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Secretariaat:  Beatrijslaan 49 , 3110  Rotselaar  – 016/58.09.27   

Email : Bond.gepens.bb@gmail.com                       Website : http://www.b-g-b.be/ 

 17 december  2017 

1. Ga even zitten en lees   

 

Er moet een ster zijn 

voor iedereen die zoekt 

naar wegen en naar woorden 

om de ander tegemoet te gaan. 

Er moet een ster zijn 

voor diegene die zoals een herder 

zijn tred vertraagt en zich ontfermt 

over de achterop geraakte. 

Er moet een ster zijn 

voor wie amper overeind blijft 

en toch zijn schamele verwachting 

als een fakkel in zijn ziel bewaart. 

Er moet een ster zijn 

voor wie naamloos licht in zich draagt 

en overal vuurtjes tracht aan te maken 

waaraan men zich verwarmen kan. 

Er moet een ster zijn 

voor wie de wijsheid en de eenvoud leert 

om in een doodgewoon gebeuren 

het buitengewone van menszijn te ontdekken. 

Wij wensen van harte dat voor jou 

die ster zal schijnen. 

Germain, Jeanine, Jef, Jos, Julien, Nestor, Odette, Paul, Roger en Tony 

.     

mailto:Bond.gepens.bb@gmail.com
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Z i n g e v i n g 

MEER DAN OOIT 

ZIJN MENSEN WAAKZAAM 

VOOR VERLATEN KOFFERS EN DOZEN  

VOOR RONDHANGENDE VREEMDEN 

VOOR DE KOERS OP DE BEURS 

VOOR PIJN IN HUN LICHAAM 

 

MINDER DAN OOIT ZIJN MENSEN WAAKZAAM 

VOOR VLUCHTELINGEN 

VERDOKEN ARMOEDE 

DE KRETEN VAN DE PLANEET 

STIL VERDRIET 

 

MAAR 

- HET MOET JE MAAR EEN KEER OVERKOMEN ZIJN – 

DAT IEMAND ZIJN TRANEN DROOGDE 

ER SOEP WAS VOOR EEN MOEDER EN HAAR KINDEREN 

EEN CONFLICT WERD BIJGELEGD 

EEN OUDE VROUW OP DE TRAM GERAAKTE 

EEN IRAAKS GEZIN ONDERDAK VOND 

GEWOON 

OMDAT JIJ ER WAS 

 

HET MOET JE MAAR EEN KEER OVERKOMEN ZIJN 

OM TE GELOVEN: 

LIEFDE GEBEURT  

VANDAAG 

WAAR MENSEN  WAAKZAAM LEVEN EN LUISTEREN 

 

Deze tekst is van de hand van Leen Vermeire, stafmedewerker spiritualiteit van KVLV,    en 

werd overgenomen uit Vrouwen met Vaart, december 2017. 
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Eén op twintig Belgen krijgt met darmkanker te maken. In Vlaanderen sterven per 

dag vijf mensen aan de gevolgen van deze ziekte. Nochtans is darmkanker 

eenvoudig vroegtijdig op te sporen en zijn de kansen op genezing in een vroeg 

stadium veel groter. 

Bij het grote publiek is er nog te weinig aandacht voor 

darmkanker. Daar wil Luc Colemont verandering in 

brengen. In zijn lezing “Geef darmkanker geen kans” gaat 

hij in op verschillende aspecten die belangrijk zijn in een 

efficiënte strijd tegen de ziekte. Zo vertelt hij onder 

andere over het nut van het bevolkingsonderzoek, welke 

symptomen op darmkanker kunnen wijzen, wat de 

mogelijkheden van behandeling zijn en hoe darmkanker 

hopelijk een zeldzame ziekte wordt. 

Dokter Luc Colemont, geboren te Hasselt op 9 maart 1957, is maag- en 

darmspecialist en een autoriteit op het gebied van darmkanker. Hij studeert 

geneeskunde aan het Limburgs Universitair Centrum, thans Universiteit Hasselt, en 

vervolgens aan de Universiteit Antwerpen waar hij in 1982 zijn diploma behaalt.  
Zijn specialisatie inwendige geneeskunde doet hij eveneens in Antwerpen. In 1987 volgt hij een 

extra jaar opleiding in de Mayo Clinic (Rochester, Minnesota USA), het King/Drew Medical Center 

(Los Angeles, California USA) en de Klinikum der Stadt Mannheim in Duitsland. 

