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Vakantie in zicht … 

 

 

De laatste twee jaren was het omwille van de coronaperikelen niet voor de hand 

liggend om met vakantie te gaan. Het is dan ook begrijpelijk dat vele mensen nu 

terug willen aanknopen met een zorgeloze vakantie op een verre of nabije 

bestemming. Nochtans zijn ook dit jaar de omstandigheden verre van 

schitterend. Vele gezinsbudgetten staan onder druk door de uit de pan 

swingende energieprijzen, de aanhoudende inflatie, de oplopende kosten voor 

voeding en huishouden. 

De gestegen levensduurte en reiskosten maken het vele gezinnen ook nu 

onmogelijk om op vakantie te gaan zoals ze gewend waren. Tevens moeten we er 

ons van bewust zijn dat sommige gezinnen nog nooit de gelegenheid hebben 

gehad om met vakantie te gaan. Zij zullen het nu evenmin kunnen. 

Vakantie betekent ook niet altijd andere bestemmingen opzoeken. Sommige 

mensen hebben evenveel vakantiegenot door thuis te blijven, de zorgen, de 

drukte en de eentonigheid van het alledaagse werk achter zich laten. Vakantie 

kan ook een tijd zijn om dichter bij mekaar te zijn.  

Vakantie, verwacht daar ook niet alles van. Het is geen wonderrecept dat alles 

plotseling herstelt en geneest. Vakantie is maar de valies. Alles hangt ervan af 

wat ge erin steekt. Vakantie kan zwaar tegenvallen door aanhoudende regen, 

door verzengende hitte, door tegenspoed. Vakantie kan ook meevallen en helend 

en rustgevend zijn. 

Wat ge ook in uw vakantievalies steekt, ik wens u allemaal een deugddoende 

vakantie. 

 

Tony Lemmens 

 

 

mailto:Bond.gepens.BB@gmail.com


 2 

 

Bezinning 

 

Ik sta op de kade en kijk naar het wegzeilende schip. 

Het bolt zijn zeilen om de wind op te vangen,  

die het naar de blauwe oceaan zal drijven. 

De boot is een toonbeeld van schoonheid en sierlijke kracht, en ik blijf 

hem nastaren tot hij enkel nog een lint lijkt, een wit stipje, daar waar de 

zee en de lucht onmerkbaar in elkaar overgaan. 

“Kijk’, hij is verdwenen”, zegt iemand naast mij. Verdwenen? Hoe 

verdwenen? Uit mijn zicht verdwenen, dat is al. 

Maar hij vaart daar nog altijd, met romp en mast en zeilen. Net zoals hij 

was toen wij hem hier van ons zagen wegvaren, en net zo in staat om 

zijn levende vracht naar de plaats van bestemming te brengen. Maar dat 

zie ik niet meer, alleen maar omdat zijn beeld aan mij onttrokken is. 

En juist wanneer iemand naast mij zegt “kijk, hij is weg”, gaan er 

ginds aan de andere kant blijde stemmen op, die roepen “kijk, daar komt hij!”. 

 

 

 

Onze volgende activiteiten in 2022 

 

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  
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Voorstelling van een nieuw bestuurslid BGB 

Jos Detiège 
 

Met veel plezier wil ik mezelf aan jullie voorstellen en 

alvast een deel van mijn eigen doopceel lichten. 

Ik ben Jos Detiège, geboren in Leuven op 31 juli 1957. 

Het grootste deel van mijn jeugd heb ik doorgebracht in 

‘de witte wijk’ van Egenhoven (Heverlee) waar ik ook mijn 

vrouw, Maryse Pacolet, leerde kennen. 

Kort na ons huwelijk zijn wij ‘uitgeweken’ naar Herent 

waar wij intussen reeds 41 jaren onze thuisstek hebben. Daar kregen wij ook 2 

kinderen, Lien en Bart, die nu elk op hun beurt 3 dochters hebben, dus ja, we 

hebben 6 kleindochters. Zalig! 

