
 1 

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 

 

Nieuwsbrief juni 2022 

 

 

 

 

We zullen doorgaan … 

 

 

 

Onze jaarlijkse contactdag is vaak het uitgelezen moment om bestuursleden uit 

te wuiven bij het einde van hun mandaat. Dat was ook het geval op 26 april 

laatstleden. Twee sterkhouders in ons bestuur, Jos Sannen en Germain Wyseur, 

zijn aan het einde van hun bestuursperiode gekomen. Beiden begonnen aan hun 

mandaat in 2011. 

Germain werd zelfs onmiddellijk tot secretaris gebombardeerd. Met zijn 

achtergrond als informaticus ontwikkelde hij een ledenbeheersysteem dat ons in 

staat stelt onze maandelijkse nieuwsbrief feilloos te bezorgen aan de leden en 

maand na maand jarigen en huwelijksjubilarissen op te sporen. Hij zorgde er ook 

voor dat de contactdag en de programmadag met klank en beeld werden 

opgefleurd. Tevens was hij de bewaker van onze website die trouwens onder zijn 

impuls in een nieuw kleedje werd gestoken. 

Jos Sannen was al die jaren een doorwinterde organisator van daguitstappen en 

wandelingen. Later trad hij in de voetsporen van Julien Milis als 

verantwoordelijke voor de meerdaagse reizen. Als voorzitter van de werkgroep 

zorgde hij ervoor dat de geplande uitstappen zorgvuldig werden voorbereid. 

Meermaals nam hij ook de begeleiding voor zijn rekening. In coronatijden zorgde 

hij voor de technische ondersteuning van onze online vergaderingen. 

Beiden namen zeer indringend deel aan onze bestuursvergaderingen en waren 

vaak sturend in de besluitvorming zonder een brede instemming uit het oog te 

verliezen. Jos en Germain, bedankt voor uw jarenlange inzet, uw loyauteit, uw 

gedrevenheid en uw vriendschap.  

Als bestuursleden hun mandaat beëindigen ontstaan er gaten en die moeten 

opgevuld worden. Jos Pelgroms neemt de coördinatie van de daguitstappen en de 
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wandelingen over. Stef Stas is onze nieuwe verbindingspersoon met Omnia voor 

de meerdaagse reizen. Pieter Michels volgt Germain op als secretaris en zal 

zorgen voor het ledenbeheer, onze website en het e-mailverkeer, de 

eindredactie van de maandelijkse nieuwsbrief en het beheer van het archief. 

We verwelkomen ook een nieuw bestuurslid: Jos Detiège van Acerta Sociaal 

Secretariaat, voorheen SBB. Een uitgebreide kennismaking volgt in onze 

nieuwsbrief van juli.  

Een belangrijk aandachtspunt van de bestuursploeg is de werving van nieuwe 

leden. We hebben vastgesteld dat de personeelsleden van ABB en Cera, thans 

werkzaam bij KBC, onze bond van gepensioneerden niet of nauwelijks kennen. 

Nochtans kunnen zij bij hun pensionering volwaardig lid worden van BGB. In 

afspraak met KBC krijgen we de gelegenheid om op de informatiesessies voor 

toekomstig gepensioneerden onze werking te presenteren en hen uit te nodigen 

om lid te worden. Zodoende kunnen onze voormalige collega’s opnieuw deel 

uitmaken van Groep Boerenbond. 

 

Tony Lemmens 

 

 

 

 

Onze volgende activiteiten in 2022 

 

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

Zaterdag 16 juli: Daguitstap naar Het Steen en Verbeke Foundation 

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  

  



 3 

Van de 13 eeuw naar hedendaagse kunst…. 

BGB-daguitstap op 16 juli 2022 
 

Het Steen in Antwerpen 

Het Steen, voor velen dé hotspot als je een bezoek aan Antwerpen brengt. Als 

oudst bewaarde gebouw van de stad heeft Het Steen in de loop der eeuwen vele 

functies gekend. Van burcht tot gevangenis en van woning tot museum. Na een 

grondige renovatie schittert het gebouw vandaag als een toeristisch 

bezoekerscentrum. We beperken ons tot een bezoek aan het veel besproken 

nieuwe Visitor Center dat aangebouwd is aan Het Steen. We ontdekken er op 

eigen tempo ‘The Antwerp Story’, de perfecte kennismaking met de stad. Vooraf 

nemen we even tijd voor een tasje koffie en een croissant in het MAS (Museum 

aan de Stroom), via een korte wandeling langs het Felix Pakhuis wandelen we naar 

het Steen. 

