
 

 

Beste vrienden,  

 

Veel perspectief hebben wij jullie nog niet te bieden. Maar dat hadden jullie al door. De cijfers 

zijn ondertussen even volatiel als de beurs. En al enkele dagen zien we een erg stijgende 

curve, helaas. Gezien ontmoetingen buiten met maximaal 10 personen toegelaten worden, 

zouden onze wandelingen kunnen herstarten. Uiteraard mits eerbiediging van afstand en 

mondmasker. Ik verneem dat enkele leden al zijn gaan stappen. Zoveel te beter! Anderen zijn 

wellicht eerder terughoudend en daar heb ik alle begrip voor. Wellicht zullen ze zich meer op 

hun gemak voelen wanneer wij allen gevaccineerd zullen zijn.  

 

Wat die vaccinaties betreft heb ik geen verder nieuws. In de laatste Tervuren Info vinden jullie 

algemene inlichtingen. Heel eerstdaags zullen de 85-plussers onder jullie een oproep krijgen 

om zich aan te bieden in het vaccinatiecentrum in Overijse. Mochten jullie er niet onmiddellijk 

uit wijs geraken, dan kunnen jullie altijd bij mij terecht – ook voor wat betreft vervoer. Op dat 

vlak is wel nog niet duidelijk hoe men het gaat organiseren voor minder mobiele mensen. Ik 

volg het verder op. 

 

En daarmee nadert Pasen. Een feest dat doet denken aan lente, zon, paasklokjes en dito 

eieren. Laten we hopen dat het ook de start mag zijn van een eerste stap in de richting van 

een ‘normaler’ leven. Bij wijze van een zekere compensatie voor wat jullie aan activiteiten al 

hadden moeten ontberen, hebben we jullie, eind 2020 en begin 2021, enkele extraatjes 

bezorgd. Gezien dat gemis zich nog steeds voortzet, heeft het bestuur besloten jullie, ter 

gelegenheid van Pasen, nogmaals te vergasten op een kleine attentie. Details vinden jullie 

verderop in dit blad.  

 

Samen met jullie hopen we dat we weldra eindelijk onze activiteiten zullen kunnen 

heropstarten en dus mekaar weer zullen mogen ontmoeten. Ook wij hunkeren daarnaar. Laten 

we ondertussen nog die enkele weken geduldig en gedisciplineerd zijn.  

 

Karel.  

 

In dit nummer: 

 

• Een paasgeschenk voor onze leden. 
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• Lente Me van Toon Hermans. 

• Wat rijst daar aan de horizon? Door Jan De Broeck 
 



 

Het Geduld 
Hieronymus van Alphen  

(1746-1803) 

 
Geduld is zulk een schoone zaak, 

Om in een moeielijke taak 

Zijn oogmerk uit te voeren; 

Dit zag ik laatst in onze kat, 

Die uuren lang gedoken zat, 

Om op een rat te loeren. 

Zij ging niet heen voor zij de rat, 

Gevangen, in haar klauwen had. 

 

  

Lente Me 
Toon Hermans (1916-2000) 

 
Ik zing je, ik refrein je  

Ik sherry en ik wijn je 

Ik cello en ik vleugel je  

Ik Rembrandt en ik Brueghel je  

Ik koffie en ik thee je  

Ik strand je en ik zee je  

Ik spel je en ik blader je  

Ik moeder en ik vader je  

Maar zou ik jou iets mogen vragen  

Dat gaat veel verder dan een zoen  

Zou ik jou wat mogen vragen  

Zou je voor mij wat willen doen  

Lente me, zomer me  

September me en winter me  

Want ik heb je onophoudelijk lief  

Morgen me, middag me  

Avond me en nacht me  

Met andere woorden  

Blijf bij me asjeblieft  

 

 

Nieuwsgierig naar ons Paasgeschenk? 
 

Schrijf je tegen uiterlijk donderdag 25 maart in bij: 
Guy Maes  –  gd.maes@skynet.be,  02 / 687 46 06.  

 

Afhalen gebeurt dan op zaterdag 3 april e.k. tussen 10u en 13u aan zaal De Wilg. 

 

Om te vermijden dat de wachtrijen te groot worden verwachten we jullie: 

tussen 10 en 11 uur de ingeschrevenen met een familienaam beginnend met A tot H; 

tussen 11 en 12 uur de ingeschrevenen met een familienaam beginnend met I tot P; 

tussen 12 en 13 uur de ingeschrevenen met een familienaam beginnend met Q tot Z; 

Partners kiezen natuurlijk zelf onder welke naam ze zich willen aanbieden. 

 

Volg de pijlen en laat u leiden door het bestuur. 

Draag een mondmasker, blijf afstand houden en 

wacht buiten (breng dus eventueel een 

regenscherm mee).  

 

Ontsmet de handen bij het binnenkomen, maar 

ook bij het verlaten van de zaal.  

 

Vragen? Contacteer Guy Maes (zie hoger) 

 

 

  

mailto:gd.maes@skynet.be


LEZERSRUBRIEK 
 

Wat rijst daar aan de horizon? 

Hoogtepunten in coronatijden. 

