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Nieuwsbrief september 2022 

 

 

 

 

We zullen het geweten hebben … 

 

 

Fervente zonnekloppers hebben het deze zomer ongetwijfeld naar hun zin. 

Anderen, die minder hittebestendig zijn, snakken naar enige koelte. De ene 

zomer is te heet en te droog, de andere te koud en te nat. We evolueren van een 

gematigd klimaat naar een wispelturig klimaat met extreme 

weersomstandigheden. Voor diegenen die er nog aan twijfelden, de opwarming 

van de aarde begint ons parten te spelen. 

Deze opwarming gaat gepaard met wereldwijde klimaatveranderingen of 

klimaatontwrichting. Dit heeft tot gevolg dat de weersomstandigheden plots en 

snel kunnen wijzigen. Nu al ondervinden wij de gevolgen: extreme hittegolven, 

lange periodes van felle droogte, zwaardere stormen, hevige regenval met 

wateroverlast en overstromingen, smelting van poolijs en gletsjers, stijging van 

de zeespiegel, aantasting van het leefmilieu, onzekere landbouwopbrengsten, 

verminderde voedselzekerheid. 

Op langere termijn zullen deze gevolgen nog ingrijpender zijn als we niets 

ondernemen. We kunnen de huidige opwarming misschien niet terugdringen maar 

wel een halt toeroepen door onze levenswijze aan te passen en massaal in te 

zetten op het minder uitstoten van broeikasgassen, het verduurzamen van ons 

energieverbruik en een betere bescherming van het leefmilieu. Anderzijds 

kunnen we ons waar mogelijk aanpassen aan het wijzigend klimaat door preventie 

tegen de nadelige gevolgen ervan. Bovendien biedt de klimaatverandering ook 

nieuwe kansen om duurzamer te produceren en anders te leven. 

Nog een fijne nazomer. 

 

Tony Lemmens  

 

 

mailto:bond.gepens.bb@gmail.com


 2 

Onze volgende activiteiten in 2022 

 

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:  De zachte kracht van humor.  

Contactclowns Talking Stick vzw 
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Daguitstap Dinsdag 18 oktober 2022  

Museum Midden Afrika in Tervuren  

en wijnkelder Soniën in Overijse 
 

De bekendste bezienswaardigheid in Tervuren is ongetwijfeld het Koninklijk 

Museum voor Midden Afrika. 

Na een jarenlange en grondige renovatie sinds 2013, heropende het museum in 

december 2019 terug de deuren voor het publiek. Het resultaat is een 

inhoudelijke ommezwaai in een architecturaal pareltje. Voortaan biedt een 

splinternieuw onthaalpaviljoen toegang tot het museum, en een ondergrondse 

galerij leidt vanuit dit paviljoen naar het oude museumgebouw. Ook intern het 

museumgebouw is het grondig vernieuwd. 

Het museum, dat tot de drukst bezochte musea van België behoort, herbergt 

uitzonderlijke collecties uit voormalige koloniën in Centraal-Afrika. Het was 

vroeger wel gekend als “het Kongolees Museum van Tervuren”. 

Zo beschikt het nu onder andere over 's werelds rijkste en meest befaamde 

verzameling etnografische voorwerpen uit Centraal-Afrika; afbeeldingen van de 

meest merkwaardige flora en fauna uit Centraal Afrika, en over het volledige 

archief van Henry Morton Stanley, de ontdekkingsreiziger die Kongo destijds 

doortrok op verkenning. Ook geniet het van een enorme internationale 

wetenschappelijke belangstelling over verschillende domeinen. 

We reserveerden 3 Nederlandstalige gidsen welke ons elk met aparte micro en 

speciale oortjes voor de deelnemers van de groep, een algemene rondleiding 

zullen geven. 

Er zijn maximum 15 deelnemers per groep. Dat betekent dat de volledige groep 

maximaal 45 mensen mag bevatten. 

Bij de ingang van het museum zijn speciale lockers beschikbaar om privézaken 

gemakkelijk en veilig in op te bergen. 

We worden er ook naar een aantal speciale merkwaardigheden geloodst met de 

nodige uitleg en krijgen op die manier een goed globaal beeld van het museum. 

Na een gegidste wandeling van 1u30’ is er nog mogelijkheid om gedurende een 

half uur zelf op verkenning te gaan of om een en ander nader te bekijken. 

 

Museumpas: is ook geldig in het Museum voor Midden Afrika.  

