstalige gids. 

Doorheen de geschiedenis 

bewoonden vele generaties 

dit stadje aan de oever van 

de Ourthe. De 

oorspronkelijke burcht werd 

al in de 11de eeuw gebouwd. 

Het kasteel en de muur 

rondom de stad boden 

bescherming en legden het 

middeleeuwse stratenplan 

vast zoals dat vandaag nog 

bestaat. 
 

Durbuy is ook de plaats waar de Condroz, de Ardennen en de Famenne mekaar 

raken. Dankzij het feit dat Durbuy op de grens van deze drie geologische steken 

ligt, biedt het een verrassende diversiteit aan landschappen. 

Met onze verkenning gaan we de kleine finesses van deze stad te weten komen. 

Hoewel iedereen al wel eens in Durbuy geweest is, zal snel blijken dat het stadje 

veel meer te bieden heeft dan de aspiraties van Marc Coucke. 

Na de verkennende wandeling in Durbuy zakken we af naar het naburige Wéris 

dat deel uitmaakt van de 25 mooiste dorpen in Wallonië. Het is door zijn 

dolmens, menhirs en legendarische stenen in de omgeving heel bekend geworden. 

Er wordt zelfs gefluisterd dat de duivel in Wéris komt slapen! 

De wegen en paden naar en in Wéris bieden verrassende landschappen van bossen 

en velden. Het dorpje zelf laat door zijn charme niemand onverschillig. We 

vinden er landelijke vakwerkhuizen in kalk- of zandsteen en een prachtig 

BGB-wandeldag Durbuy en Weris 

Donderdag 19 mei  
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gerestaureerde kasteelhoeve uit de 17° eeuw. 

Wéris heeft ook een megalietenhuis: een museum waar men alles leert over de 

periode waarin deze steenformaties zijn gebouwd en op welke manier de bouwers 

te werk gingen. 

In dit megalietenhuis worden we op de middag verwacht en kunnen we onze 

meegebrachte boterhammen verorberen. In kleinere groepen krijgen we de kans 

om het museum onder begeleiding te bezoeken.  

 

 

Na dit bezoek trekken we erop uit om 

de omgeving te verkennen. We starten 

in het  dorp op zoek naar megalieten. 

Megalieten zijn door mensen 

geplaatste stenen en constructies van 

stenen zoals dolmens en menhirs. De 

megalieten rond Wéris zijn duizenden 

jaren geleden geplaatst. 

 

We splitsen ons op in 2 groepen waarbij je de keuze kan maken tussen een 

kleinere (6 km) en een grotere wandeling (11 km). Beide wandelingen geven een 

goed beeld weer van de megalieten rond Wéris. 

Na de wandeling kunnen we, hopelijk op een zonnig terras, genieten van een 

welgekomen drankje. 

Zodra de 2 groepen de wandeling hebben afgewerkt zoeken we een goede 

eetgelegenheid op om deze mooie en gevulde dag af te ronden aan tafel en bij 

een warme lunch bij te praten over de ervaringen van de dag en over zoveel 

meer. 

 

Het programma: 

 

07.30 u: Opstap in Scherpenheuvel - Van Aerschot Busuitbater 

07.50 u: Opstap in Rotselaar - Rond Punt 

08.15 u: Opstap in Blanden - Parking Onthaalpoort De Torenvalk 

09.45 u: Koffie met gebak 

10.30 u Rondwandeling Durbuy 

12.00 u: Picknick met soep en koffie 

13.00 u. Bezoek megalietenhuis Wéris 

14.00 u:  Vertrek van de wandeling 

17.30 u:  Avondmaal 

19.00 u:  Terugreis 

20.30 u: Aankomst in Blanden 

20.45 u Aankomst in Rotselaar  

21.00 u: Aankomst in Scherpenheuvel 
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PRIJS : 50,- €, daarin zijn begrepen: 

 Koffie met versnapering 

 Soep en koffie bij de picknick 

 Ruim avondmaal 

 Gidsen in Durbuy en Wéris 

 Busreis heen en terug  

 

U ZORGT VOOR : 

 Knapzak met middagpicknick 

 Aangepaste kledij met wandelschoenen 

 

INSCHRIJVEN: 

Stort 50 € per persoon  op BE91 7390 0930 0176 van BGB vermelding :  

naam deelnemer(s) + Wandeling Durbuy-Wéris 19 mei 2022.  

Stuur het ingevulde inschrijvingsformulier (zie achteraan) uiterlijk op 5 mei 

2022 naar:  Jos Sannen, Pastorijstraat 20, 2440 Geel  - tel 014.72.62.28 

- gsm 0476.205.148  ,   e-mail: jozef.sannen@telenet.be    

of via de website van BGB 

 

 

 

 

mailto:jozef.sannen@telenet.be
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Beste BGB-leden, 

 

Naast de aankondiging in de maandbrief van maart, herhalen we hier nog eens de 

aankondiging voor onze contactdag op 26 april. 