Deel 3: De intrigerende zendmast, maar waar staat ze? 
 

door Jan De Broeck  

 

In onze eerste aflevering hadden we het over de draaiende radars van Skeyes op het hoogste 

punt van Bertem. In aflevering twee gingen we naar het hoogste punt van Terlanen met zicht 

op de zendmasten van Waver.  

 

Deze keer gaan we op zoek naar een intrigerende zendmast, moeilijk te vinden. De hoge 

fietsroute die Duisburg met Leuven verbindt blijft op de top van de heuvelrug en daar heb je 

een wijds zicht in de verte. Alles wat uitsteekt aan de horizon merk je vrij snel op. Maar ter 

hoogte van de kruising met de weg Bertem – Korbeek-Dijle was er een mast die me 

intrigeerde.  

 

Ik heb drie pogingen ondernomen om ze te vinden. De eerste keer, 

op 14 november 2020, een stralende zaterdag, had ik zelfs een 

kompas van bij de scouts meegenomen om de zendmast te 

lokaliseren en vanop de Groeneweg in Bertem op 117 graden 

Oostzuidoost gesitueerd, op eerste zicht in de bossen rond de Zoete 

Waters. Heel de streek afgebold maar geen zendmast te vinden.  

 

Gelukkig kende ik nog Carine van op de tram die bij de politie werkt 

en haar man werkt zelfs bij politie Voer en Dijle en na veertien dagen 

kreeg ik antwoord op mijn vraag: die zendmast zou op een militair 

domein van DOVO staan in Blanden. Ik dacht altijd dat de Dienst voor 

Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen in Langemark-

Poelkapelle gevestigd was omwille van de vele mijnen uit de Eerste en Tweede wereldoorlog 

die landbouwers nog altijd vinden bij het omploegen van hun akkers maar het hoofdkwartier 

is dus in Blanden gevestigd.  

https://www.mil.be/nl/onze-missies/belgie-dovo/  

 

Dat het vinden van zo’n zendmast in militair gebied niet evident is heeft te maken met het feit 

dat militaire zones op land- en stafkaarten niet in detail staan afgebeeld. De militaire zones 

zijn wazig gemaakt zodat men niet kan zien waar bepaalde 

voorwerpen precies staan. 

 

Op vrijdag 4 december 2020 ging voor de tweede keer op zoek naar 

de zendmast in voor mij op dat moment totaal onbekend gebied: het 

Meerdaalwoud en dan wel het oostelijke deel ervan. Prachtige 

fietsroutes met fietsersbruggen over de Naamse steenweg en heel 

wat bezienswaardigheden, onder andere een uitkijktoren De 

Torenvalk gebouwd door de vrienden van Heverleebos en 

Meerdaalwoud van waarop men een prachtig zicht heeft op de 

omgeving mét aanduiding van wat men waarneemt.  

https://www.mil.be/nl/onze-missies/belgie-dovo/


 

Maar de zendmast die ik zocht, die had ik nog altijd niet 

gevonden. Derde poging op donderdag 10 december 2020. 

Volgens onze voorzitter, Karel Van Can, maken deze 

masten deel uit van het BEMILCOM-netwerk. Je vindt er 

soortgelijke aan het militair domein in Duisburg, aan het 

politiekantoor van Wezembeek-Oppem in de Lange 

Eikstraat en aan de jeugdinstelling van Everberg. Die kan je 

ook zien vanop de E40. Of deze zendmasten nog in gebruik zijn en op welke manier is niet 

duidelijk omdat meer en meer gekozen wordt voor ondergrondse netwerken van glasvezel. In 

elk geval zijn deze zendmasten heel wat imposanter dan de masten voor GSM-verkeer.  

 

Hoe geraak je nu aan deze bezienswaardigheden? Met de auto parkeer je best 

aan uitkijktoren De Torenvalk aan de Naamsesteenweg. Als je van de E40 komt 

is dit net voorbij het centrum van Blanden waar de straat een licht bocht naar 

links maakt. Achter de uitkijktoren westwaarts ligt de Prosperdreef en als je deze 

zuidwaarts volgt kom je aan het militair domein van DOVO en zie je de zendmast. 

De Prosperdreef gaat voor fietsers en voetgangers onder een betonnen brug van 

het militair domein waar de bestelwagens overrijden zoals in de James Bond 

films.  

 

Rijd je met de fiets dan start je aan de Zoete Waters aan fietsknooppunt 1. Daar 

vertrekt overigens ook de fietsroute Brabantse pijl die voorbij het huis van onze 

secretaris Oswald Pintelon voert.  

 

https://www.vlaanderen-fietsland.be/fr/routes/region/ groene-gordel/routedetail/916.  

 

Maar ons traject gaat langs de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Steenbergen waar ook een 

bron is naar knooppunten 79, 78, 82, 76, 1, een tocht van 10,8 km. Je rijdt dan naast het domein 

van DOVO maar om de toren te zien rijd je best een stukje de Prosperdreef in tussen 

knooppunt 78 en 82. Je komt ook voorbij de uitkijktoren De Torenvalk. Eventueel kan je in de 

buurt ook nog eens gaan kijken naar de druivenplanten van Chardonnay Meerdael.  

 

https://www.chardonnaymeerdael.be/.  

 

Bezoek enkel na reservatie. De drank zelf kan je in verkooppunten van streekproducten 

vinden. Over naar de studio in Sint-Niklaas. 

 

Jan De Broeck. 

 


