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1.

Ga even zitten en lees
“Een maand zonder klagen”.
We zitten volop in de maand zonder klagen. Weer een nieuw
initiatief waar ieder zijn mening over mag hebben, maar … ik
doe mee.

2017 was voor mij persoonlijk een rot jaar. Alles voor de
eerste keer “alleen”. Ik mis mijn man Fons iedere dag opnieuw
in alle grote en kleine dingen. Alléén de eindejaarsperiode doorkomen, alléén verjaardagen
vieren, alléén naar de communiefeesten gaan van de kleinkinderen, alléén eten, alléén
slapen, alles alleen. Ik heb af en toe geklaagd en ook af en toe mijn eigen beklaagd. Maar
ik heb vastgesteld dat het geen oplossing biedt, dat Fons daarmee niet terugkomt. Ik zal
het toch alleen moeten klaren. Dus, ik heb besloten om mee te doen aan de “maand zonder
klagen”. Nochtans, ik heb pijn in mijn rug en mijn heup, maar ik mag niet klagen want ik
krijg een nieuwe heup, dat is goed nieuws en daar ben ik blij om. Ik heb ook pijn aan mijn
knie, maar ook daarvoor is er een oplossing, want als ik hersteld ben van mijn heup, krijg ik
een nieuwe knie. Weer goed nieuws. Ik zie slecht door een oog en daarvoor krijg ik een
hoornvliestransplantatie - de tweede keer al - en daarna zie ik alles weer perfect. Dus
waarom zou ik klagen. Gelukkig dat ik in het rijke deel van de wereld woon, want ik heb een
goede ziekteverzekering én een hospitalisatieverzekering. Ik zal aan dat ziekenhuishotel
dus hopelijk geen financiële kater overhouden. Weer geen reden om te klagen. Stel dat ik
in de derde wereld zou wonen, dan was ik nu een sukkel, waarschijnlijk in een rolstoel en
halfblind. Dàn zou ik mogen klagen…. Elke twee jaar doe ik mee aan het
darmkankeronderzoek. Stel dat ik een afwijkend staal zou afleveren, dan nog zou ik niet
mogen klagen, want dan ben ik er tijdig bij en dokter Colemont heeft gezegd in zijn lezing,
dat er dan zeer weinig kans is dat ik echt darmkanker krijg. Dus, we blijven positief.
Heb je “Taboe” gezien op tv? Die mensen hebben reden om te klagen maar toch heb ik
niets negatiefs gehoord. Zeker kijken op 11 februari, de uitzending met de slechtzienden
en blinden. Dan komt ons medelid van BGB, Julius Schellens aan zet. Hij zegt zelf dat hij
de stiel van blind zijn stevig en met trots onder de knie heeft. Dat is dus ook zonder
klagen hé.
Ik hou het een maand vol, en daarna probeer ik het ganse jaar 2018 niet te klagen. Tegen
dan ben ik het gewoon, en blijf ik klaagvrij. Wie doet er mee?

Je klaagvrije voorzitter
Odette Dekeyser
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Doordenkertje van de maand.
Nooit de moed opgeven
.
In “Samana Magazine”, een tijdschrift dat zich vooral richt tot chronisch zieke mensen en
hun mantelzorgers, stond volgende mooie tekst:

Kun je niet vliegen, loop.
Kun je niet lopen, ga.
Kun je niet gaan, kruip.
Kun je niet lachen, glimlach.
Kun je niet blij zijn, wees tevreden
Maar nooit de moed opgeven
En steeds voorwaarts streven.

2.. Agenda BGB voor 2018
Op de programmadag van 14 november werd het jaarprogramma voor 2018
voorgesteld. Voor elk wat wils ….
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 23 oktober: Doornik en zagerij Steengroeve in Maffle (datum gewijzigd !!)
dinsdag 20 november: Programma- en Jubileumdag
dinsdag 11 december: Bart Brinckman, journalist “De wetstraat uit de doeken”
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3.

