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1.

Ga even zitten en lees
Het woordje van de voorzitter: “Oma en
Opa moeten naar stad verhuizen…”

Mooi, ’t leven is mooi, zolang er zon, muziek en kinderen
zijn… zingt Will Tura. En dat hebben we de laatste week
zeker mogen ondervinden, warme zomerdagen in het
begin van de lente. Dan kunnen we genieten van onze tuin,
alhoewel zo’n tuin toch ook heel wat werk meebrengt.
Zaaien, wieden, verplanten, opnieuw wieden, sproeien en opletten dat de tere
plantjes geen ziekte krijgen, mesten, wieden en eindelijk genieten van de lekkere
oogst. Fijn dat we dat nog allemaal kunnen, maar er komt een dag (of die dag is
reeds gekomen) dat het allemaal niet meer zo vanzelfsprekend is, dat we die tuin
nog kunnen onderhouden. Ofwel worden we te stram en te stijf, ofwel laat de
gezondheid het niet meer toe. Zelfs binnen in het huis wordt het op een bepaald
moment te zwaar om dat soms grote huis te onderhouden. Natuurlijk zijn er
verschillende organisaties die ons willen helpen om al die klusjes te klaren. Maar
zeker als onze gezondheid echt problematisch wordt, dan komt er de zorgkwestie.
Op de thuisverpleging kunnen we tot nu toe beroep doen, maar wat las ik onlangs in
de krant? Volgens een raming van het Federaal Planbureau zal het aantal 80plussers, die vaak zorg nodig hebben, tegen 2060 verdubbelen tegenover nu. Dan
zijn ze met 800.000 ouderen. Zullen de noodzakelijke en tot nu evidente diensten
in de toekomst kunnen gegarandeerd blijven in het rustige plattelandsdorpje?
Waarschijnlijk niet, dat wordt allemaal te duur en er zal niet voldoende tijd zijn om
afgelegen oorden te bezoeken. Onderzoekers komen met een opmerkelijke oproep
naar de ouderen: trek weg van het platteland, kom naar de dorpskernen of de stad
wonen want de vergrijzingsproblemen zullen op het meest afgelegen platteland het
eerst en het hardst toeslaan. In de dorpskernen of in de stad zijn er
basisvoorzieningen zoals een bakker, een slager, een supermarkt, de apotheker, de
dokter, de bank…. Dat allemaal zou er bovendien voor zorgen dat oudere mensen
langer zelfstandig kunnen blijven wonen, voor ze naar een rusthuis moeten gaan.
En dat is toch wat we uiteindelijk allemaal willen, zo lang mogelijk zelfstandig
blijven wonen en leven.
Ergens begrijp ik wel dat voor velen die stap van weg uit hun vertrouwde omgeving
(te) groot is. Oude bomen verplaatst men zo maar niet. Maar op lange termijn zal
het een realiteit worden. Oud worden op het afgelegen platteland zal misschien
niet meer mogelijk zijn. Nu al is er dikwijls een tekort aan zorg op het platteland.
Mantelzorgers springen bij waar nodig maar zal dat blijven duren, zij ook zullen
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ouder worden en afhaken misschien? Ook de vereenzaming neemt toe. Jonge
gepensioneerden moeten eens nadenken dat, toen ze jong waren en voor het
platteland kozen voor hun toekomst, ze meestal voor de rust, privacy en de natuur
gingen. Eens men ouder wordt heeft men andere behoeften en die rust en privacy
slaan gemakkelijk om in vereenzaming. Een derde van de zestigplussers leeft alleen
en is gebaat aan contacten die toch cruciaal blijven voor een gezonde oude dag. De
kans op contacten allerlei is natuurlijk groter wanneer je in een dorpskern of een
stad woont. Problemen die er misschien nu nog niet zijn, maar die toch niet mogen
onderschat worden.
Ik wil niemand uit zijn huisje met tuintje verdrijven, dat moet iedereen voor
zichzelf beslissen, maar slimme mensen zeggen dat oud worden op het platteland in
de toekomst onbetaalbaar wordt.
Jouw voorzitter,
Odette Dekeyser

Doordenkertje van de maand :

Vandaag moet je gelukkig zijn.