Na zijn studies gaat hij aan de slag in het GZA Sint-Vincentiusziekenhuis te Antwerpen. Hier 

ontpopt hij zich als darmkankerspecialist en een fervent voorstander en voorvechter van 

darmkankerpreventie. Dit resulteert in februari 2010 in de opstart van een sensibiliserings-

campagne en de oprichting van de vzw Stop Darmkanker. Na een loopbaan van meer dan 28 jaar in 

het Sint-Vincentiusziekenhuis gooit hij het roer drastisch om. Sedert 1 januari 2016 is hij fulltime 

werkzaam als managing director van de vzw Stop Darmkanker waarvan hij de medeoprichter is.  

Hij legt zich vooral toe op het verstrekken van informatie en voorlichting over 

darmkanker zowel naar het grote publiek als de zorgverleners. Daarbij maakt hij 

gretig gebruik van de sociale media als instrument van kennisverspreiding en 

bewustmaking. Hij is een veel gevraagd spreker in binnen- en buitenland. In 2016 

gaf hij 132 lezingen. Dit jaar staat de teller al op 125. Hij geeft lezingen in het 

Nederlands, Frans, Engels en Italiaans. 

  “ALS JE DE VIJAND NIET KENT, KAN JE NOOIT DE OORLOG WINNEN” 

 

PRAKTISCH: 

De lezing gaat door in zaal Meetjesland, Boerenbond, Diestsevest 40, 3000 Leuven. 

Naast de leden zijn ook familie en/of vrienden welkom. 

Onthaal vanaf 13u.30. De lezing begint om 14 uur. 

2.   BGB-lezing door  Dokter Luc Colemont  

Dinsdag 16 januari 2018 om 14 uur:  

  “Geef darmkanker geen kans!” 
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GEWOONTEGETROUW IS ER NA DE EERSTE LEZING VAN HET NIEUWE 

JAAR ONZE NIEUWJAARSDRINK. VOORAF INSCHRIJVEN IS DAAROM 

TEN ZEERSTE AANBEVOLEN. 

Inschrijven kan door storting van 7 euro per persoon op het rekeningnr. BE91 7390 

0930 0176 met vermelding “lezing 16-1-2018” en de namen van de personen voor 

wie ingeschreven wordt. Ter plaatse betalen kan ook, liefst met gepast geld. 

Contact: Tony Lemmens  tel : 011/427 609  

 

 

 

 

 

 

 

 

8-Daagse Vliegtuigreis Puglia:  18 tot 25 Juni 2018 

 
Dag 1 Brussel – Bari - Conversano  

Met Swissair vliegen we vanuit Zaventem naar Bari en nemen onze intrek in   eerste 

verblijfplaats in Conversano  in het mooie hotel: Relais de Cardinale 5*, 

 4* Grand Hotel d’Aragona in Conversano. 

Dag 2 Castel Del Monte - Trani  

We vertrekken vandaag naar Castel del Monte, het bijzondere jachtslot van keizer Frederik II.  

Onderweg korte stop in Ruvo di Puglia met de prachtige romaanse kathedraal. In het 

eeuwenoude Trani wandelen we door het mooie historische centrum met o.m. het imposante 

Castello Svevo en de schitterende vrijstaande romaanse kathedraal  

Dag 3 Matera - Altamura    

Vandaag rijden we diep het  binnenland in naar de Basilicata streek. In Matera bezoeken we de 
“sassi” de bekende grotkerken en –woningen. De Strada Panoramica dei Sassi brengt ons langs 
de mooiste uitkijkpunten, grotwoningen en rotskerken in de stad Matera.  
Doorreis naar de stad Altamura, gelegen op een 500m hoge heuvelrug en gekend als “Citta del 
Pane”, stad van het brood.   Wandeling door de stad met o.m. de Piazza Duomo met de 

3. De Geplande BGB reizen  
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kathedraal. 
 

Dag 4 Bari - Polignano    

Bezoek aan Bari, belangrijke havenstad en hoofdstad van Apulië.  Wandeling door het 
historische centrum met o.m. de Basiliek van Sint-Nikolaas, de Duomo di San Sabina.  We 
wandelen door de smalle straatjes … een typische zuid-Italiaanse stad.  
Verderop langs de kust ligt het pittoreske en uniek gelegen vissers- en badplaatsje Polignano A 
Mare, misschien wel tijd voor een terrasje om de zilte zeelucht op te snuiven of een lekker ijsje. 