Nadat ik afstudeerde als ‘A1 boekhouder’, startte ik op 1 juli 1978 als 

dossierbeheerder bij het Sociaal Secretariaat van de Belgische Boerenbond. Dat 

ik in de Groep Boerenbond zou terecht komen, dat had iemand kennelijk al in de 

sterren geschreven. Zowel mijn vader Fernand Detiège, als mijn moeder Irène 

Boyen waren immers beroepsmatig actief in de Boerenbond, net als 2 ooms en 

een tante, en later ook nog 2 zussen en enkele neven en nichten. Het was dus 

voorbestemd… 

Ik ben daarna 44 jaren lang mijn eerste werkgever trouw gebleven. Het sociaal 

secretariaat veranderde in de loop der jaren wel eens van naam: van S.S.B.B. 

naar Socra-S, naar SBB en uiteindelijk naar Acerta. En ook ikzelf heb binnen het 

bedrijf verschillende opdrachten mogen uitvoeren: dossierbeheerder, 

productontwikkeling, prospectie, kantoordirecteur in Leuven en in Brussel, en nog 

zoveel meer.  

Maar het leven is meer dan werken alleen, er was en is ook vrije tijd. Tot voor 

enkele jaren ging er (te) veel tijd en energie naar het Leuvense basket. 

Gedurende iets meer dan 20 jaren heb ik diverse rollen opgenomen binnen de 

club van de Leuven Bears, de Leuvense vertegenwoordiger op het hoogste niveau 

van het Belgische basketbal. Zo was ik, gespreid over 2 aparte periodes, in totaal 

zo’n 5 jaren actief als voorzitter van deze mooie en grote club (35 jeugdteams, 2 

teams ‘on wheels’ en 7 seniorteams).  

Intussen beperkt mijn inbreng bij de Leuven Bears zich tot het supporteren 

tijdens de thuiswedstrijden in de Leuvense SportOase. Daardoor is er heel wat 

tijd vrijgekomen voor andere leuke dingen: op reis met onze mobilhome, wandelen 

(met mijn vrouwke en onze hond, de border collie Fro) en fietsen, 

potloodtekenen (onder het motto: het trekt wel op niet veel, maar ik doe het 

graag) en nog zo veel meer. 

Ik hoop van ganser harte nog met velen van jullie persoonlijk te kunnen 

kennismaken, maar als je mij zoekt, kan je me steeds vinden via www.b-g-b.be.  

http://www.b-g-b.be/
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Dinsdag 23 augustus 2022 – een unieke daguitstap 

Kamp Vogelsang… een nostalgische terugblik ? 

en  

de Duitse bruinkoolwinning 
 

 
 

“Vogelsang” het voormalig opleidings- en oefenkamp in Noordrijn-Westfalen is 

alom gekend bij onze militairen. Na de tweede wereldoorlog werd dit voormalig 

opleidingskamp in gebruik genomen door verschillende NAVO-landen.  

Hoe is dit kamp ontstaan? De NS–Ordensburg Vogelsang is een voormalig 

opleidingskamp van de NSDAP in de Duitse Eifel, vlak bij de Belgische grens. 

Deze burcht gebouwd tussen 1934 en 1936 naar ontwerp van Clemens Klotz 

huisvestte tot aan de tweede wereldoorlog vijfhonderd SA’ers (ordensjunkers). 

In de Ordensburg indoctrineerden de nazi’s rekruten tussen 25 en 30 jaar oud in 

rassenleer. 

Het omvangrijke complex omvatte gemeenschapshuizen, slaapzalen, 

sportaccommodaties en een auditorium. Tijdens de wereldoorlog was het complex 

in gebruik als kazerne van de Wehrmacht. 

Later werd het als oefenkamp gebruikt door de Britten, vanaf 1950 tot in 2005 

door de Belgische krijgsmacht en ook de Nederlanders verbleven er veelvuldig. 

Vele van onze (mannelijke) leden kennen dit ‘kamp’. Zij hebben er tijdens hun 

verplichte legerdienst schietoefeningen uitgevoerd. Zij die er schietoefeningen 

deden, zullen ongetwijfeld hun soldatenherinneringen voorbij zien komen. 