   

Na het bezoek aan het Visitor Center zijn we helemaal klaar om de waterbus te 

nemen naar Hemiksem. Varend aan 25 km/uur zijn we er op een half uur. Dan is 

het even wachten en nemen we de veerpont naar de overkant van de Schelde. 

Daar wandelen we 2 km richting Bazel. Aan de Arcade steken we de dijk over en 

zien het pittoreske dorpje Bazel liggen, met zijn kasteel op een meander van de 

Schelde. We wandelen door het park met zijn eeuwenoude bomen, de oudste 

hangbrug van Europa en ontdekken er de duiventoren en de eendenkooi. 

Voor diegene die opzien tegen de Schelde-overtocht en de wandeling, is er de 

mogelijkheid om met onze autobus mee te rijden tot in Bazel, waar we allen terug 

instappen en richting Rupelmonde rijden om er de lunch te gebruiken in 

restaurant Scaldiana. We kozen voor dit restaurant omdat het een prachtig 

uitzicht heeft op de Schelde. Het heerlijk streekgerecht ‘Paling in ’t groen’ staat 

er op ons te wachten (er is ook een mogelijkheid om een Salade Hawaïenne met 

kip te bestellen). 

Rupelmonde, we kennen het allemaal als de geboorteplaats van onze 

wereldberoemde cartograaf Mercator. Er is voldoende tijd om kennis te maken 

met dit Scheldedorp. 
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Stukken van Mensen? 

Dan nemen we de bus naar Kemzeke. Hier wacht ons een enorme verrassing! We 

bezoeken, onder begeleiding van een gids de immens grote Verbeke Foundation. 

U kent het wellicht van het TV-programa ‘Stukken van Mensen’ op Play4. De 

Verbeke Foundation is een private kunstcollectie van kunstverzamelaars Geert 

Verbeke en Carla Verbeke-Lens.  

Met zijn 12 hectare 

natuurgebied en zijn 

20.000 m² overdekte 

ruimten is het één van de 

grootste privé-initiatieven 

voor hedendaagse kunst in 

Europa. De loodsen van het 

vroegere transportbedrijf 

van Geert Verbeke werden 

omgebouwd tot unieke 

expositieruimtes. 

Eén van de gebouwen werd ingericht om de uitzonderlijke verzameling collages 

en assemblages tentoon te stellen. Kortom ogen en oren te kort om alles te zien… 

verbazing, ongeloof, een (glim)lach, … verschillende emoties zullen je overvallen. 

Wat je er ook van zult denken, over dit bezoek praat je met vrienden en 

kennissen die deze uitstap gemist hebben. 

 

    

Maar vooraleer we aan deze ontdekking beginnen, genieten we nog even van een 

heerlijke koffie en een gebakje! 

Na deze spannende dag, rest ons nog een veilige terugkeer naar huis.  

Tot binnenkort, 

 

Jos Pelgroms en Stef Stas 
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Het programma van deze dag ziet er ongeveer zo uit: 

Opstap in Scherpenheuvel bij autobussen Van Aerschot om 7.45 u 

Opstap in Rotselaar Rond Punt om 8.00 u 

09.15 u: koffie in het MAS 

10.00 u: bezoek aan het Visitor Center Antwerpen 

11.00 u: waterbus met afstapplaats in Hemiksem 

11.30 u: veerpont naar de linkeroever van de Schelde 

11.50 u: wandeling naar Bazel met zijn kasteel 

13.00 u: lunch in restaurant Scaldiana te Rupelmonde  

14.30 u: met de autobus naar Kemzeke 

15.00 u: Verbeke Foundation (bezoek + koffie met gebak) 

17.30 u: vertrek naar huis 

18.30 u: aankomst Rotselaar / 18.45 u: aankomst in Scherpenheuvel  

 

PRIJS : 46,- €. 

Daarin zijn begrepen: koffie met versnapering, de lunch, een vieruurtje, de 

busreis heen en terug, de waterbus en het bezoek aan Verbeke Foundation met 

gids. 