BGB-lezing door Sonja De Becker
donderdag 22 februari 2018 om 14 uur:
“Knelpunten en uitdagingen voor land- en tuinbouw
in Vlaanderen”

Met de regelmaat van een klok komt land- of tuinbouw in het nieuws, soms omwille
van economische problemen in een of andere sector, soms omwille van de
maatschappelijke impact van de bedrijfsactiviteiten of omwille van het omkaderend
beleid op internationaal, Europees, federaal of Vlaams niveau.
Land- en tuinbouwers kampen met veel onzekerheid rond het inkomen, het
toekomstig gemeenschappelijk landbouwbeleid en rond wat het Beleidsplan Ruimte
Vlaanderen zal betekenen. Zorgen zijn er ook rond de toenemende eisen inzake
milieu, duurzaamheid, dierenwelzijn, voedselkwaliteit en volksgezondheid. Ook is er
de dwingende noodzaak verder te professionaliseren en te innoveren om
concurrentieel te blijven. Tenslotte is er bestendig aandacht nodig om het imago
van de sector te vrijwaren en het maatschappelijk en economisch belang in de
publieke opinie te duiden.
In de lezing “Knelpunten en uitdagingen voor land- en tuinbouw in Vlaanderen” gaat
Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond, geen enkel van deze thema’s uit de weg.
Naast een analyse van de gestelde problematiek zal zij ook ingaan op de
beleidsaspecten en de visie van de Boerenbond terzake.
Sonja De Becker, geboren in 1967, is de jongste uit een
boerengezin van 5 kinderen. Zij is gehuwd en woont nog
steeds in haar geboortedorp Erps-Kwerps. Zij is juriste van
opleiding (KU Leuven - 1990) en treedt na haar studies op 20
augustus 1990 in dienst bij de Boerenbond als juridisch
adviseur. Op 1 mei 1997 wordt zij diensthoofd
milieuconsulting bij SBB Bedrijfsdiensten. Op 1 juli 1999
wordt zij adjunct-algemeen secretaris en vervolgens op 1
maart 2001 algemeen secretaris van de Boerenbond. Op 24 maart 2013 wordt zij benoemd
tot ondervoorzitter van de Boerenbond. Wanneer de toenmalige voorzitter Boerenbond
Piet Vanthemsche, onverwacht voor de buitenwereld, aankondigt ontslag te nemen als
voorzitter wordt Sonja De Becker op 29 september 2015 door het Hoofdbestuur verkozen
tot nieuwe voorzitter met ingang van 1 december 2015.

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.
Inschrijven kan door storting van 7 euro per persoon op het rekeningnr. BE91 7390
0930 0176 met vermelding “lezing 22-2-2018” 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
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4. Verslag Luisterlezing “Liederen en chansons rond Kerst”
door Dries Delrue op 14 december 2017.
Geen lange uiteenzetting doch wel een lichtvoetige presentatie van liederen die op
een of andere manier met de kerstperiode te maken hebben. Geen traditionele
kerstliedjes wel chansons van bekende en minder bekende liedjesmakers, liedjes
als afspiegeling van het dagelijks leven in de kersttijd of de manier waarop
kerstmis ervaren wordt, mijmeringen bij het kerstgebeuren soms ontroerend en
weemoedig, soms ironisch en zelfs sarcastisch.
Onze gepensioneerde Boerenbondcollega Dries Delrue stelde op vraag van BGB een
luisterlezing samen van 21 door hem gekozen liedjes. Elk liedje werd door Dries
ingeleid en gesitueerd in de tijd waarin het is ontstaan.
Bij wijze van voorbeeld volgt hierna de tekst van een van deze liederen
voorafgegaan door de toelichting van Dries.
Stille nacht, vreetzame nacht…
De Nederlandse socialistische liedjeszanger Dumont - zijn artiestennaam was
gewoon een Franse vertaling van zijn echte naam: Gerrit van de Berg - zong in 1926
een lied waarin hij aanklaagt hoe de ‘rooien’, zijn kameraden, mee vieren en mee
eten op dat christelijke smulfeest. Dit lied leert ons ondermeer dat ook in
Nederland ganzen werden geslacht met Kerstmis.
Het lied Stille nacht, vreetzame nacht werd in 1976 ook gezongen door de Gentse
theaterregisseur, tevens een tijdje zanger, Erik Devolder. Het is deze versie die
wij beluisterd hebben. Let wel dat vreetzame in de titel van het lied met een ‘t’
geschreven is.
Wees welkom, o Kerstmis
O Heilige Nacht!
Er zijn weer konijnen
En ganzen geslacht
De mensen geloven
Dat als je niet smult
Je nimmer je plichten
Als Christen vervult
Stille Nacht
Oh vree(t)dzame Nacht!

