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Secretariaat : Paul van Ostaijenlaan 2, 3001 Heverlee  -  0474 969705 
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 april 2022 

maandbrief mei 2022 

 

Ga even zitten en lees 

Het woordje van de voorzitter: 

 

Het kan verkeren … 

 

 

Ogenschijnlijk lijkt het covidvirus weg te deemsteren: weg van de frontpagina’s 

van de kranten, geen hoofdpunt meer in de nieuwsuitzendingen op radio en 

televisie. Niets is minder waar. Bijna dagelijks verneem ik dat vrienden, 

kennissen en familieleden zelfs na de boosterprik besmet geraken en in 

quarantaine moeten. Onze bezinningsdag in Alden Biesen oogde rooskleurig tot 

een week vooraf. De eerste afzeggingen wegens corona liepen binnen maar het 

was nog te harden. 

Zondagvoormiddag, twee dagen voor de bezinningsdag: de aangekondigde spreker 

Luc Van Gorp laat weten dat hij geveld is door …  Het lijkt erop dat onze 

jaarlijkse bezinningsdag door het virus gegijzeld  wordt. De bezinningsdag op 17 

maart 2020 sneuvelde als eerste van onze geplande activiteiten door de 

lockdown. Het daarop volgende jaar werd de bezinningsdag weliswaar gepland 

doch zonder een echt vooruitzicht dat hij zou kunnen plaatsvinden. Derde poging, 

goede poging dachten wij. Niet dus. Snel schakelen was nodig om de 

bezinningsdag te redden. 

Het lag voor de hand om terug te grijpen naar de in december van vorig jaar 

geplande lezing die ook omwille van corona niet kon doorgaan: de luisterlezing van 

onze Boerenbondcollega Dries Delrue. Een kort telefoontje en ik was 

gerustgesteld. 

Geen pleidooi voor imperfectie op onze bezinningsdag, wel een selectie van 

liederen over oorlog. Geen strijdliederen om oorlog te verheerlijken, wel 

getuigenissen van menselijk leed en machteloosheid. Geen triomfalisme om de 

overwinning, wel een schreeuw om vrede. Geen vergoelijking, wel een aanklacht 
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van verdwazing en zinloosheid. Het is pijnlijk, bijna cynisch, te moeten 

vaststellen dat oorlog opnieuw niet ver weg. 

Het stemt ook tot nadenken dat de ene oorlog ons meer raakt dan andere, dat 

onze solidariteit met oorlogsvluchtelingen, wellicht onbedoeld, selectief is. Ook 

de Europese Unie en de landen van het zogenaamde vrije westen staan voor een 

dilemma: hoe ver kunnen of moeten we gaan in sancties om de oorlogsmachinerie 

te ontwrichten?  Mag het ons pijn doen? Toch blijf ik hoopvol. 

 

Tony 

 

 

 

Aandacht – wijziging secretariaat 

Het secretariaat heeft een nieuw adres: 

Paul van Ostaijenlaan 2, 3001 Heverlee 

En een nieuw telefoonnummer: 

Pieter Michels – 0474 969705 

 

 

Onze volgende activiteiten in 2022 

 

Donderdag 19 mei: Wandeling in Durbuy en Wéris 

Van 17 tot 24 juni: Vliegtuigreis naar Noorwegen (inschrijvingen afgesloten) 

Zaterdag 16 juli: Daguitstap naar Antwerpen en Verbeke Foundation Kemzeke 

Dinsdag 23 augustus: Daguitstap naar Duitsland: Vogelsang en bruinkoolwinning 

Van 10 tot 14 september: Busreis naar Normandië (inschrijvingen afgesloten) 

Dinsdag 18 oktober: AfrikaMuseum in Tervuren en wijnkelder in Overijse 

Dinsdag 22 november: Programma- en jubilarissendag  

Donderdag 15 december: Lezing  
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Wandeldag in Durbuy en Wéris 
Donderdag 19 mei 

 

Welkom op onze wandelingen in 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 

streken 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 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 twee groepen krijgen we de kans om 

het museum te bezoeken en naar een zeer interessante film te kijken.  
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Na dit bezoek trekken we erop uit om de 

megalieten in de omgeving op te zoeken 

onder leiding van een nederlandstalige gids. 

Megalieten zijn door mensen geplaatste 

stenen en constructies van stenen zoals 

dolmens en menhirs. De megalieten rond 

Wéris zijn duizenden jaren geleden 

geplaatst. 