U ZORGT VOOR: goed weer, aangepaste kledij en goede schoenen om de 

bezoeken en wandelingen comfortabel mee te maken.  

  

INSCHRIJVEN:  

Stort 46 € per persoon op BE91 7390 0930 0176 van B-G-B met als vermelding: 

“uw naam + Daguitstap 16 juli 2022”. 

Stuur het formulier in de bijlage naar Jos Pelgroms, Wijngaardbos 11, 2431 

Laakdal - tel 014/ 84.12.79 - e-mail: jospelgroms@hotmail.com 

Of schrijf je in via de website www.B-G-B.be 

Inschrijven ten laatste op 15 juni 2022 !!! 
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Verslag CONTACTDAG 
Dinsdag 26 april 2022, Den Egger 

Gastoptreden: Arnold Sercu en Bart Verhelle 

 

Nagenieten ...  

Dat is terugkomen van een groot familiefeest met een goed gevoel. Zo was het 

ook op 26 april, na al de indrukken die de Contactdag ook dit jaar weer 

achterliet. 

Het was weer een vrije, open en blije sfeer na twee jaar coronacrisis waarin 

praktisch alle activiteiten BGB moesten afgezegd worden.  

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

van de sfeer mee te geven. 

We waren dit jaar met ongeveer 220 deelnemers, een hele Egger vol in 

Scherpenheuvel! 

De ontvangst, die gepaard ging met een blij weerzien van vrienden en collega’s, 

bracht ons met de aangeboden hapjes en drankjes in een feestelijke stemming. 

Bij velen waren de coronaregels toch nog wel een herinnering of zelfs een rem, 

alhoewel er officieel geen beperkingen meer waren.  

Nadat iedereen zijn welkomstglaasje uit had kon deze contactdag echt beginnen 

en zochten we een plaats aan de aangeduide tafel in de mooi aangeklede Rode 

Zaal, waar onze voorzitter Tony iedereen hartelijk welkom heette.  

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

stilstaan met een heel stemmig fragment uit “Silence” van Beethoven, terwijl 

Luce Anciaux de namen van de overleden leden voorlas.  

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

zijn keurig personeel en vooral met zijn lekkere en fijne gerechten vergezeld van 

aangepaste wijnen. Het was een welgesmaakt en volledig menu afgesloten met 

koffie en versnaperingen. 

Tussendoor, terwijl we achterover leunden, kregen we van het duo Arnold Sercu 

en Bart Verhelle een muzikaal intermezzo. Het waren welgekende liedjes en 

meezingers uit de lage landen, sommige al van in onze jonge jeugd, afgewisseld 

met humoristische verhalen. Heerlijk en mooi amusement . 

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

gemonteerde sfeerbeelden van de laatste activiteiten BGB uit 2021 en 2022 die 

we tijdens het feestmaal konden vertonen. Daar danken we Theo Janssens en 

Hilda Staels zeer hartelijk voor. 
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Het geheel werd op foto gezet door de deskundige lens van Theo Janssens en 

Willy Coen, waarvoor dank. Daar kunnen we nog lang van nagenieten. 

De foto’s zijn beschikbaar op de BGB website: http://www.b-g-b.be/ 

 

Germain Wyseur   

http://www.b-g-b.be/
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Verslag 

Wandeldag in Durbuy en Wéris 
Donderdag 19 mei 

 

Een sportief en geïnteresseerd gezelschap van 37 personen had zich verzameld 

in de bus. Ondanks de onweerachtige weersvoorspellingen beloofde het bij het 

vertrek aan de parking ‘De Torenvalk’ in Blanden een mooie dag te worden. 

Tijdens de busrit waaiden de wolken helemaal over en heerste een 

triomfantelijke zon over de blauwe hemel en de frisgroene landschappen van 

Wallonië. 

Op de voetgangersbrug in Durbuy viel 

het op hoe laag het water van Ourthe 

stond. En dan bedenken dat vorige 

zomer op 15 juli het stadje tot wel een 

meter onder water stond. 

Na een snelle koffie met ontbijtkoek in 

de Brasserie de l’Ourthe begon onze 

rondleiding in het ‘kleinste stadje ter 

wereld’, zo genoemd omdat de 

stadswallen indertijd een minuscule 

enclave van 2 ha omsloten. De twee 

Nederlandstalige reisgidsen boeiden ons 

met hun historisch verhaal dat 360 

miljoen jaren geleden begon met de 

vorming van de enorme kalksteenrichel 

tussen de Famenne en de Ardennen uit 

het biologische afzettingsmateriaal in 

de oerzee. 

