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Met aarzeling en twijfel … 

 

 

 

Met enige twijfel en aarzeling begin ik aan dit voorwoord. Maar ik kan het niet 

laten. Mijn ergernis over het energiebeleid in dit land en in Europa groeit met de 

dag. De overheden, op alle niveaus, reageren veel te traag en onvoldoende 

doeltreffend. 

De Europese commissie erkent dat het huidige mechanisme voor de prijsbepaling 

van elektriciteit niet meer verantwoord is. Maar… zij doet er niets aan. Het 

plafonneren van de gasprijs is gestrand in een eindeloos onderzoek. Het afromen 

van buitenissige winsten van energieproducenten wordt op de lange baan 

geschoven. Met besluiteloosheid zullen we de energiecrisis niet onder de knie 

krijgen. 

De talrijke regeringen die ons landje rijk is doen verwoede pogingen om het tij 

te keren. Maatregelen zoals de tijdelijke BTW-verlaging, stookoliepremies, 

kortingen op de elektriciteits- en gasfactuur en uitbreiding van het sociaal 

tarief brengen wel enig soelaas maar zijn ontoereikend en niet duurzaam. 

Inzetten op energiebesparing zoals woningisolatie is nodig maar niet iedereen 

gegund. Het aangekondigde basispakket, een minimum volume van energie aan een 

laag tarief - liefst rekening houdend met het aantal gezinsleden - is een miskleun 

geworden. Nochtans zou dit voor iedereen energiezekerheid bieden en 

tegelijkertijd aanzetten tot spaarzaam energieverbruik. 

Wat ik ook niet begrijp is dat, ondanks het streven naar het uitschakelen van 

fossiele brandstoffen, onze overheden blijven investeren in gascentrales en 

gasleidingen. De omschakeling naar alternatieve energie daarentegen wordt 

afgeremd door ellenlange procedures voor het vergunnen van windmolens en het 

versterken van het elektriciteitsnet. 
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Men kan voor of tegen de liberalisering van de energiesector zijn, ik stel wel 

vast dat de privatisering van de kernenergiecentrales samen met de beoogde 

kernuitstap in ons land tot een pijnlijke energiecrisis heeft geleid. Dat deze 

crisis nog wordt versterkt door het dichtdraaien van de gastoevoer uit Rusland 

toont aan dat we meer dan ooit energieonafhankelijk moeten worden.  

Net dát toekomstperspectief mis ik in de beleidsdoelstellingen van de overheid. 

 

Tony Lemmens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze volgende activiteiten in 2022 

 

Dinsdag 18 oktober:  AfrikaMuseum in Tervuren en wijnkelder in Overijse 

(volzet) 

Dinsdag 25 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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BGB PROGRAMMA- EN JUBILARISSENDAG 

Dinsdag 22 november 2022 
 

Terwijl vorig jaar de schaduw van het coronavirus nog over ons hing, kunnen we - 

althans volgens de huidige vooruitzichten - op dinsdag 22 november 2022 weer 

voluit en zonder belemmeringen onze programma- en jubilarissendag laten 

plaatsvinden. 

Naar goede gewoonte komen we samen in Den Egger, August Nihoulstraat 74, 

3270 Scherpenheuvel. 

We starten vanaf 13u30 met de ontvangst en begroeting van de deelnemers met 

een welkomdrankje. Om 14u00 volgt in de grote zaal de voorstelling van ons 

jaarprogramma 2023. Daarna volgt de huldiging van onze 80-, 90-, en 95- jarige 

jubilarissen en van de huwelijksjubilarissen die 65-, 60- en 50 jaar gehuwd zijn. 

We sluiten af met een uitgebreide receptie met drankjes en hapjes. Het is een 

uitgelezen gelegenheid om met collega’s een babbel te doen, herinneringen op te 

halen en nieuwtjes uit te wisselen. Het einde is voorzien omstreeks 17u30. 

 

PRAKTISCH 

Schrijf je in met het inschrijvingsformulier achteraan deze nieuwsbrief of via 

de BGB-website.  