We spreken van Liefde
En vrede op aard
bij warme saucijsjes
en knappende haard
We sieren de kerstboom
met glinsterend goud
We doen’t voor de jongens
want ons laat het koud
Stille nacht
O heilige nacht

We zijn op ons zondags
Omdat het zo hoort
Bezoeken theaters
Cafés enzovoort
We zingen bij avond
Met kleutertjes mee
Het ‘Ere zij God’ of …
‘Bananas to-day’
Stille Nacht
Oh vrolijke Nacht!

We heten naar Christus
Maar dat is ook al
We voelen voor wat hij
bedoeld heeft, geen bal
We zijn niet op waarheid
in-‘t-leven gesteld
Wij knielen voor Mammon
En ’t brute geweld
Stille Nacht
Oh huichelaarsnacht!

We Lezen couranten
vol Kerstromantiek
dat stemt ons zoetsappig
en melancholiek
We tooien de kamer
met hulst en met rood lint
En doen, of de heilstaat
der rooien begint
Stille nacht
O zalige nacht
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5. De Geplande BGB reizen

5-DAAGSE AUTOCARREIS BREMEN - HAMBURG LÜBECK
23-27 SEPTEMBER 2018
DAG 1

Bremen

Vroeg vertrek vanuit Leuven richting Duitsland - Ontbijtstop onderweg.
Na aankomst in Bremen en middagmaal bezoeken we de stad met zijn de historische
Marktplatz, met o.m. het groepsbeeld van de Bremer Stadtmusikanten. Andere
bezienswaardigheden zijn het moderne Haus der Bürgerschaft,waar de Bremer Landtag,
het parlement van de deelstaat, vergadert, de St. Petri Dom en het 17de-eeuwse Rathaus,
één van de mooiste van Duitsland..
We verkennen de authentieke arbeiderswijk Schnoorviertel, de oudste van Bremen.
huisjes. De maritieme sfeer snuiven we tenslotte op langs de Schlachte, de
oeverpromenade van de Weser, waar het heerlijk flaneren is langs de talloze restaurants,
cafés en Biergärten met gezellige terrasjes.
Inchecken hotel: Ringhotel Sellhorn 4* in Hanstedt.

DAG 2

Hamburg

Voor we de stad binnenrijden houden we halt aan de oude Elbetunnel : een staaltje van
technisch vernuft. Aan de andere kant van de tunnel geniet je vanop de zuidelijke Elbeoever van een fraai uitzicht op de haven en de skyline van Hamburg.
Hamburg is een echte waterstad. De binnenstad wordt gedomineerd door de 132 m hoge
toren van de St. Michaeliskirche, het meest karakteristieke gebouw van Hamburg en één
van de meest bijzondere barokke kerken van Duitsland.
De wandeling voert verder langs het Chilehaus, de Kontorhäuser het Rathaus..
Een ander niet te missen stadsdeel is de Speicherstadt, het historische pakhuisdistrict
midden in de binnenhaven van Hamburg.
We mogen Hamburg niet verlaten zonder een wandeling langs de Alstermeren, De
Binnenalster en Aussenalster, 2 meren bij de stad, aangelegd als schitterende
groenzone’s.