Wil je een manier om ongelukkig te zijn? Ween dan om de mooie dagen die
voorgoed voorbij zijn. Wacht met de handen in je schoot op het geluk, dat ooit wel
eens zal komen.
Denk niet dat je pas gelukkig zal zijn, als je nieuwe auto voor de deur staat of als
je het grote lot hebt gewonnen. Je geluk hangt niet af van verre reizen en dure
hotels en ligt niet aan de Azurenkust.
Echt geluk is geen luxeartikel, waar je een dikke portefeuille moet voor hebben.
Echt geluk is gratis. Maar, er bestaat geen lift naar geluk. Je moet de trap nemen.
Geluk ligt altijd dichter dan je denkt. Er bloeien toch ergens kleine bloemen van
vreugde op je weg. Je moet ze alleen weten te ontdekken. Je moet ze vooral
waarderen en er dankbaar voor zijn.
Hou op met je problemen van gisteren te herkauwen. Maak je geen zinloze zorgen
om morgen. Wanneer je vandaag op deze dag niet gelukkig kunt zijn, mag je niet
verwachten dat er morgen een wonder gebeurt
Vandaag moet je gelukkig zijn.
Phil Bosmans “Het leven is mooi”.
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2. Agenda BGB voor 2018
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”

3. BGB- NOORDZEECRUISE THORNTON
WINDMOLENPARK op dinsdag 22 mei 2018
Wie meegaat: lees dit artikel aandachtig!
Het is nu wel bewezen dat een flink deel van onze leden van een portie avontuur houdt! Bij
de inschrijvingen was het drummen om een plaatsje bij ‘de 59’ te bemachtigen.

Met een lange reservelijst tot gevolg!
Met 59 gelukkigen varen we dus vanuit Oostende zeewaarts op dinsdag 22 mei!
Hopelijk is de zee op die dag voldoende rustig zodat de boot mag uitvaren.
Fotografen kunnen prachtige foto’s maken. En de anderen kunnen vertellen: ‘wij zijn er
geweest!’
Een unieke ervaring!
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WAT IS INBEGREPEN IN JE INSCHRIJVINGSGELD?
-

-

-

Wij charteren de volledige boot met 59 deelnemers. Het programma is – na
overleg met de rederij – zo samengesteld dat wij deze activiteit aan een
redelijke prijs kunnen aanbieden aan onze leden. Maar ook BGB doet een
duit in het zakje.
Een Noordzeegids vertelt tijdens de tocht alles over kustvaart,
havensignalisatie, over boeien en bakens, mariene vogels en zeezoogdieren.
Je kruist de internationale scheepvaartroute met als eindpunt het
windmolenpark op de Thorntonbank, zo'n 30 km buiten de kustlijn.
Zeeziek? Bij het inschepen ontvangt ieder die het wil een pil tegen de
zeeziekte.
Lunchbox: bij het inschepen krijgt ieder een lunchbox.

WAAR MOET JE ZELF VOOR ZORGEN?
-

-

-

WEES ABSOLUUT TIJDIG AAN DE OPSTAPPLAATS! Indien wij te laat
in Oostende aankomen dienen wij een boete te betalen van 150 euro.
Daarenboven dient de MS Albatros vooraf aan het Zeewezen de toelating te
vragen (zoals alle schepen dit moeten doen) om uit te varen. Dus er is een
vertrekuur vastgelegd om op zee te gaan. Te laat aankomen mag geen optie
zijn.
Dit betekent dus dat wij aan de opstapplaatsen nauwelijks of niet kunnen
wachten op telaatkomers!
Zorg voor warme en/of winddichte kleding
Je kan binnen in de passagiersruimte blijven, maar het is even interessant op
het dek!
Neem een fles water mee. Er is mogelijkheid voor drank op de boot, maar
een bijkomende frisse slok kan wonderen doen.
Vergeet je PERSOONLIJKE PICNIC voor ’s morgens niet. Wij zijn zowat 5
uur op zee!
Hou je telefoon of e-mail in het oog! Indien de reis wegens ‘storm op zee’
wordt afgelast dan worden wij 48 uur vooraf verwittigd door de rederij. Ik
verwittig vervolgens alle deelnemers via e-mail of per telefoon.
Fototoestel! Er zijn prachtige foto’s te maken!