 

Dag 5 Castellana - Alberobello 

Uitchecken uit het hotel en vertrek naar het uiterste zuiden van Italië, de “hak van de laars”.  
Eerste halte vandaag zijn de Grotte di Castellana, de mooiste grotten van Zuid-Italië. 
Middagmaal in een typische “masseria”, een traditioneel landgoed, met een wijndegustatie. 
Even verderop ligt het schilderachtige Alberobello, de stad van de “trulli” , de merkwaardige 
witte kegelvormige huisjesOns hotel is nu: ANTICA MASSERIA MARTUCCIO  4 * in Messagne, dit 
voor de volgende 3 nachten. 
 

Dag 6 Ostuni - Brindisi 

Vertrek naar Ostuni, “La città bianca” (‘het witte stadje’).  Het ligt prachtig bovenop een heuvel. 
Bezoek aan een olijfboerderij met degustatie. 
Doorreis richting kust.  Vlakbij Brindisi houden we even halt aan het mooie kerkje Santa Maria 
del Casale, een romaans kerkje uit de 14de eeuw met prachtig bewaard gebleven Byzantijnse 
fresco’s.  
Aankomst in Brindisi, hoofdstad van de gelijknamige provincie.  Door zijn ligging aan het einde 
van de Romeinse Via Appia.  
 

Dag 7 Lecce & Otranto 

Vandaag bezoeken we Lecce, het “Firenze van de barok”,  
We wandelen naar de Piazza del Duomo, de Santa Croce 
kathedraal en het Romeinse Amfitheater. 7 
Middagmaal  met wijndegustatie. 
Doorreis zuidwaarts langs de mooie kustweg via San 
Cataldo. We bezoeken Otranto, een van de mooiste 
kustplaatsjes in de hak van Italië, “waar de tijd heeft 
stilgestaan en het heden en verleden samensmelten.” 
Topattractie in Otranto is de kathedraal met zijn bijzondere 
vloermozaïek. 
 

Dag 8 Brindisi – Brussel  

Nog wat vrije tijd om te relaxen en te genieten van het hotel.  Na een lichte lunch vertrek naar 
de luchthaven van Brindisi.  Check-in voor de terugvlucht naar Zaventem. 
 

Prijs per persoon in tweepersoonskamer :  

op basis van minimum 30 deelnemers : 1630 EUR 
Toeslag eenpersoonskamer : 180 EUR 
 

Het uitgebreide programma vinden jullie terug op de website van onze vereniging; 
http://www.b-g-b.be  

Inschrijven voor deze boeiende reis kan met het formulier dat je vind verder in deze maandbrief.  

Denk eraan het aantal plaatsen is beperkt!.  

http://www.b-g-b.be/
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5-DAAGSE AUTOCARREIS:   BREMEN - HAMBURG – 

LÜBECK   op  23-27 SEPTEMBER 2018 

 

 

 

Omwille van plaatsgebrek in deze maandbrief geven  we nu  enkel een korte samenvatting van 

deze boeiende reis weer. In de maandbrief van januari komt een uitgebreidere beschrijving en het 

inschrijvingsformulier. 

Je kan al deze gegevens nu reeds vinden op de website van onze vereniging:  

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

Zondag 23.09.18: Vertrek per autocar vanuit Leuven. Ontbijt onderweg, doorrit tot Bremen, 

bezoek aan Bremen. 

Maandag 24.09.18: Ganse dag bezoek aan Hamburg, met zijn haven, zijn schitterende 

gebouwen, open ruimten, …. 

Dinsdag 25.09.18: Vandaag staat Lübeck, de machtige Hanzastad op de agenda. 

Woensdag 26.09.18: Lüneburg en Lüneburgerheide.  Wie er nooit gehoord van het prachtige 

heidegebied in en rond Lüneburg? 

Donderdag 27.09.18: Richting België, met stop in Osnabrück, de stad van Albrecht Durer. Na 

avondmaal aankomst in Leuven. 

Prijs per persoon in tweepersoonskamer : op basis van minimum 30 deelnemers : 820 EUR.  

Toeslag eenpersoonskamer : 160 EUR 

 

Jos Sannen 

 

 

 

http://www.b-g-b.be/
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Op de programmadag van 14 november werd het jaarprogramma voor 2018 

voorgesteld.  Voor elk wat wils …. 