Met de bus rijden we naar de vertrekplaats 

en starten allemaal samen met de wandeling 

langs de megalieten. Onderweg splitsen we ons op in 2 groepen waarbij je de 

keuze kan maken tussen een kleinere en een grotere wandeling.  

Na de wandeling kunnen we nog het prachtige kerkje van Wéris bezoeken, weer 

onder leiding van de nederlandstalige gids. Daarna kunnen we, hopelijk op een 

zonnig terras, genieten van een welgekomen drankje. 

In de vooravond trekken we naar een goede eetgelegenheid in Barvaux  om deze 

mooie en gevulde dag af te ronden aan tafel en bij een warme lunch bij te praten. 

 

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 in Wéris 

13.00 u. Bezoek megalietenhuis Wéris 

14.00 u:  Vertrek van de wandeling 

17.30 u:  Avondmaal in Barvaux 

19.00 u:  Terugreis 

20.30 u: Aankomst in Blanden 

20.45 u Aankomst in Rotselaar  

21.00 u: Aankomst in Scherpenheuvel 

 

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  
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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 10 mei 

2022 naar:  

Jos Sannen, Pastorijstraat 20, 2440 Geel  - tel 014.72.62.28 - gsm 

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

  

mailto:jozef.sannen@telenet.be


 6 

Verslag BEZINNINGSDAG 
Dinsdag 29 maart 2022, Kasteel Alden Biesen 

Gastspreker: Dries Delrue 

 

Zoals in het voorwoord van onze voorzitter vermeld kreeg het programma van de 

bezinningsdag een onverwachte wending. De spreker van dienst, Luc Van Gorp, 

moest covidgedwongen afhaken. Redder in nood was onze Boerenbondcollega 

Dries Delrue die voor ons met zijn luisterlezing niet aan zijn proefstuk was.  
 

 
 

Oorlog in kleinkunst en chanson 
 

Dries selecteerde 19 Nederlandstalige liederen over oorlog en ook een klein 

beetje vrede. Veel liederen hebben te maken met de twee wereldoorlogen maar 

andere zijn tijdloos en universeel zoals we vandaag ondervinden. De beluistering 

van elk lied werd voorafgegaan door een toelichting van Dries. 

Oorlogen hebben steeds een stroom van vluchtelingen met zich meegebracht. 

Vandaag maakt de oorlog in Oekraïne dat bijzonder duidelijk. Ook over vluchten 

en vluchtelingen zijn liedjes gezongen, onder meer door Herman Van Veen en 

Willem Vermandere. Om enigszins een beeld te vormen van de luisterlezing 

hebben we in overleg met Dries gekozen voor het lied Klein gebed van Liselore 

Gerritsen. 
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Liselore (1937 - 2020) is gestart als 

cabaretière in het Leids 

studentencabaret, samen met Paul van 

Vliet waarmee ze in Den Haag het 

theatertje Pepijn heeft opgericht. 

Tussen 1969 en 1982 bracht ze vijf erg 

geslaagde elpees uit. Nadien is ze 

lezingen gaan geven en droeg ze voor uit 

eigen werk. In 2004 is ze weer de 

studio ingetrokken en heeft ze 14 liedjes opgenomen en uitgebracht op een CD 

die in een fraai boekje werd verpakt. Het is uit dat boekje ‘Liselore nu’ dat Dries 

haar Klein gebed heeft uitgekozen om zijn luisterlezing te besluiten. Het is een 

lied dat smeekt om rust voor ieder die zijn land gedwongen achterlaat. 

 

 

Dit is een klein gebed 

voor ieder die vertrekt 

die z’n land gedwongen achterlaat 

die niet vrijwillig gaat. 

 

Dit is een klein gebed 

voor ieder die beseft 

dat hij nooit meer ergens thuis zal zijn 

maar voor altijd onderweg. 

 

Verderweg elke stap van waar hij woont met z’n hart 

en z’n rug elke dag een beetje meer gebukt 

onder z’n heimwee 

maar er is geen weg terug. 

 

Dit is een klein gebed 

voor ieder die vertrekt 

die ontworteld, zwervend door de tijd 

overal een vreemde blijft. 

 

Tot as en vervlogen in rook 

z’n droom en vooral het geloof 

in z’n kracht, die ijzer soms met handen brak 

door z’n niet kapot te krijgen hoop. 