Wie een museumpas heeft kan die meebrengen en gratis binnengaan. Na het 

bezoek zullen wij de normale prijs voor de groepstoegang, 8 €, terugstorten. 

Voorwaarde is dat men de museumpas meebrengt op 18 oktober. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Etnografie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Archief_van_Henry_Morton_Stanley
https://nl.wikipedia.org/wiki/Archief_van_Henry_Morton_Stanley
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Om 12 uur is tijd om afscheid te nemen van het museum, en te vertrekken naar 

het restaurant in Overijse. 

We kunnen er een lekkere maaltijd “menu druivenstreek” gebruiken van 3 gangen 

met koffie en waterforfait inbegrepen.  

Daarna kunnen we tegen 14 uur op bezoek gaan naar de artisanale wijnkelder 

Soniën in Overijse. 

Het bezoek aan de wijnkelder bestaat uit een rondleiding met uitleg over de 

verwerking van tafeldruiven tot wijn. 

We dalen af in de wijnkelder waar duizenden flessen “in caveaux” liggen 

opgestapeld. Hier rijpt de wijn in tonnen en citernes met een inhoud tot 6000 

liter. Vooral de schuimwijnbereiding krijgt bijzondere aandacht. 

We maken onder meer kennis met de ambachtelijke toestellen voor het bottelen, 

stoppen, flessenschudden, uitlogen, museleren, capsuleren en doseren.  

De rondleiding met uitleg gebeurt door de zaakvoerder zelf. 

Er is ook een videopresentatie met mogelijkheid tot vrij bezoek aan de 

historische museumruimte.  

 

We hebben speciaal voor de groep twee degustaties voorzien in de 

ontvangstruimte. 

 

De winkel zelf: de streekproducten zijn te koop aan zeer democratische prijzen 

(van producent naar verbruiker). Wijn kopen kan uiteraard ook. 

 

Parking: parkeerplaats voor de bus of voor privé wagens vlak naast de 

bedrijfsingang of langs de Brusselsesteenweg tegenover het bedrijf. 
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Programmaoverzicht 
 

07.45 u:  Vertrek van de autobus bij autocars VAN AERSCHOT, 

Houwaartstraat 389. 3270 Scherpenheuvel  

08.15 u:  Opstap aan de rotonde in Rotselaar 

09.00 u:  Opstap aan station Leuven  

09.45 u:  Aankomst in Tervuren  

10.00 u:  Ingang tot het museum onder leiding van 3 gidsen 

11.30 u:  Vrij bezoek aan het museum 

12.00 u: Vertrek naar het restaurant in Overijse 

14.00 u: Bezoek aan de wijnkelder Soniën in Overijse  

rond 17 u: Einde van de uitstap 

 

Het volledige programma leest u ook in detail op www.b-g-b.be  

 

PRIJS : 45,- €. per persoon 

 

http://www.b-g-b.be/
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Daarin zijn begrepen : 

 Gegidste rondleiding in het Museum voor midden Afrika 

 Volledig middagmaal 

 Bezoek aan de wijnkelder Soniën, inbegrepen 2 degustaties 

 Busreis heen en terug 

 

Wij reserveerden 3 gidsen voor het bezoek aan het museum voor Midden Afrika, 

wat dus betekent dat onze groep beperkt wordt tot maximum 45 personen.  

Indien er meer deelnemers zijn dan beschikbare plaatsen, is de datum van 

inschrijving bepalend. Wie toch betaalde maar niet mee kan, krijgt het betaalde 

bedrag uiteraard integraal teruggestort. 

We reserveerden een comfortabele autobus. 

De leden uit omgeving van stad Leuven, 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 Tervuren 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.  

 

Opstapplaatsen: 

 om 07u45 bij autocars Van Aerschot in Scherpenheuvel 

 om 8u15  aan het rond punt in Rotselaar 

 om 9u00 Busstation perron 14 bij het station in Leuven. 

 

Wie met eigen wagen verkiest te komen: dat kan maar respecteer wel de 

afgesproken uurregeling. 

Adres: Leuvensesteenweg 13, 3080 Tervuren 

De hele uitstap, de tentoonstelling in Tervuren, het restaurant en het bezoek 

aan de wijnkelder, is ook voor rolstoelgebruikers. 

 

INSCHRIJVEN: uiterlijk op 8 oktober 2022 ! 