Op 26 april e.k. zullen wij opnieuw ervaren hoe deugddoend het is samen te zijn 

met onze grote BGB-familie en collega’s van vroeger.  Omwille van de geboden 

faciliteiten en mogelijkheden en ook omwille van de prijs, blijven we kiezen voor 

“Den Egger” in Scherpenheuvel. 

Uw bestuur heeft zijn best gedaan om jullie een aangename dag voor te 

schotelen.  Naast het gedeelte “Algemene vergadering” willen we tijd voorzien 

voor een goeie babbel met bekende collega’s en samen in een rustige en 

ontspannen sfeer genieten van de feestmaaltijd die ons  wordt aangeboden. 
 

Programma: 

10.30 uur:  blij weerzien van gekende gezichten bij een glaasje en een hapje in 

de foyer; 

11.30 uur:  we verhuizen naar de grote zaal en iedereen zoekt zijn aangewezen 

tafel op om samen de namiddag verder door te brengen, en dan… 

Academische zitting met verwelkoming door de voorzitter, en een stil 

moment waarop we onze overleden collega’s gedenken.   

Daarna spreekt de voorzitter de Algemene Vergadering toe. 

Kandidatuurstellingen voor het bestuur BGB zijn steeds welkom aan onze 

secretaris.  

12.45 uur:  we vergasten jullie niet alleen op een lekkere 4 gangen diner, maar 

kruiden dit ondertussen ook met een verrassend, pittig en aangenaam 

optreden.    

16.00 uur: dessert en koffie  

16.30 a 17.00 uur: Iedereen kan, voldaan van hart en leden, terug huiswaarts 

keren. 

 

Tafelgezelschap:  om alles wat ordelijk te laten verlopen en het weerzien van 

vrienden gemakkelijker en aangenamer te maken is er geopteerd om de 

mogelijkheid te bieden samen met vrienden aan dezelfde tafel plaats te nemen.  

Gelieve expliciet de naam/namen op te geven als je bij vrienden aan één tafel 

wenst te zitten. Het bestuur zal zijn best doen om dat mogelijk te maken.  

Iedereen  krijgt een tafel toegewezen.  
Wie het telefoonnummer van een vriend niet kent, kan altijd terecht bij de secretaris.    

 

BGB Contactdag dinsdag 26 april 2022  

            “Den Egger” Scherpenheuvel 
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Afspraken: 

Deelnameprijs.  

Voor deze feestdag met alles erop en eraan vragen wij 45 € inschrijvingsgeld 

zowel voor het lid en voor de partner.  

De BGB kas doet een mooie inspanning om de prijs van het diner en de dag 

democratisch te houden. 

Voor de personen die met de autobus meekomen (zie verder in deze 

maandbrief), dient  10 €  per persoon  bijbetaald te worden voor de 

heen- en terugreis samen.   

Rekening BGB:   BE91 7390 0930 0176 . 
 

Inschrijven voor het feest vóór 15 april  a.s. bij:        

Secretariaat BGB,  Beatrijslaan 49, 3110 Rotselaar    

of via e-mail naar   bond.gepens.bb@gmail.com      zie inschrijvingsblad 

achteraan of via de website  www.b-g-b.be       

 

Hoe Den Egger in Scherpenheuvel bereiken?  
Voor diegenen die met eigen wagen komen naar Den Egger: 

* vanuit Leuven en Limburg: Autostrade E314, afrit 23, richting Scherpenheuvel tot aan 

het rond punt vóór de Basiliek. Rechts draaien, in de bocht rechtdoor en 200 meter 

verder ben je aan de parking van Den Egger.  

* vanuit Antwerpen: Autostrade E313, afrit 22, richting Herselt, Averbode, Zichem, 

Scherpenheuvel.  Aan het rond punt vóór de Basiliek rechtdoor , in de bocht rechtdoor 

en 200 meter verder ben je aan de parking van Den Egger.   

 

De leden  van Oost- en West-Vlaanderen en Antwerpen kunnen met de trein tot in het 

station van Leuven komen waar de BGB-bus hen opwacht en naar Scherpenheuvel brengt. 

In het station stap je richting leuven-stad en eenmaal buiten het station neem je rechts 

waar de bussen opgesteld staan en neem perron 14, dit is ook achterkant ACERTA 

gebouw .  Leuven Bus-station perron 14.   