DAG 3

Lübeck

Rit naar Lübeck, koningin van de Hanzesteden was ooit een van de belangrijkste
handelssteden van Europa.
Het historische Altstadtinsel getuigt van een bewogen geschiedenis : gotiek, de
renaissance, de barok en het classicism vormen een uniek en harmonisch centrum dat in
zijn geheel werd erkend als Unesco Werelderfgoed. De Marienkirche is een juweel van de
baksteengotiek en troont trots op het hoogste punt van de historische binnenstad.
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Lübeck is ook bekend als “uitvinder” van de marsepein. We bezoeken het bekende
Niederegger Marzipan Salon waar we o.m. genieten we van een lekker marsepeinlikeurtje
en proeven we natuurlijk een van de marsepeinklassiekers van het Niederegger huis.
Tijdens een 1 uur durende boottocht rond het historische Altstadtinsel ontdekken we de
stad vanuit een heel ander oogpunt en genieten we van het uitzicht over de 7 torens die de
stad omringen, de historische huizen en de talrijke kerken en bruggen.

DAG 4

Lüneburg en de Lüneburger Heide.

“Zoutstad” Lüneburg groeide dankzij de zoutwinning in de 16de eeuw uit tot een van de
rijkste steden van de Hanze. Dit is nog steeds te zien. We bezoeken het Duitse
Zoutmuseum waar we kennismaken met de bron van deze rijkdom.
Hét cultuurmonument van de stad is het Lüneburger Raadhuis, een indrukwekkend
gebouwencomplex met prachtige barokke façade.
In de namiddag bezoeken we de Lüneburger Heide, het grootste heidegebied van
Duitsland. De droge en weinig vruchtbare vlakte is voor het grootste gedeelte bedekt met
heide. De vele hunebedden duiden op prehistorische nederzettingen. De mooiste
heidelandschappen vindt men in de “Zentralheide”, waar een 20.000 ha groot gebied tot
Naturschutzpark Lüneburger heide werd uitgeroepen, het eerste Duitse natuurpark.

DAG 5

Osnabrück

Ontbijt en check-out.
We verlaten Hamburg en rijden tot in Osnabrück.
In 1648 werd in Osnabrück de Westfaalse vrede gesloten. Op de driehoekige Marktplatz
zien we bonte burgerhuizen met typische trapgevels, het laatgotische stadhuis en de
Mariakirche. In deze hallenkerk bewonderen we in de eerste plaats de passiecyclus van
Albrecht Dürer (1510) en het vleugelaltaar.
Middagmaal.

Doorreis naar huis met stop onderweg voor het avondmaal.

Het uitgebreide programma en verdere informatie 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.
Prijs per persoon in tweepersoonskamer :
op basis van minimum 30 deelnemers : 820 EUR
Toeslag eenpersoonskamer : 160 EUR
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6. Varia
Dagboek van mijn vader

Jaren geleden ontdekte ik het dagboek van mijn vader, Georges De Prins, over zijn verblijf
bij het Belgisch leger tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat bracht mij op het idee om er
iets mee te doen en het niet in de lade te laten liggen. Zo ontstond dit boekje, een goede
100 bladzijden lang en voorzien van toelichtingen en illustraties.
Voortgaande van het feit dat mijn vader destijds nog medewerker van de toenmalige BJB
(nu KLJ) en later van CERA geweest is, durf ik veronderstellen dat er misschien nog enkele
mensen hieraan geïnteresseerd zijn. Van sommigen ontving ik trouwens reeds de vraag om
een exemplaartje voor hen te voorzien.
Ik geef het boekje uit in eigen beheer en kan het aanbieden aan de prijs van 15 euro. Als
iemand dit zou willen bestellen dan kan u bij mij terecht op 0496/053570 of via email
fransdp@telenet.be.
Met dank.
Frans De Prins, Gepensioneerde medewerker Boerenbond
Deze tekst werd ons toegestuurd.