Je deelname aan de programma- en jubilarissendag kost 15 euro per persoon. 

Jubilarissen en hun partner komen gratis. 

Zoals vorige jaren voorzien we een busdienst vanaf het station in Leuven naar 

Den Egger en terug. De autocar Van Aerschot vertrekt om 12u45 stipt aan 

perron 14 gelegen aan de Diestsepoort ter hoogte van het gebouw van Acerta. 

De bus brengt je daarna ook terug naar Leuven. Schrijf je voor deze busdienst 

in via het inschrijvingsformulier. 

Je bijdrage voor de heen- en terugrit is 10 euro per persoon. 

Jubilarissen en hun partner rijden gratis mee. 

 

Schrijf je in vóór 13 november 2022: 

- ofwel per post naar Tony Lemmens, Busselbergstraat 9, 3583 Paal  

- ofwel per email naar tony.lemmens@telenet.be  

- ofwel via de BGB-website.  

 

De betaling van 15 euro per persoon voor de programmadag en 10 euro per 

persoon voor de busdienst doe je op het rekeningnummer BE91 7390 0930 0176 

van BGB met vermelding: je naam/namen - programmadag 22/11/2022 
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Verslag daguitstap Vogelsang en Bruinkoolwinning 

op 23/08/2022 
 

Met een bomvolle autocar (55 deelnemers) vertrokken we op een mooie 

zomerdag naar het vroegere NS-Ordenburg Vogelsang, dat gelegen is in het 

Eifel National Park. De koffie en croissant bij aankomst smaakte heerlijk na de 

toch wel lange autocarrit. 

We werden rondgeleid door twee gidsen waarvan er een gelegerd was in 

Vogelsang gedurende zijn militaire diensttijd, toen het een Belgische kazerne 

was in de periode 1950 – 2006. Hij slaagde er in om tijdens de rondleiding aan 

dit beladen onderwerp een humoristische ondertoon te geven. 

Vogelsang was voor de oorlog gebouwd door nazi-architect Robert Ley. Het 

moest een opleidingsinstituut zijn voor het toekomstige partijkader in het Derde 

Rijk. De studenten werden Junkers genoemd. Ze stelden zich geheel in dienst 

van Hitler en zijn nazileer. In 1939 moesten de Junkers allen in het leger 

vanwege de inval in Polen, hiermee kwam de opleiding stil te liggen. 

 

 

De Belgische kazerne genoemd naar commandant Vandooren 

 

Tijdens de oorlog werd Vogelsang gebruikt als kazerne. Het raakte tegen het 

einde van de oorlog zwaar beschadigd. Na de oorlog werd het een militaire basis, 

van 1945 tot 1950 voor de Amerikanen en de Britten, maar vanaf 1950 voor de 

Belgen. 
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In 2006 werd het complex teruggegeven aan de Bundesregerung en werd 

Vogelsang een centraal punt in natuurpark Eifel. 

Tijdens het bezoek gaf de gids ook uitleg over het terrein, de voormalige 

watertoren en de verwoeste gebouwen die na de oorlog al of niet in de 

oorspronkelijke staat werden hersteld. 

Mooi vond ik de filmzaal die de Belgen hebben gebouwd, nog geheel in de stijl van 

de jaren ’50. De kazerne “Vandooren” waar de Belgen gelegerd waren staat er na 

al die jaren nog identiek bij zoals deze verlaten werd in 2006. Afbraak is niet 

aan de orde omdat voor- en zijgevels beschermd zijn en voor renovatie is de 

kostprijs veel te hoog. Verder lag het paradeplein er stil en verlaten bij, geen 

netjes uitgedoste soldaten voor het ochtendappel of de groet aan de vlag des 

vaderlands. Ook geen korporaal of sergeant die stond te brullen om ons soldaten 

angst aan te jagen. En het oefenterrein voor de tanks en de infanterie zijn ook al 

lang terug door de natuur ingenomen die er nu ongestoord zijn gang kan gaan. 

