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1. Ga even zitten en lees
Het woordje van de voorzitter: Grijze sporters
zijn gezond…!
Op mijn woordje van de voorzitter van vorige maand, kreeg ik
onmiddellijk een reactie van een attente lezer. Dat stemde mij
enerzijds gelukkig (mijn maandelijkse bijdrage wordt dan toch
gelezen...); Anderzijds was er natuurlijk de terechte opmerking
van die lezer dat we moeten oppassen om – achter ons toetsenbord - niet in een sociaal
isolement te geraken, en dat af en toe wat sporten beter is voor onze algehele gezondheid.
Ik ben dan maar onmiddellijk in gang geschoten. Eerst stond wielrennen op het programma,
daarna een flinke portie tennis. Binnenkort wordt het voetbal, maar dat staat op een lager
pitje, want dat ligt me zo niet. Dan daarna opnieuw tennis en dan weer de fiets op, want
wielrennen is mijn favoriete sport.
En dan maar hopen dat ik op 27 juli weer tiptop in orde ben. Hoe kan het ook anders? Na de
Giro, Roland Garos, het WK Voetbal, Wimbledon en de Ronde van Frankrijk heb ik toch wel
een overdaad aan sport gehad, denk ik. Hoe…, naar de sport kijken op TV is niet voldoende?
Neen, ik moet actief aan sport doen, dat is pas goed voor mijn algehele gezondheid! Maar
waar moet ik de tijd halen om dat allemaal te doen, nu ik zoveel sport moet volgen op TV???
Alle gekheid op een stokje, het is natuurlijk ontegensprekelijk waar dat we zelf moeten
blijven bewegen. Er is een zeer groot aanbod om zelf actief te sporten, ook voor mensen die
gepensioneerd zijn. Het moeten niet altijd competities zijn, maar regelmatig onze beentjes
eens strekken, afgewisseld met een pauzemoment op een of ander terrasje, dat zal zeker ons
lichaam en onze geest ten goede komen.
Wij als BGB, organiseren éénmaal per jaar een wandeling, maar er zijn voldoende
gepensioneerdenverenigingen die sport op onze maat aanbieden. Of als je liever in een kleiner
gezelschap gaat bewegen, dan moet je maar afspreken met buren, kennissen of vrienden om
er eens samen op uit te trekken. Gezellig en gezond!
Want vergeet niet: grijze sporters zijn gezond!

Odette Dekeyser
Uw (sportieve) voorzitter
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2. Onze daguitstap naar Genk 22 juli 2014