 

Durbuy werd een stad in 1331 omdat er in de vele conflicten tussen de graaf van 

Luxemburg en de Prinsbisschop van Luik een staand leger nodig was, een 

voorrecht dat alleen steden in die tijd genoten.  

De wandeling liep via de Korenbeurs uit de 14de eeuw, nu een museum van 

hedendaagse kunst, en langs de oude waterpomp naar de ingang van het nog 

steeds bewoonde kasteel van de graaf d’Ursel. Daartegenover liggen de Sint-

Niklaaskerk uit 1632 en het oude recolettenklooster, nu ingericht voor 

seminaries en vakantieverblijven. De broeders Recoletten vergrootten niet alleen 

de kerk in 1774, maar zorgden er ook voor dat het aantal heksenverbrandingen 

beperkt bleef in vergelijking met de dorpen rondom. Vanaf de brug bij het 
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kasteel hadden we een prachtig zicht op de Ourthe en het daarbovenuit 

torenende kasteel. De brug uit 1727 was oorspronkelijk van hout, werd 

vernieuwd in 1909, in WO II verwoest om de Duitsers te hinderen en in 1954 

herbouwd in steen. Aan de overkant van de Ourthe zagen we het Parc des 

Topiaires met honderden sculpturen in buxus. Aan de achterkant van het 

recolettenklooster bestaat het minigolfterrein uit arduinen hindernissen en 

waterplassen. Verderop verwijst een monument naar de verzustering van Durbuy 

met de Japanse stad Hanyu en dan kom je aan de prachtige rots La Falize: een 

reusachtige anticlinaal waarin je de kalksteenlagen duidelijk kan onderscheiden. 

 

 

Terug in de nauwe straatjes vonden we restanten van een kerkhof in de muren en 

het standbeeld L’enfant du livre, een kind met een boek. 

Wij bedankten onze 2 gidsen die met welsprekend hun liefde voor de stad aan 

ons overbrachten en trokken met de bus naar het megalietendorp Wéris, een van 

de mooiste dorpen van Wallonië. 

In het Maison des Mégalites ontvingen Viviane en haar collega’s ons met een bord 

tomatenvelouté en een kop koffie. We picknickten in de cafetaria of op het 

terras onder de blakende zon. Het megalietenhuis herbergt een museum dat een 

boeiende kijk biedt op de landbouwers-veetelers die 5000 jaren geleden op het 

einde van de steentijd met puddingsteenrotsblokken de dolmens en menhirs op 

weldoordachte locaties hebben geplaatst. 

Stipt om 14u reden we met de bus langs enkele typische huizen naar de dolmen 

van Oppagne. De onweerswolken dreigden en gromden maar waaiden over. Op 

aangeven van Viviane gingen we staan rond de dolmen te midden van de kring van 
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eiken, legden we onze de handen op de ruwe puddingstenen en sloten we onze 

ogen. 

 

Een magische ontmoeting met de dolmenbouwers van 5000 jaren geleden!  

Viviane vertelde nog dat de dolmens en menhirs oorspronkelijk geplaatst waren 

op een 8 km lange lijn onder de baan van de zon op midzomerdag. 

We vervolgden onze voettocht door het prachtig golvende landschap in de 

richting van de andere dolmen, die van Wéris. Op een of andere manier hadden 

we de weergoden gestoord. Zij ontketenden plots al hun krachten in een heftig 

onweer, waar we ons amper op voorzien hadden. Paraplus en jassen werden 

gedeeld zodat we toch niet helemaal doorweekt waren. 

Toen de bus ons oppikte was het onweer over. Toch was de goesting om verder 

te wandelen over en bezochten we liever de kerk in Wéris. In de stemmige 

ruimte gingen onze blikken vooral naar de schitterende glasramen van Gilbert 

Laloux. 