Maar toch even dit verhaal van onze gids: Op 3 km van Vogelsang lag het dorpje 

Wollseifen. Na de oorlog claimden Britse troepen het dorp en de bewoners 

kregen op 13 augustus 1946 drie weken de tijd om het dorp te verlaten. Op 1 

september 1946 verklaarden de Britten Wollseifen tot verboden gebied. De 

bewoners konden vooraf de graanoogst binnenhalen en in een weekend in oktober 

kregen ze een aparte toegangsvergunning voor de aardappeloogst. 

Het dorp werd gebruikt als militair oefenterrein: Er werden schietoefeningen 

gehouden tussen de huizen en de kerk, die in 1947 afbrandde waardoor alle 

interieurdecoratie verloren ging. Ook ons leger hield er schietoefeningen van 

1950 tot in 2006. Het dorp was toen bijna volledig vernield. 

Na de teruggave aan de Duitse regering werd de vlag gestreken en de rust en de 

stilte heerste weer over dit uitgestrekt gebied. 

 

En het werd snel middag. Er wachtte ons een dikke soep met braadworst en een 

broodje dat onze honger snel kon stillen, daarna was er nog frisdrank en een 

biertje waarna menige verhalen in al hun grootsheid werden opgehaald, zo van: jij 

kunt niet over deze berg schieten met uw geweerke, en de dag erna kwam men 

melden in de kazerne dat er een koe dood in de wei lag aan de andere kant van de 

berg. 

 

Bruinkoolwinning in Duitsland 

In de namiddag reden we naar Inden en Hambach in Noord - Rhijn - Westfalen 

voor een bezoek aan de bruinkoolmijnen, die momenteel in opspraak zijn maar 

niet kunnen gemist worden.  
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Grondverzetter van sediment en bruinkool 

 

Duitsland zet zich volop in voor de ENERGIEWENDE, de overstap naar duurzame 

vormen van energieopwekking met onder meer windmolens en zonnepanelen. 

Momenteel worden – ten gevolge van de Russische inval in Oekraïne - LNG-

terminals voor gasopslag gebouwd om minder afhankelijk te zijn van Russisch 

gas. De tijd van ‘overvloed’ en ‘onbezorgdheid’ lijkt wel voorbij, we staan voor een 

grote omwenteling. 

Robert Habeck is minister van klimaat voor de groenen in Duitsland. Deze man 

staat voor de moedige beslissingen om de transitie van fossiele brandstoffen 

naar milieuvriendelijkere en duurzame vormen van energieopwekking te 

realiseren. De uitstoot met name het broeikasgas CO2 moet worden 

teruggedrongen.  Overmatige uitstoot door de verbranding van fossiele 

brandstoffen veroorzaakt volgens de klimaatwetenschappers de huidige 

opwarming van de aarde. 

 

TERRA NOVA 1 

Maar we gingen ter plaatse eens een kijkje nemen. Na een korte rit kwamen we 

toe in Hambach aan het uitzichtpunt Terra Nova 1, vlak aan de rand van de 

bruinkoolwinning.  
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Wat was onze verbazing groot: Een enorme groot open terrein waarin aan de 

linkerzijde grote grondverzetters trapsgewijs bezig zijn de laag die zich boven 

het bruinkool bevindt af te graven, om via transsportbanden het zand en het 

gesteente terug te storten aan de rechterzijde van de open mijn (zie foto 

hiervoor). De bruinkool die dan vrij komt te liggen wordt dan eveneens 

afgegraven en rechtstreeks naar de fabriek getransporteerd. 

We waren verwittigd, een verrekijker konden we hier goed gebruiken om de 

omvang en de uitgestrektheid van deze mijn te kunnen aanschouwen. Geen 

vrachtwagens te bespeuren, in een relatief stille omgeving verplaatsen enorme 

transsportbanden het bruinkool naar de trein of naar de centrale. 

En de vragen die kwamen: 

- Hoe is dit mogelijk dat dit nog kan? 

- Wat met de natuur?  

- Wat gebeurt er hier als dit ooit stopt?  

- Kan men hier later nog aan landbouw doen of een woning bouwen? 

- Zou er niet beter moeten omgesprongen worden met datgene wat de aarde 

ons te bieden heeft? 