 

dinsdag 16 januari 2018: Dr. Luc Colemont: geef darmkanker geen kans 

donderdag 22 februari: Sonja De Becker, Voorzitter Boerenbond: knelpunten en 

uitdagingen in land- en tuinbouw in Vlaanderen 
dinsdag 6 maart: Bezinning in de Abdij van Postel: Leen Vermeire: Christen zijn vandaag 

dinsdag 17 april: Contactdag  

dinsdag 22 mei:  Noordzeecruise Thorntonbank 

18 - 25 juni: 8 daagse vliegtuigreis Puglia Italië 

donderdag 19 juli: wandeling in de Zwalmstreek 

donderdag 16 augustus:  Concentra  en Hasselt 

23 – 27 september: 5 daagse busreis Bremen, Hamburg en Lübeck 

dinsdag 16 oktober: Doornik en zagerij Steengroeve in Maffle  

dinsdag 20 november: Programma- en Jubileumdag  
dinsdag 11 december: Bart Brinckman, journalist “De wetstraat uit de doeken”    
 

95 jaar in 2018: 

15/01 :  Winnelinckx Jozef (BB),  Stationsstraat 20, 3020 Herent   

90 jaar in 2018: 

11/01 :  Vandezande Jules (KBC-B),  Kerzestraat 1, 3111 Wezemaal   

16/01 : Vansina Georges  (SBB), Bruineveld 19, 3010 Kessel-lo  

80 jaar in 2018: 

23/01 :  Vanderwaeren Willy (KBC-V), Gravenstraat 77, 3220 Holsbeek   

30/01 : Pasgang Elvire  (IDB), Rue De Nodebais 4, 1390 Grez-Doiceau 

31/01 :  Soontjens Jozef (AVEVE)  Guldensporenlaan 31, 2260  Westerlo       

65 jaar gehuwd in 2018: 

27/01: Grietens Clement (KBC-V)  met Morissens Yvonne,  

Nachtegalenstraat 68, 3210  Lubbeek   

  

 

04/12:  Robert Eeckloo, erevoorzitter Belgische Boerenbond,  

echtgenoot van Maria Decock, Minnezang 4, 3210 Linden  

6. Onze christelijke deelneming aan de familie van onze 

overleden leden  

5.  Proficiat aan onze jubilarissen: 

4..   Agenda BGB voor 2018   
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Een nieuw jaar betekent, ook voor BGB, de vernieuwing van het lidmaatschap. 

Ook dit jaar houden we het lidmaatschap op de democratische bijdrage  van  15,00 € 

per jaar per lid. 

Daarom onze vraag om het bedrag van 15,00 € te willen storten op onze bankrekening  

BE91 7390 0930 0176 (739-0093001-76) met vermelding : “naam van het lid: ………… “  

Indien je de betaling niet uitstelt ben je zeker dat je ononderbroken de 

nieuwsberichten krijgt van de Bond Gepensioneerden van Boerenbond én dat je 

uitgenodigd blijft op al onze activiteiten.  

Ook ex-collega’s die nog geen lid zijn van onze Bond mag je aanspreken om lid te 

worden.  Verwittig ons en dan doen wij het nodige om óók hen op te nemen in onze BGB. 

Zie onderstaande overschrijving.  

Wie over een emailadres beschikt, kan deze brief ook per email ontvangen.  

Zo je nog geen berichten langs email krijgt:  

Stuur een berichtje naar:   Bond.gepens.bb@gmail.com    

 
 
 

 

 

7. Vernieuwing van het lidmaatschap 2018. 

mailto:Bond.gepens.bb@gmail.com
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BB-GEPENSIONEERDEN  - INSCHRIJVINGSFORMULIER 

Ik wens definitief in te schrijven voor de 

8-Daagse vliegtuigreis  PUGLIA  van 18 - 25 juni 2018 

 

Belangrijk : familienaam en eerste voornaam identiek zoals vermeld op uw 

identiteitskaart! 

 

Naam : 

 

Eerste  voornaam :  

  

Geboortedatum :    . .  . / .  .  / .  .  .  .  

 

Straat en nummer :         

 

 

Postcode en gemeente :        

 

 

E-mail adres :          

 

 

Tel :       Gsm :     

 

 

Medereiziger : 

Naam : 

Eerste voornaam : 

Geboortedatum :     .  .  .  . / .  .  .  . /   .  .  .   .    

 

 

Kamer :  Tweepersoonskamer: (    )                        eenpersoonskamer:  (    ) 

  

 

KBC Reis- en annuleringsverzekering : 34 EUR/persoon  

Optioneel en af te sluiten bij de inschrijving:   

                     KBC Reis- en annuleringsverzekering              Ja :  (    )       Nee:   (    )       * 

Opmerking : 

 

 

Datum :     Handtekening : 

 

 

Inschrijvingsformulier  tegen  10/2/2018   bezorgen aan :  

Jos Sannen, Pastorijstraat  20, 2440  Geel. Tel 014/726 228   Gsm : 0476/205 148 

email:  jozef.sannen@telenet.be 

 

 

mailto:jozef.sannen@telenet.be