 

We voorzien een autobus vanuit Leuven  
 09.45 UUR LEUVEN STATION (Leuven Bus-station perron 14 achterkant 

Acerta-gebouw) 

     10.15 UUR ROTSELAAR PARKING  RONDPUNT  

In geval van problemen met de autobus: bel met Germain Wyseur 

0495/598344 

Inschrijving door invulling van het inschrijvingsformulier achteraan of via 

inschrijvingsdocument op de website BGB. 

http://www.b-g-b.be/
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101 jaar in 2022: 

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

  

80 jaar in 2022: 

01/04: De Meyer Annie (ABB), Esdreef41, 3110 Rotselaar 

03/04: Timmermans Roger (BB), Gravenbosstraat 6, 1770 Liedekerke 

04/04:  Weyenberg Pierre  (AVEVE), Borkelstraat 122, 2900  Schoten 

08/04:  Vandeput Maria (ABB), A. Vermeylenlaan 16,  8820 Torhout 

21/04:  Goossens Jacqueline (ABB), Bukenstraat 53, 1910  Kampenhout 

21/04:  Snaet Jozef (BB), Hertogstraat  153 bus 0504, 3001 Heverlee 

22/04:  Laermans Pierre (ABB),  Donystraat 88, 3300  Tienen 

22/04:  Roosen Emmy (ABB), Van Der Nootstraat 85, 3012  Wilsele 

 

60 jaar gehuwd in 2022: 

19/04:  Spreuwers René (ABB)  met Vandezande Maria, 

Milsestraat 88, 3053 Haasrode  

 

50 jaar gehuwd in 2022: 

06/04:  Van Winkel Magda (ABB) met Rousseaux Georges, 

Boomgaardstraat 41, 3012 Wilsele  

08/04: Vander Slagmolen Hilda (ABB) met Duyshaver Jozef, 

Schapenstraat 116, 1750  Lennik 

29/04:  Vanparys André (SBB) met Gryson Marie-Thérèse, 

Oude Baan 20, 3360  Korbeek-Lo   

  

 

20/02/2022:  Lambert Haeldermans (ABB), echtgenoot van Gielen Elisabeth, 

Leeuwerikkenstraat 2 bus 0102, 3001 Heverlee 

27/02/2022:  Georges Vansina (SBB), echtgenoot van Tilly Stevens, 

Bruineveld 19,  3010 Kessel-Lo 

04/03/2022:  Albert Tweepenninckx (ABB),  fam Tweepenninckx 

p.a. begrafenissen pues, Eikestraat 2, 3020 Winksele-Delle   

18/03/2022:  Nora Eraly, weduwe van Evarist Baert (Directie CERA), 

p.a. uitvaartverzorging Eraly, kKruisstraat 169, 3120 Tremelo 

 Welkom aan onze nieuwe leden 
Jeanine Vandormael (KVLV),   Pelgrimlaan 63, 3511  Kuringen 

Chris Van Hoof  (FERM),  Postweg 28,  2220 Heist-op-den-Berg

Proficiat aan onze jubilarissen: 

Onze christelijke deelneming aan de familie van 

onze overleden leden 
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Inschrijvingsformulier  BGB-CONTACTDAG 

 Scherpenheuvel   dinsdag 26 april 2022    

 

Terugsturen in een briefomslag vóór 15 april 2022 naar : 
Secretariaat BGB,   Beatrijslaan 49  , 3110  Rotselaar 

of via email naar :  bond.gepens.bb@gmail.com   

 
Ondergetekende, lid BGB: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

Eventueel naam Partner: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

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

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

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

  

schrijft in voor  …..  1 persoon.   (*)         …… 2 personen. (*)   

 

  met de autobus en stapt op:    
[   ] Leuven Station (Diestse Poort achterkant Acerta gebouw) (*) 

[   ] Rotselaar rondpunt Parking  (*) 

 

 

Wenst samen aan tafel te zitten met (**):.  .  ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

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

 

Betaalt  [    ]   x  45 € per persoon voor het lid  en partner (*) 

  [    ]   x 10 € per persoon voor de bus (*) 

  ---------------- 

 

Totaal:        .  .  .  .  .  .  .  . €     op rekening  BE91 7390 0930 0176  van BGB, 

 met vermelding:     “Contactdag”  naam lid: ......... 

  

 

[*] aanduiden wat u past 

(**) desgewenst naam en voornaam invullen , eventueel bedrijf 

 

 

Datum:     Handtekening  

mailto:bond.gepens.bb@gmail.com
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INSCHRIJVINGSFORMULIER 

Wandeling in Durbuy en Wéris op donderdag 19 mei 2022 
 

Terugsturen in een briefomslag vóór 5 mei 2022 naar:  

Jos Sannen, Pastorijstraat 20, 2440 GEEL - tel 014.72.62.28 - gsm 0476.205.148 

ofwel per e-mail naar jozef.sannen@telenet.be  

Ondergetekende,  

naam en voornaam:  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

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

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

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

telefoon:  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

GSM:   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

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

voor de wandeling in Durbuy en Wéris op donderdag 19 mei 2022 

Opstapplaats (*): 

[  ]  Van Aerschot Busuitbater te Scherpenheuvel om 7.30 u 

[  ]  Rond Punt te Rotselaar om 7.50 u 

[  ]  Parking Onthaalpoort De Torenvalk te Blanden om 8.15 u 

 

Ik stort  ...... € (50 € per persoon) op  

rekening BE91 7390 0930 0176 van BGB 

met vermelding: 

naam deelnemer(s) + Wandeling Durbuy-Wéris 19 mei 2022  

 

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

Handtekening   

 

(*)  aankruisen wat past 

 

mailto:jozef.sannen@telenet.be