De kazerne werd hiervoor gerestaureerd; de opschriften ter ere van … werden 

weggehakt. Ook werd er een kazerne in dezelfde stijl bijgebouwd en een 

bioscoopzaal en een klimmuur ingericht voor de troepen.  
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In 2006 werd het monumentale complex als onderdeel van het Nationalpark Eifel 

opengesteld voor het publiek. 

Op 11 september 2016 werd een jaren durende renovatie afgerond en is er een 

museum geopend. 

Het museum, met de permanente tentoonstelling “Bestemming Herrenmensch, 

NS-Ordensburgen tussen fascinatie en misdaad” is dagelijks geopend. 

Een deel van de voormalige kazerne werd in gebruik genomen door het bisdom 

Aken. In 2015 werd bekendgemaakt dat een gedeelte van de voormalige 

eliteschool van het Derde Rijk zou worden omgevormd tot een opvangcentrum 

voor asielzoekers, het betreft kwartier ‘De Schelde‘, dat naoorlogs werd 

opgericht. 

NSDAP staat voor: Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij. 

SA’ers: beschermingsgroep, paramilitaire groep om nazi-bijeenkomsten te 

beschermen. 

 

Bruinkoolcentrales voorlopig onmisbaar? 

 

 

 

Duitsland zet al jaren in op de zogeheten Energiewende, de overstap op 

duurzame vormen van energieopwekking met windmolens en zonnepanelen. 

De uitstoot van met name het broeikasgas CO2 moet worden teruggedrongen. 

Overmatige uitstoot van CO2 door grootschalige verbranding van fossiele 

brandstoffen zou volgens klimaatwetenschappers de huidige opwarming van de 

aarde veroorzaken. 

Vanuit klimaatoogpunt is het echter vreemd dat de Duitsers de weinig energie-

efficiënte bruinkoolcentrales in bedrijf houden en de kerncentrales versneld 

willen sluiten. Bruinkoolcentrales blazen jaarlijks miljoenen tonnen CO2 de lucht 

in, kerncentrales bijna niets. Kennelijk is de Duitse angst voor een kernramp 

groter dan voor een klimaatcatastrofe. Sinds maart 2011 na de kernramp in het 
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Japanse Fukushima, doet de Duitse regering haar best alle Duitse kerncentrales 

te sluiten. 

Zeven kerncentrales moesten direct dicht, de rest volgt uiterlijk 2022. 

De energiemaatschappijen E.ON, RWE en Vattenfall zien hun investeringen van 

honderden miljoenen euro’s in kernenergie hierdoor voortijdig verdampen. 

Dat bruinkoolcentrales openblijven tot minimaal 2040 (?) is een noodsprong. 

Hoewel Duitsland volop inzet op duurzame energie zijn de centrales simpelweg 

onmisbaar om het land van energie te voorzien: gemiddeld wekken de centrales 

nog altijd 25 procent van de Duitse elektriciteit op. 

In Noord-Rijnland- Westfalen is 40 procent van alle stroom nog steeds 

afkomstig van deze bruinkoolcentrales. 

 

Noodoplossing! 

 

De bruinkoolcentrales fungeren momenteel als een onmisbare noodoplossing: de 

energieopwekking door zonnepanelen en windmolens fluctueert nogal, op sommige 

dagen produceren zon en wind genoeg stroom om Duitsland draaiend te houden, 

Maar als de wind wegvalt of de zon achter de wolken kruipt kan het 

elektriciteitsnet instabiel worden, dan moeten de centrales direct bijspringen. 

“In januari kroop het land nog door het oog van de naald”, het was zwaarbewolkt 

en praktisch windstil, toen moesten de bruinkoolcentrales op volle kracht draaien 

om te voorkomen dat in Duitsland het licht uitging. 