- Is het juist dat de energiebronnen in de handen zijn van enkelingen, 

terwijl deze ons allen toebehoren? 

Men kan de verbranding van fossiele brandstoffen wel stil leggen maar dan gaat 

het licht uit, daar er niet genoeg elektriciteit zal zijn, en in de buurlanden is het 

al niet veel beter. 

 

INDEN EN ALTDORF 

Na dit eerste bezoek reden we naar Inden en Altdorf, om daar ook weer 

hetzelfde vast te stellen. Van op de Indeman (een toren van 36m hoogte) hadden 

we ook hier weer een wijds uitzicht over deze mijn. 

Hier gebeurt hetzelfde, zoveel mogelijk bruinkool opdelven en verbranden in de 

centrales die dan de nodige stroom voorzien om het land draaiende te houden. 

25% van het elektriciteitsverbruik in Duitsland komt hier vandaan. 

In de vorige winter, wanneer de zon achter de wolken verdween en het ook nog 

windstil was, viel de elektriciteit van zonnepanelen en windenergie stil. Toen 

heeft Duitsland de bruinkoolcentrales hard nodig gehad om het land van de 

nodige energie te voorzien. 

Sommigen onder ons werden er stil van en wisten niets af van dit bestaan. 

Er was veel stof voor een gesprek, maar toen het buffet in zicht kwam en we ons 

tegoed deden aan lekkere spijzen en de nodige drank kon onze dag niet meer 

stuk. 
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Na deze geslaagde daguitstap reden we toch een beetje moe huiswaarts, in diepe 

gedachten verzonken. 

 

Jos Pelgroms 

 

 

 

 

 

Proficiat aan onze jubilarissen 
 

90 jaar in 2022: 

18 oktober 1932: Ludo Van Loock (AVEVE) 

Wespelaarsesteenweg 35 Bus 2, 3150 Haacht 

 

80 jaar in 2022: 

23 oktober 1942: Agnes Vanlinthout (CERA) 

Boslaan 10, 3050 Oud-Heverlee 

 

60 jaar gehuwd in 2022: 

13 oktober 1962: Albert Demoulin (ABB) met Hilda Anne 

Kard Mercierlaan 78 / Bus 31, 3001 Heverlee 

 

50 jaar gehuwd in 2022: 

6 oktober 1972: Fred Timmermans (SBB-ACERTA) met Lut Aegten 

Berkenlaan 20, 3150 Tildonk 

27 oktober 1972: Rita Vlaeyen (FERM) met Jan Huybrechts 

Houthoek 2, 2430 Laakdal 

 

 

Onze deelneming aan familie van overleden leden 
 

26 augustus 2022: Godelieve Eyckmans, weduwe van Willy Boonen (AVEVE) 

Karel Schurmansstraat 110, 3010 Kessel-Lo 

1 september 2022: Maria Smets (ABB), echtgenote van Raymond Van Rengen 

(ABB), Edelzangerslaan 4 / B21, 3010 Kessel-Lo 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER 
BGB Programma- en Jubilarissendag 

Dinsdag 22 november 2022 
 

Vóór 13 november 2022 opsturen naar Tony Lemmens, Busselbergstraat 9, 3583 Paal 

of via e-mail naar: tony.lemmens@telenet.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   (*) 

BGB-autobus te Leuven-Station perron 14 om 12u45:    (*) 

[  ] komt met eigen vervoer en is vanaf 13u30 in De Egger te Scherpenheuvel 

[  ] wenst met de BGB-autobus mee te rijden met 1 persoon 

[  ] wenst met de BGB-autobus mee te rijden met 2 personen 

 

De deelname aan de programmadag kost van 15 € per persoon. 

De verplaatsing met de BGB-bus van Leuven-Station naar Scherpenheuvel en 

terug kost 10 € per persoon. 

Ik stort . . . . . . € op rekening BE91 7390 0930 0176 van BGB. 

Vermelding: uw naam/namen - programmadag 22/11/2022 

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

Handtekening 

 

 

(*) aankruisen wat past 

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