Buiten scheen de zon weer volop. Voor sommigen het moment om op een terras te 

gaan zitten; de anderen waren enthousiast om nog een uurtje met Viviane te 

wandelen naar de Pierre Haina in de heuvels even buiten Wéris. De stevige klim 

verwende ons met prachtige vergezichten. In het struikgewas net onder de top 

priemde de Pierre Haina in de lucht. Jaarlijkse wordt hij witgeschilderd om de 

veestapel van het dorp te beschermen tegen de duivel. Dat gebeurt tijdens een 

feest waaraan alleen echte inwoners van Wéris mogen deelnemen. 
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In de vooravond waren we te gast in het restaurant Chez Marie in Barvaux, een 

andere deelgemeente van Durbuy. De keuken was er uitstekend. 

Moe maar tevreden stapten we terug de bus op voor de terugweg. 

Graag dank ik Jos Sannen voor de grondige voorbereiding en het gedetailleerde 

draaiboek, waardoor alles vlot verliep.  

Het was voor mij een plezier om met zo’n fijne groep op dagtocht te trekken: 

dankzij jullie interesse, stiptheid en humor werd het een prachtige dag en het 

natte pak dat de weergoden ons bezorgden, kon daar niets van afdoen. 

 

Pieter Michels 

 

De foto’s zijn beschikbaar op de BGB website: http://www.b-g-b.be/  

http://www.b-g-b.be/
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Proficiat aan onze jubilarissen 
 

90 jaar in 2022: 

21 juni 2022: Franciscus (Jaak) Verbelen (BB),  

Kasteelstraat 10, 3071 Erps-Kwerps 

80 jaar in 2022: 

22 juni 2022: Maria Huts (ABB),  

Druivenstraat 34, 3110 Rotselaar 

25 juni 2022: Suzanne Verreck (ABB),  

Dutselstraat 134, 3220 Kortrijk-Dutsel 

 

65 jaar gehuwd in 2022: 

27 juni 2022: Hugo De Bruyn (CERA) met Gabriella Vandendijck,  

Hutsepotstraat 31/006, 9052 Zwijnaarde (Gent) 

 

60 jaar gehuwd in 2022: 

6 juni 2022: Werner Lierman (AVEVE) met Simone Daene,  

Blommestraat 4, 8800 Roeselare 

 

50 jaar gehuwd in 2022: 

21 april 2022: Jeanne Van De Velde (ABB) met Fausto Ciancio,  

Veerle Heide 22, 2431 Veerle 

1 juni 2022: Urbain Avermaete (BB) met Monique Nys,  

Sneppenstraat 67, 3010 Kessel-Lo 

3 juni 2022: Irma Van Den Bemdt (CERA) met Louis Lefebre, 

Groenstraat 6, 3221 Nieuwrode 

17 juni 2022: Denise Struys (ABB) met Willy Vander Weyden, 

Bloemendaalstraat 231, 3545 Zelem 

30 juni 2022: Daniel De Klerck (LG) met Elfriede Vandendriessche, 

Bergenstraat 106, 3053 Haasrode 

 

Onze christelijke deelneming aan de familie van 

onze overleden leden 
 

16 april 2022: Gaby Huens, echtgenote van Felix Hensmans (ABB), 

Wijngaard 16, 3110 Rotselaar 

 

Welkom aan onze nieuwe leden 
 

1 mei 2022: Karine Verhaege, Bessenlaan 59 A, 3110 Rotselaar 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER 
Het Steen - met de waterbus naar Bazel en Verbeke Foundation 

16 JULI 2022 

 

Terugsturen in een briefomslag vóór 15 juni 2022 naar:  

Jos Pelgroms, Wijngaardbos 11, 2431 Laakdal - tel 014/ 84.12.79 

of per e-mail naar: jospelgroms@hotmail.com 

Ondergetekende,  

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

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

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

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

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

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

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

voor de daguitstap Het Steen + Bazel en Verbeke Foundation op 16 juli 2022 

Lunch restaurant Scaldiana (keuze per deelnemer bepalen) :    

[  ]  Paling in ’t groen: naam deelnemer .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

[  ]  Salade Hawaïenne (Kip): naam deelnemer .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    

Opstapplaats (*):    

[  ]  Van Aerschot Busuitbater Houwaartstraat 389 3270 Scherpenheuvel om 7u45 

[  ]  Opstap autobus op de parking aan de rotonde te Rotselaar om 8u 

Ik stort . . . . . . € (*) (46 € per persoon) op rekening BE91 7390 0930 0176 

met vermelding: mijn naam + Daguitstap 16 juli 2022 

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

Handtekening 

 

 

(*) aankruisen wat past 