Thema: MULTICULTUREEL ERFGOED
Genk is een stad in de provincie Limburg en is de hoofdplaats van het kanton Genk. De stad telt meer
dan 65.000 inwoners en is een van de belangrijkste industriële steden van Vlaanderen. Dit door de
aanwezigheid van drie steenkoolmijnen in het verleden en tegenwoordig door haar ligging aan de
autosnelweg E314 en het Albertkanaal. De kern Genk bleef het centrum van een aantal andere
gehuchten die om Genk heen lagen maar geen eigen centrum van betekenis hadden:
Winterslag, Gelieren, Waterschei, het gehucht Langerlo, Camerlo, en Sledderlo.
Vooral de aanwezigheid van de steenkoolmijnen hebben in de loop
van de 20° eeuw het aanzien van Genk grondig verandert. Een
landelijk dorp werd een stad.
In 1930 telde de gemeente al 24.574 inwoners, vooral
ingeweken mijnarbeiders. Genk kende door het mijnverleden
drie immigratiegolven: in de jaren '20-'30 uit Polen en Oekraïne,
daarna uit Italië, Griekenland, Spanje en Portugal en vanaf 1964
uit Turkije en Marokko. Hierdoor is ongeveer een derde van de
burgers van allochtone afkomst. In Genk zijn zo'n 85
nationaliteiten te vinden.
Heel dit gebeuren heeft op Genk zijn weerslag gehad. De steenkoolwinning is ‘voorgoed’ beëindigd, de
inwijking is gebleven. Meer dan in gelijk welke regio in ons land heeft deze diverse gemeenschap zich
geïntegreerd in de lokale maatschappij.
Dit alles wensen we in het daglicht te plaatsen tijdens onze uitstap naar Genk. Het beloofd weer een
boeiende en interessante dag te worden.
In de voormiddag bezoeken we C-mine. De C-mine site is gebouwd op de fundamenten van de mijn van
Winterslag. Op deze site vind je nieuwe architectuur tussen het bestaande industriële erfgoed. Hier
bezoeken we de C-mine expeditie, een interactief belevingstraject. Onder de deskundige leiding van
gidsen verkennen we deze imposante site en leren we over het verleden, maar ook over de uitdagingen
naar de toekomst.
De lunch gebruiken we in het kader van de
multiculturele keuken bij de Turkse moskee die we
nadien ook bezoeken. De moskee heeft een centrale
gebedsruimte met een oppervlakte van 1185 m2. Er is
een koepel en een minaret. De moskee wordt omringd
door een aantal ruimten die onder meer voor sociale
activiteiten gebruikt worden.
Deze prachtige tempel gekend bij alle Oekraïens-Orthodoxe gelovigen, overal in de vrije wereld. Want
deze kerk werd gebouwd om het duizendjarig Christendom in Oekraïne te gedenken.
Langs het binnenplein komt men in de kerk. Na enkele minuten in sprakeloze verrassing beseft men dat
dit inderdaad een kerkruimte is en niet het hemelse paradijs! Men wordt overweldigd door het
goudgeschitter van de iconostase, de afbeeldingen van Christus en de Moeder Gods, de taferelen van
de heilsgeschiedenis, de vele engelen en heiligen, de prachtige luchter met twaalf aposteliconen, de
kandelaars en de mooie versieringen. Ook hier worden we deskundig rondgeleid.
Om de namiddag af te ronden brengen we nog een bezoek aan de Cosmodrome in Kattevennen waar we
vergast worden op de indrukwekkende Dream to Fly-show.
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Dream to Fly vertelt op poëtische wijze de geschiedenis van het
vliegen. Je maakt kennis met de innovatieve en soms
ongelooflijke ontwikkelingen van de luchtvaart. De
indrukwekkende fulldome beelden, de prachtige muziek die
speciaal voor de film gecomponeerd werd en de poëtische
vertelstijl maken van deze productie een uitzonderlijk
kunstwerk. Aansluitend bezoeken we nog het planetarium en
worden we wegwijs gemaakt in de hemel van de sterren zoals we
deze vanavond zullen mogen aanschouwen.
Om deze boeiende dag af te ronden schuiven we samen aantafel voor een smakelijke maaltijd.
PROGRAMMA DINSDAG 22 JULI:
8.00 u.
Vertrek in Schoonderbuken bij Van Aerschot-cars.
8.30 u.
Opstapplaats Rotselaar-rondpunt (met ruime bijdehandse parking).
9.15 u
Ontvangst met koffie en taart.
10.00 u.
Bezoek aan C-Mine Genk
12.30 u.
Lunch met Turkse Pizza.
13.30 u.
Bezoek aan de Turkse moskee in Sledderlo.
15.00 u.
Bezoek aan de Oekraïens-Orthodoxe kerk.
16.30 u.
Bezoek aan de Cosmodrome in Kattevennen.
18.30 u.
Avondmaal.
Rond 21 u. terug in Rotselaar.
PRIJS





: 55,- €., daarin zijn o.a. begrepen :
Koffie met taart in Genk.
Turkse lunch met pizza.
Ruim avondmaal.
Alle gidsen en inkomgelden.