 

 
Open mijnbouw, links midden bruinkool, rechts een grondverzetter (bagger) 
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Een kleine bagger, de grootste is 95 m hoog en werkzaam in Garzweiler 

 

Het programma van deze dag ziet er zo uit:  

Activiteit Uur 

Opstap Scherpenheuvel bij busbedrijf Van Aerschot 7.30 

Opstap rotonde te Rotselaar 7.45 

Koffie bij aankomst in Vogelsang 10.00 

Wandeling door het domein met gids 11.00 

Lichte lunch: Eifeler erwtensoep met een broodje en extra Bockwurst  12.30 

Vertrek naar Terra Nova 1  13.30 

Bezoek Ambach Terra Nova 1 15.30 

Vertrek naar Inden 16 à 16.30 

Bezoek Indemann en diner 17.00 

Vertrek naar huis 19.00 

Aankomst aan de rotonde in Rotselaar 21.15 

Aankomst bij Van Aerschot 21.30 

 

Er is plaats voor maximum 50 deelnemers, en de inschrijvingen lopen tot 

woensdag 10 augustus 2022. 

PRIJS: 48,- €, daarin zijn begrepen: Koffie met versnapering Lunch/diner 

Busreis heen en terug bezoek aan Vogelsang met gids en Bruinkoolwinning. 

  

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

bezoeken comfortabel mee te maken ook een verrekijker komt van pas. 

 

Jos Pelgroms en Stef Stas 
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Proficiat aan onze jubilarissen 
 

90 jaar in 2022: 

18 juli 1932: Alice Kennes, weduwe van Marcel Sannen (SBB-ACERTA),  

Albertplein 21/3, 3270 Scherpenheuvel-Zichem 

27juli 1932: Josepha Van Loon, weduwe van Achiel Peeters (AVEVE),  

Kloosterstraat 75, 2910 Essen 

 

65 jaar gehuwd in 2022: 

2 juli 1957: Frans Meeusen (AVEVE) met Jeanne Nooyens, 

Krommendijk 19, 2382 Ravels 

 

60 jaar gehuwd in 2022: 

5 juli 1962: Cyriel Dekeyser (ABB) met Maria Wackers, 

Herpendaalstraat 18, 3053 Haasrode 

14juli 1962: Willem Vastiau (ABB) met Greta Symens, 

Uilenspiegelpark 59, 1731 Relegem 

20 juli 1962: Camille Dewelde (IDB) met Maria Torsin, 

Helen-Bosstraat 50, 3350 Linter 

 

50 jaar gehuwd in 2022: 

4 juli 1972: Anny Degeest (ABB) met Louis Devos, Hoeledensebaan 93, 

3471 Kortenaken 

8 juli 1972: Michel Ickx (ABB) met Gerarda Vandenbempt, 

Leuvensesteenweg 367 A1, 3370 Boutersem 

 

Onze christelijke deelneming aan de familie van 

onze overleden leden 
 

12 juni 2022: Marie-Josée Schoonjans (Cera), 

Diepestraat 19, 3061 Leefdaal 

13 juni 2022: Chris Pierre, echtgenote van Firmin Pieck (ABB), 

Leuvensesteenweg 141/4, 3390 Sint-Joris-Winge 

 

Welkom aan onze nieuwe leden 
 

juni 2022: Bea Pierlé (KBC Asset Management), 

Maleizenstraat 10, 3020 Herent 

juni 2022: Maria Bernaerts (ABB), 

Nieuwstraat 54 Bus 2, 2570 Duffel 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER 
Vogelsang en Bruinkoolwinning in Duitsland 

23 augustus 2022 
 

Terugsturen in een briefomslag vóór 10 augustus 2022 naar:  

Stef Stas, Glabbeeksesteenweg 134, 3391 Meensel-Kiezegem 

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

Inschrijven via de website www.B-G-B.be kan ook. 

Ondergetekende,  

Naam en voornaam: .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    

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

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

E-mailadres:   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    

Telefoon:   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    

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

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

voor de daguitstap op 23 augustus 2022 

Opstapplaats (*):    

[  ]  Van Aerschot Busuitbater Houwaartstraat 389 3270 Scherpenheuvel om 7u30 

[  ]  Rotonde te Rotselaar om 7u45 

Ik stort . . . . . . € (*) (48 € per persoon) op rekening BE91 7390 0930 0176 

Vermelding: naam vd deelnemer(s) + Daguitstap Vogelzang en Bruinkoolwinning 

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

Handtekening 

 

 

(*) aankruisen wat past 
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