 

Stort 45 € per persoon op BE91 7390 0930 0176 van B-G-B met vermelding: 

naam van de deelnemer(s) + Daguitstap 18/10 Tervuren en Overijse 

 

En stuur het bijgaande inschrijvingsformulier ingevuld naar: 

Germain Wyseur, Beatrijslaan 49, 3110 Rotselaar - tel 016/580.927  

e-mail: germain.wyseur@skynet.be 

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

 

Bij problemen: bel Germain Wyseur: 0495/598.344  

mailto:germain.wyseur@skynet.be
http://www.b-g-b.be/
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Proficiat aan onze jubilarissen 
 

95 jaar in 2022: 

2 september 1927: Frans Bisschop (AVEVE),  

Kruishofstraat 48 B002, 2020 Antwerpen 

 

90 jaar in 2022: 

9 september 1932: Eduard Cools (CERA),  

De Heuvels 5, 2430 Laakdal 

10 september 1932: Louis Rom (AVEVE),  

Egenhovenstraat 171, 3060 Bertem 

11 september 1932: Jules Grietens (IDB),  

Wijgmaalsesteenweg 173 A, 3020 Herent 

12 september 1932: Gaston Timmermans (ABB),  

Lodreef 43, 3010 Kessel-Lo 

29 september 1932: Philippe Theys (ABB),  

Guldensporenlaan 42, 3010 Kessel-Lo 

 

80 jaar in 2022: 

9 september 1942: Maria Vercaeren (SBB),  

Goltfuslaan 14, 3150 Haacht 

20 september 1942: Josette Vanderwegen (SBB-ACERTA),  

Groot-Molenveldlaan 26/5, 1850 Grimbergen 

25 september 1942: Marcel Geuens (LG),  

Oudebaan 31, 3360 Korbeek-Lo 

28 september 1942: Jonny Van De Gaer (IDB),  

Motbroekstraat 49, 3390 Tielt-Winge 

 

65 jaar gehuwd in 2022: 

14 september 1957: Louis Stroobants (BB) met Josephine Hamelle,  

Celestijnenlaan 47 / 0201, 3001 Heverlee 

 

60 jaar gehuwd in 2022: 

8 september 1962: Willy Janssens (IDB) met Marguerite Beckers,  

Bollobos 50, 3120 Tremelo 

12 september 1962: Leo Desmaretz (AVEVE) met Marie-Louise Heykers,  

Walter Van Havrelaan 300, 2900 Schoten 

15 september 1962: Jan Vander Kuylen (AVEVE) met Josepha Franckx,  

Armand Thierylaan 48, 3001 Heverlee 

 

50 jaar gehuwd in 2022: 

5 september 1972: Pierre De Winne (SBB) met Marie-Jose Eeckhoudt, 

Meirbeekstraat 64, 9308 Aalst-Gijzegem 

22 september 1972: Frans Lissens (CERA) met Agnes De Cock,  

Tervuursesteenweg 292, 3060 Bertem  
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Onze deelneming aan familie van overleden leden 
 

6 juli 2022: Gaby Vandendijk, echtgenote van Hugo De Bruyn (CERA), 

Hutsepotstraat 31/006, 9052 Zwijnaarde 

17 augustus 2022: Christiane Van Rossen, weduwe van Longinus Callebaut 

(AVEVE), Witteramsdal 64, 1730 Asse 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER 
AfrikaMuseum in Tervuren en wijnkelder in Overijse 

Dinsdag 18 oktober 2022 
 

Terugsturen in een briefomslag vóór 8 oktober 2022 naar:  

Germain Wyseur, Beatrijslaan 49, 3110 Rotselaar 

of per e-mail naar: germain.wyseur@skynet.be 

Inschrijven kan ook via de website: www.b-g-b.be. 

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

Partner (eventueel):  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    

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

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

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

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

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

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

voor de daguitstap op 18 oktober 2022 naar Tervuren en Overijse. 

Opstapplaats          (*) 

[  ] om 7u45:  Autocars Van Aerschot, Houwaartstraat 389, 3270 Scherpenheuvel 

[  ] om 8u15:  Rotonde te Rotselaar 

[  ] om 9u00:  Bushalte 14 bij Station Leuven 

[  ] komt met eigen vervoer en is om 09u45 aan Leuvensesteenweg 13, 3080 Tervuren 

Museumpas: Ik/wij hebben [  ] 1 museumpas  [  ] 2 museumpassen.   (*) 

Ik stort . . . . . . € (45 € per persoon) op rekening BE91 7390 0930 0176 van BGB. 

Vermelding: naam van de deelnemer(s) + Daguitstap 18/10 Tervuren en Overijse 

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

Handtekening 

 

(*) aankruisen wat past 

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