INSCHRIJVEN: zie blad achteraan
Storten op BE91 7390 0930 0176 (739 0093001 76) van BGB met vermelding : “ uw naam +
wandeling Genk op 22 juli 2014.
In schrijven bij, en begeleiding door : (zie inschrijvingsformulier achteraan)
Jos Sannen Pastorijstraat 20 2440 Geel tel 014/ 72.62.28 GSM 0476.205.148
e-mail: jozef.sannen@telenet.be

3. Een blik op onze BGB-kalender

22/7: Eendagsreis Genk
10-16/8: Meerdaagse reis naar Thuringen Duitsland (7 daagse)
16/9: Eendagsreis Damme Sluis
7/10: Eendagsreis Breda
18/11: BGB Programma- en Jubileumdag in Scherpenheuvel
2/12: Het Avondland: met Jan Leyers: afsluiter 45 jarig bestaan BGB
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4. Verslag wandeling Namen dinsdag 3 juni ’14.
Voor ene keer geen, of toch bijna geen fileleed naar Leuven. Zo zou het altijd moeten zijn. Het zou de
voorbode zijn van een gezellige uitstap naar Namen en de Samsonvallei.
Voor de vroeger vertrekkers vanuit Schoonderbuken kwam de koffiestop in Eghezee niet te vroeg.
Reeds buiten kwam ons de geur van versgebakken croissants en koeken tegemoet. De koffie naar
believen smaakte heerlijk.
Onder de meer dan deskundige leiding van Herman Cockx en Michel Huveners konden we genieten van
het prachtige Haspengouwse landschap. Met hun parate kennis blijven zij ons publiek bekoren.
Namen, hoofdstad van Wallonië,
universiteitsstad en zetel van het bisdom, is
voor vele Vlamingen een onbekende. Onterecht
zou blijken. De kathedraal, van buiten gezien
niet direct een staaltje van architecturale
kunst, verbergt binnen des temeer. Spijtig dat
de afspraak om het museum te bezoeken niet
hard werd gemaakt.
Het oude Namen wordt gekenmerkt door zijn
typische bouwstijl die zijn oorsprong vindt in
de lakenproductie uit de voorbije tijden. De
hoge gevels en de verplichting om stenen
zolderingen te voorzien geven een bijzonder
cachet aan deze stad.
Als we boterhammen eten doen we dit in stijl. Van op de citadel met Namen en Jambes aan onze voeten
was het uitzicht subliem. De lekkere soep (minestrone van de chef) werd gretig gelust. Wie heeft er
geen tweede bord genomen, of zelfs mogelijk een derde. Maar, ’t was omdat ze zo lekker smaakte.
Goed gehaverd konden we onze wandeling aanvatten. Echter niet voordat we nog een blik in het mooi
gerestaureerde romaanse kerkje van Wierde (grondgebied Namen) geworpen hadden. Zowel de korte
(ongeveer 8 km) als de lange wandeling (goed voor 12 km) kregen onmiddellijk een stevige klim
voorgeschoteld.
Als beloning kregen we daarvoor een prachtig
zicht op de vallei, de akkers, weiden en bossen
die de Condroz zo typisch maken. Om ons hart
terug het gewone ritme te laten aannemen
werd er geregeld een korte stop ingelegd die
gebruikt werd om informatie over de omgeving
mee te geven. Zo leerden we o.m. alles over de
koeienoorlog die aan 260 bewoners uit de regio
het leven zou gekost hebben.

Dat het dorpje Mozet zijn vermelding van een van de 10 mooiste dorpjes van Wallonië kreeg hebben we
alleen maar kunnen beamen. Voor de korte wandeling was hier het eindpunt bereikt. Een beetje moe,
maar veel meer dan voldaan en tevreden van de geleverde prestatie kon men terug de bus op om nog
een rondje te rijden in het mooie Condroz-landschap.
De lange-afstand-stappers moesten nog een stuk lopen om het eindpunt te bereiken. De pint, die het
gemiste museum van de voormiddag moest vervangen, werd met veel dank aangenomen. De aansluitende
maaltijd volstond ruimschoots, zelfs voor de meest hongerige magen.
Hiermee zat onze wandeldag erop. Nagenietend op de bus mochten we horen dat het ‘weer goed’ was
geweest.
Jos Sannen
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5. Verslag BGB Boottocht van 27 mei en 10 juni