Mijmering ….
"Bleu, bleu, l'amour est bleu..." Zong Vicky Leandros in 1967.
Dit jaar heeft de kleur " blauw" het straatbeeld compleet ingepalmd.
Valt het je ook op?
Mannen van alle leeftijden, maten en standen komen overal in beeld , keurig afgeborsteld,
met een sjiek blauw kostuum.
Je zal geen regeringsfoto, bijeenkomst van sportlui, feestelijke recepties, verslagen van
belangrijke werkvergaderingen tegen komen, waar "geen " keurig afgeborstelde "blauwe"
mannen op staan.
Mooi, mooi, mooi, maar soms van het goede te veel...
Of terug in de tijd? De tijd van de uniformen lijkt precies terug .
En wij, die dachten dat we onze blauwe uniformrok voor altijd konden opbergen...
Zo zie je maar,
"Meer blauw op straat",niet alleen bij de rijkswacht.
We bekijken het maar door een "roze" bril....
J F.
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7. Proficiat aan onze jubilarissen:
90 jaar in 2018:
10/02 : Nysen Cornelius (AVEVE), M. Pypelinckxstraat 13, 3511 Hasselt
26/02 : Douven Hilda (KVLV), Naamsesteenweg 382/11, 3001 Heverlee
80 jaar in 2018:
03/02 : Rutten Nieke (KVLV), Nieuwkamp 1, 3640 Kinrooi
15/02 : Chavet Eduard (AVEVE), Burgstrasse 50, 4750 Butgenbach
16/02 : Jans Henri (BB Consult), Ophemstraat143, 9400 Ninove
17/02: Taes Frans (KBC-V) Dries 66, 3380 Glabbeek
25/02: Mafranckx Eligius (KBC-B) , H. Tobbackstraat 19, 1910 Kampenhout
65 jaar gehuwd in 2018:
14/02: Verdonck Lodewijk (AVEVE) met Heyligen Rosa,
Leming 129, 3220 Holsbeek
60 jaar gehuwd in 2018:
01/02: Berghs Bruno (KBC-V) met Beeldens Cecilia,
Past. Eeckelaarslaan 2/2, 3010 Kessel-lo
14/02: Sterckx Frans (BB) met Van Rompaey Simonne,
Hogeberglaan 9, 3012 Wilsele
50 jaar gehuwd in 2018:
03/02: Wauters Thérèse (KVLV) met Verstraeten Herman,
Zandstraat 34, 3140 Keerbergen
09/02: Tielemans Maria (KBC-V) met Alaerts Ivo,
Langdorpsesteenweg 228, 3201 Langdorp
21/02: Vandenhouten Paul (AVEVE) met Lambrechts Marie-Therese,
Refugehof 3/0102 , 3000 Leuven

8. Onze christelijke deelneming aan de familie van onze
overleden leden
01/01/18: De Wulf Etienne (AVEVE), weduwnaar van Rosa Laroy,
Torredreef 6D, 9990 Maldegem
05/01/18: Vanhumbeeck Aline (BB), weduwe van Maurits Renders,
Rietgors 4, 3010 Kessel-lo
12/01/18: Annie Boons, echtgenote van Gaston Denhaen (KBC-V),
Lovensveldstraat 1, 3010 Kessel-lo

9. Welkom aan nieuwe leden
Nicole Alaerts (CEM, KBC-B) Kapelstraat 52, 3212 Pellenberg
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10. Vernieuwing van het lidmaatschap 2018.
Heel veel leden hebben al vrij stipt terug hun lidmaatschap hernieuwd, waarvoor onze
dank en waardering. Enkelen blijven blijkbaar achter, zijn het uit het oog verloren,
hebben het nog op de kast liggen ....
Een nieuw jaar betekent, ook voor BGB, de vernieuwing van het lidmaatschap.
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 ………… “
We houden het democratisch op 15 € per jaar per lid!!!
Wanneer we het lidmaatschapsgeld niet ontvangen kunnen we jammer genoeg u geen
maandbrieven meer sturen en u ook niet meer uitnodigen voor onze activiteiten.
Voor wie de vorige maandbrief niet meer terugvindt, zie achteraan een herinnering.
We zien er naar uit.
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BB-GEPENSIONEERDEN - INSCHRIJVINGSFORMULIER
Ik wens definitief in te schrijven voor de

5-Daagse autocarreis Duitse Hansesteden van 23-27 september
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 :

Medereiziger :
Naam :
Eerste voornaam :
Geboortedatum :

Gsm :

. . . ./. . . ./ . . . .

Kamer : Tweepersoonskamer: (

)

eenpersoonskamer: (

KBC Reis- en annuleringsverzekering : 21 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
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