 

Ik weet niet of het helpt 

maar toch een klein gebed 

voor wie van alles afscheid neemt 

en voor altijd is ontheemd. 
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Het moet gezegd dat de liedjes die Dries ten gehore heeft gebracht bij 

momenten pakkend en beklijvend waren. Het werd dan ook stil en beklemmend. 

Het heeft ons nogmaals geconfronteerd met de gruwel van oorlog en het gemis 

aan vrede. 

 

 
 

Na de lezing konden we genieten van een sobere maar deugddoende 

broodjesmaaltijd tot de duisternis begon te vallen. 

 

Bilzen Mysteries 

 

De avond valt. Alden Biesen komt tot leven. We stappen door de poort, zetten 

ons tablet aan en zetten onze hoofdtelefoon op. We volgen de Heer Van Biesen, 

vertolkt door Jan Decleir. Hij kent dit domein en zijn 800 jaar geschiedenis. 

In een spectaculair en betoverend klank- en lichtspel loodst de Heer Van Biesen 

ons door de geschiedenis van Alden Biesen die begint in 1220 toen de Duitse 

Ridderorde de landcommanderij heeft opgericht. Het kasteeldomein was ook de 

uitvalsbasis voor de kruistochten in de 13de eeuw na Christus. Het kende haar 

glorietijd tussen de 16de en de 18de eeuw. De landcommanderij groeide toen uit 

tot een indrukwekkend kasteeldomein zoals we dat vandaag nog kennen. 

Op het einde van de 18de eeuw maakte de Franse revolutie hieraan een einde. De 

Duitse ridderorde werd verdreven en het kasteeldomein werd openbaar 

verkocht. Dat was het begin van twee eeuwen privébezit maar ook van aftakeling 

en verval. 
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Op 8 maart 1971 brandde de waterburcht na een schoorsteenbrand volledig af. 

Toch handhaafde de Belgische staat haar voornemen om het domein aan te kopen 

en tot een volledige heropbouw over te gaan. 

 

 
 

Met deze feeërieke en oogverblindende wandeling omheen het kasteel sluiten wij 

onze bezinningsdag af. 

Nog meer foto’s vind je op: Foto's - Bond Gepensioneerden Groep Boerenbond (b-g-b.be)  

https://b-g-b.be/fotos/
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Proficiat aan onze jubilarissen 
 

90 jaar in 2022: 

23/05: Marcel Herregots (VBT) 

Petrusberg 20, 3001 Heverlee 

 

80 jaar in 2022: 

22/05: Herman Van Gucht (BB), 

Aarschotsesteenweg 142 App 215, 3111  Wezemaal 

24/05: René Struyf (SBB), Parkdallaan  22, 3001 Heverlee 

 

65 jaar gehuwd in 2022: 

02/05: Jozef Brems (ABB) met Godelieve Van Belle, 

Blandenstraat 216, 3053 Haasrode 

07/05: Michel Bouckaert (AVEVE) met Madeleine Vandewalle, 

Jaagpad 5, 8630 Veurne 

02/05: Jules Grietens (IDB) met Josephine Van Ermen, 

Wijgmaalsesteenweg 173 A, 3020 Herent 

02/05: Romain Willems (CERA) met Maria Veulemans, 

Kouterstraat 16 Bus 8, 3052 Blanden 

 

60 jaar gehuwd in 2022: 

05/05: Jozef Vanderwaeren (ABB) met Godelieve Van Baelen 

Lange Lostraat  76, 3010 Kessel-lo 

12/05: Hugo Herbots (CERA) met Marie-Josee Everaerts 

Ossewegstraat 100, 3440 Zoutleeuw 

 

50 jaar gehuwd in 2022: 

06/05: Frans Boesmans (IDB) met Yvonne Ringoet  

Broekstraat  175, 3001 Heverlee 

20/05: Firmin Pieck (Abb) met Chris Pierre 

Leuvensesteenweg 141/4, 3390 Tielt-Winge 

 

Onze christelijke deelneming aan de familie van 

onze overleden leden 
 

19/03: José Castermans, weduwe van Raymond Moors (AVEVE), 

Erhemstraat 11, 3770 Vlijtingen 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER 

Wandeling in Durbuy en Wéris op donderdag 19 mei 2022 
 

Terugsturen in een briefomslag uiterlijk op 10 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 
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