27 mei 2014... een grijze, koele, regenachtige dag zoals de vorige dagen trouwens, die niet liet
vermoeden dat het voor 128 BGB-ers desondanks een uiterst aangename dag ging worden.
We vertrokken met de Wilford in Kampenhout –Sas voor een dag op het kanaal Leuven-Mechelen, de
Dijle, de Rupel en de Schelde naar Rupelmonde.
Na de koffiekoeken en koffie haastte iedereen zich naar het dek zolang de regen wegbleef. Helaas,
rond 11u00 spoedde iedereen zich noodgedwongen terug naar binnen en achteraf bleek dat er die dag
geen weersverbetering te verwachten viel.
De gesprekken werden dan maar bij een glaasje gewoon voortgezet en de besloten ruimte was ideaal om
nieuwe leden te vriend te maken.
Een driemanorkestje was bij een versassing opgestapt en zorgde voor een welgekomen muzikale noot
(te luid voor de mensen die onderaan zaten maar moeilijk te genieten voor diegenen die boven zaten).
Dus zoals altijd, je kunt niet voor iedereen goed doen, he. Nochtans ze speelden heel goed en brachten
een afwisselend repertoire.
’s Middags moeten het vleesbrood, de kriekskes en de kroketten erg in de smaak gevallen zijn want
bijna alle leden boden zich 2 keer aan (te zien aan het ‘vuile’ bord dat ze presenteerden) (sommigen
misschien 3 maal, niet meer te zien) voor een toch wel royale portie totdat ALLES op was. Of,
ondeugend van mij, heeft Marina, de bazin van de boot, de honger van BGB-magen onderschat?
In ieder geval het personeel van de boot hield het hoofd koel en de gerechten warm en de bediening
liep heel vlot. Zij weten blijkbaar heel goed hoe ze ‘de hongerigen moeten spijzen’ ; inzake ‘de
dorstigen laven’ deed BGB nog een geste omwille van haar 45-jaar bestaan: bij de 2 maaltijden was de
drank tot 2.5€/persoon voor rekening van BGB.
Rond 15u00 meren we aan in Rupelmonde in de kletsende regen. Een sliert van bont gekleurde paraplu’s
loopt over de loopbrug (zeker een foto waard, Hilda) naar de drie gidsen die ons naar de scheepswerf,
de getijdenmolen of het dorp begeleiden.
Om 16u15 wordt de terugreis aangevat, zelfde weg maar in omgekeerde richting uiteraard.
Een lekkere koude schotel kan er altijd in, vergezeld van een assortiment broodjes, wie lust dat nu
niet? Een uurtje later meerden we terug aan in Kampenhout-Sas, we zijn voor den donker terug thuis.
Hiermee sloten we deze geslaagde boottocht 1 af. Op 10/6 komt versie 2 aan de beurt wegens het
onverhoopt succes voor deze reis.
Het BGB Bestuur wil vooral Jeanine Fonteyn speciaal danken die deze 2 reizen mogelijk gemaakt heeft
en door de splitsing in 2 reizen onnoemelijk veel werk op zich getrokken heeft om alles naar wens te
laten verlopen.
De boottocht van 10/6 was een replika van deze van 27/5, qua aanbod aan ontspanning, eetmalen,... zij
het ditmaal maar met 91 deelnemers.
De boot vertrok noodgedwongen met vertraging omdat er rond Leuven monsterfiles waren: sommige
leden reden meer dan 3 uur om Kampenhout te bereiken!
Jeanine werd zelfs door enkelen opgebeld op haar vakantiebestemming om te vernemen of de boot toch
niet stipt om 09.30u ging vertrekken.
In de voormiddag was het prachtig weer en het werd steeds maar warmer.
Je vond onze mensen op het dek waar ze zich met de zonnemelk-lotion aangeboden door Riverstar
konden insmeren.(fijne attentie!)
En of ze konden praatten, genieten van de zon of een fris drankske,..! Het was er heerlijk.
De stress om op tijd te zijn ‘s morgens was al lang vergeten!
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Rond 14.00 u werd de hemel donker en gingen de hemelsluizen open, dus ook tijdens de 3 mogelijke
uitstappen: iedereen had er zich gelukkig op voorbereid, dus geen probleem.
Een groot aantal leden verkozen toch op de boot te blijven.
Tijdens de terugvaart klaarde de hemel stilaan op en rond 21.40u, later dan voorzien, stapte iedereen
eigenlijk moe maar voldaan van de boot.
Het personeel dat opdiende heeft ook voor de nodige ambiance gezorgd door te dansen hetgeen
nagevolgd werd door enkele koppels uit onze groep.

6. Nieuwe Algemeen Proost Boerenbond – Landelijke Gilden
De Bisschoppenconferentie heeft E.H. Jos Daems aangesteld tot nieuwe Algemeen Proost van Boerenbond..
Hij volgt hiermee E.H. Vic Nijs op. Jos Daems is goed vertrouwd met Boerenbond en de verschillende
bewegingen. Hij is immers geëngageerd in de structuren van de organisatie en al meerdere jaren trouwe
begeleider van de Lourdesbedevaarten van de Landelijke Beweging.
Jos Daems (49 jaar) groeide op in Meerhout. Na zijn studies aan de
Landbouwschool te Geel werkte hij o.a. als ambtenaar bij de gemeente
Meerhout. Zijn roeping kwam er in 1991. Hij besloot dan een priesteropleiding te
volgen aan het Centrum voor Priesteropleiding op Rijpere Leeftijd te Antwerpen.
Na zijn wijding in 1997 werd hij parochievicaris in de Parochie Essen, O.-L.-Vrouw
Geboorte. Twee jaar later werd Jos Daems Pastoor in Achterbroek en Deken van
het Dekenaat Kalmthout-Essen en vanaf 2005 Federatiecoördinator van de
Federatie Essen-Kalmthout. Vanaf 2009 tot heden was hij deken van het
dekenaat Kempen dat 6 federaties en 38 parochies telt.
Als lid van de bestuursorganen van Boerenbond en Landelijke Gilden zal de Algemeen Proost aandacht
hebben voor de christelijke inspiratie en het ethisch denken. Daarnaast zal hij samen met de pastorale ploeg
de pastorale werking binnen de Landelijke Gilden inspireren en vorm geven.
E.H. Jos Daems zal zijn nieuwe functie opnemen vanaf 1 september 2014.

Doordenkertje van de maand :

Bedenkingen van een oude wijze man :
Indien wandelen en fietsen zo gezond waren
zouden alle facteurs onsterfelijk zijn !
Een walvis zwemt de hele dag, eet vis, drinkt veel water
en toch is hij heel heel dik !
Een konijn loopt en springt heel de tijd,
maar wordt maar 15 jaar oud !
Daartegenover :
een schildpad, loopt niet, doet niets en leeft 450 jaar !
EN DAN MAAR ZEGGEN DAT IK MOET BEWEGEN....
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7. Proficiat aan onze jubilarissen:
90 jaar:
02/07: Nelissen Willy (KBC-V), Koning Albertlaan 99, 3010 Kessel-Lo
22/08: Croonenberghs Victor (AVEVE), Geneinde 69, 2260 Westerlo

80 jaar:
02/07: Vandegaer Josée (KBC-V), Vlamingenstraat 53, 3000 Leuven
06/07: Depoorter Willy (SBB), IJzerenpoortstraat 33, 3000 Leuven
26/07: De Bruyn Hugo (KBC-B), Oostendestraat 45, 9000 Gent
29/07: Daniels Jos (KBC-V), Alfons Smetsplein 3/B302 , 3000 Leuven
13/08: Coenen Alfons (KBC-V), Waterstraat 8, 3272 Sherpenheuvel-Zichem
26/08: Vanderheiden René (MRBB), Philipslaan 12, 3000 leuven

60 jaar gehuwd:
24/07:
03/08:
04/08:
04/08:

Van Loon Henri (KBC-B) met Donne Els, Kriekenboslaan 19, 3001 Heverlee
Verbelen Jaak (BB) met Pepermans Leona, Kasteelstraat 10, 3071 Erps-Kwerps
Berghmans Jos (KBC-V) met Dausy Marie, Pastorijstraat 5, 2440 Geel
Van Rompuy Victor (AVEVE) met De Bruyn Augusta, Kleine Steenweg 61,
3130 Begijnendijk
11/08: Jansens Jules (KBC-V) met Adams Josefina, Houwaertstraat 366/1,
3270 Scherpenheuvel
26/08: Verheyden Julia (KBC-V) met Vanden Panhuyzen André, Wingerstraat 94,
3390 Tielt-Winge
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50 jaar gehuwd:
04/07: Helsen Gustaaf (AVEVE) met Vercauteren Lucienne, Vleugtweg 34, 3111 Wezemaal
04/07: Laeremans Camilla (MRBB) met Adams Jean, Bisschoppenstraat 18, 3360 Bierbeek
07/07: Smets Lea (AVEVE) met Parmentier Fernand, Vinkenstraat 2, 3001 Heverlee
10/07: Peeters Roger (AVEVE) met Piot Lisette, Oude Terbankstraat 19, 3020 Herent
10/07: Vanparijs André (BB) met Lefevre Irma, Dalweg 38, 3300 Tienen
01/08: Mertens Antoon (AVEVE) met Herroelen Martine , Statiestraat 47/3, 3290 Diest
03/08: Soetemans Yvonne (IDB) met Vanderveken André , Meerbeeksesteenweg 191,
3060 Bertem
06/08: Wuyts Theophiel (AVEVE) met Vermeulen Emilia, Aarschotsesteenweg 191,
3111 Wezemaal
12/08: Bolckmans Lodewijk (KBC-B) met Schrauben Monique, St Jobstraat 183,
2200 Herentals
18/08: Severeyns Yvo (KBC-V) met Vangelder Annie (KBC-V), Liniestraat 39,
3545 Halen
22/08: Smets Hubert (KBC-V) met Vanlaer Magda (KBC-V), zavelstraat 16,
3010 Kessel-Lo
22/08: Van Hooydonk Leo (AVEVE) met Lambregts Irma, Bredabaan 1117,
2930 Brasschaat
27/08: Standaert Ovide (BB) met Mortier Annie , Kleine Hollestraat 12,
3060 Bertem
29/08: Nicolai Bernardus (KBC-V) met Roelants Rosa (KBC-V),
Pandhoevestraat 51, 3130 Begijnendijk

8. Onze christelijke deelneming aan de familie van
onze overleden leden:
11/05/2014: Josine Vits (KBC-V) echtgenote van Ernst Sepp,
Gebr. Tassetstraat 7, 3018 Wijgmaal
10/05/2014: Joris Van Mol (KBC-V), weduwnaar van Jeanne De Vadder,
Guido Gezellelaan 9a, 3200 Aarschot
12/06/2014: Godelieve Vanhees, echtgenote van Marcel Oeyen (KBC-V), Klein Bergstraat 27,
3290 Diest-Schaffen

9. Welkom aan onze nieuwe leden
Anciaux Bea (KBC-B), Eindstraat 23, 3200 Aarschot
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INSCHRIJVINGSFORMULIER daguitstap GENK
DINSDAG

22 juli 2014

Terugsturen in een briefomslag vóór 10 juli 2014 naar:
Jos Sannen

Pastorijstraat 20, 2440 GEEL tel 014.72.62.28 GSM 0476.205.148

ofwel per e-mail jozef.sannen@telenet.be
Ondergetekende, naam en voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres : . .

.

. . . . . .

.

. . . . . . .

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

schrijft in voor :

[ ]

.

.

. . . . . . .

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

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

1 persoon.

[ ]

2 personen.

(*)

Op datum van 22 juli 2014 daguitstap Genk.

Opstapplaats (*) :
[ ] Van Aerschot Busuitbater Scherpenheuvel om 8u00
[ ] Rond Punt Rotselaar om 8u30

Ik stort ...... € (*) (55 € per persoon) op rekening
BE91 7390 0930 0176 (739-0093001-76) met vermelding: naam
deelnemers

en Daguitstap GENK.

Datum: . . . / . . . / . . . . .
Handtekening
(*) aankruisen
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