PROGRAMMA:
AUTOBUS OPSTAPPLAATSEN EN VERTREKUREN:
Wij moeten absoluut op tijd in Oostende zijn. Indien niet dienen wij boete te
betalen en kan de boot het recht verliezen om uit te varen!
06:30
Garage Autocars Van Aerschot
06:40
Rond punt Rotselaar
07:00
Groot-Bijgaarden benzinestation
10:00
Inscheping MS Albatros, Hendrik Baelskaai 36, Oostende
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EIGEN PICKNICK MEE TE BRENGEN! In afspraak met de rederij kun je je eigen
picknick/ontbijt op de boot gebruiken.
Basisconsumpties zoals drank zijn aan boord beschikbaar.
10:30 Afvaart naar Thorntonbank voor bezoek Windmolenpark o.l.v.
Nederlandstalige Noordzeegids. Informatieve video aan boord
12:30 Broodjeslunch aan boord: lunchbox per persoon met 3 broodjes (sandwich
Surimi, Waldkorn Brie, honing, Notensla – Baguette Américain, augurk,
zilveruitjes) – appel, yoghurt, stukje cake – plat water
15:30 Terugkomst Oostende
16:15 Diner Restaurant Walrave in het Provinciaal Domein in Raversijde- Oostende
18:30 ten laatste moet de autobus vertrekken naar Leuven om te vermijden dat
een tweede chauffeur moet ingezet worden.
MAXIMUM AANTAL DEELNEMERS: 59 personen
Bij stormweer kan deze Noordzeecruise geannuleerd worden door de rederij. De
rederij verwittigt 48 uren vooraf. Er kan dus geen alternatief programma voorzien
worden.

4.

Verslag lezing Sonja De Becker,
voorzitter Boerenbond:

“knelpunten

en uitdagingen voor land- en tuinbouw in Vlaanderen”

Op donderdag 22 februari was Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond, onze
gastspreker voor een lezing over het thema “Knelpunten en uitdagingen voor landen tuinbouw in Vlaanderen”. Het werd een boeiende uiteenzetting over de betekenis
van land- en tuinbouw in de hedendaagse samenleving en de perspectieven in de
toekomst.
In de Europese Gemeenschap zijn er nog 11 miljoen landbouwbedrijven die samen
173 miljoen hectare landbouwgrond bewerken met een productiewaarde van 375
miljard euro, een tewerkstelling van 25 miljoen arbeidskrachten en een positieve
handelsbalans van 5 miljard euro. Vlaanderen telt nog 24.000 bedrijven, zeer divers
qua bedrijfsvoering maar wel allemaal familiaal verankerd. Met 60.000 directe
arbeidsplaatsen vertegenwoordigt de landbouwsector 1,2 % van de tewerkstelling in
Vlaanderen en wordt een omzet gerealiseerd van 5 miljard euro. De toelevering,
verwerking en afzet meegerekend komen we op 150.000 arbeidsplaatsen, 60
miljard euro omzet en een handelsoverschot van 6 miljard euro. De Vlaamse landen tuinbouw is zeer exportgericht hoofdzakelijk naar de andere landen van de
Europese Gemeenschap.
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Het maatschappelijk belang van de agrarische sector kan niet voldoende benadrukt
worden: als producent van voldoende, gezond, veilig en goedkoop voedsel, als
belangrijke actor in de open ruimte, als netto producent van groene energie en
sinds een aantal jaren ook als medespeler in de zorgsector via meer dan 900
zorgboerderijen. Dat land- en tuinbouw, zoals elke economische activiteit,
ongewenste neveneffecten heeft voor milieu en natuur zal daarbij niet ontkend
worden.
De Vlaamse land- en tuinbouw beschikt over een aantal belangrijke troeven: een
zeer grote diversiteit van producten van topkwaliteit, een zeer hoge productiviteit
en goed opgeleide bedrijfsleiders. De familiale inbedding draagt bij tot een
grotere bedrijfsstabiliteit. Uiteraard spelen de ligging met gunstige bodem en
klimaat, een uitgebreide infrastructuur en in het hartje van een welvarend Europa
met zijn consumenten een belangrijke rol. Tenslotte is er het goede imago bij de
Vlaamse burgers en consumenten.
Daarnaast zijn er echter ook een aantal bedreigingen. De strijd om grond en de
hoge maatschappelijke eisen leiden tot een hogere productiekost. Technische
competenties volstaan niet langer om een bedrijf te leiden. Er is nood aan meer
bedrijfseconomisch inzicht en ondernemerschap. Bedrijfsopvolging wordt alsmaar
complexer. De toenemende concentratie in de toeleverings- en
verwerkingsindustrie evenals de distributie verzwakt de marktpositie van de
producent. De toenemende impact van de wereldmarkt met lage en schommelende
prijzen weegt op de inkomenszekerheid. Het is de gedeelde verantwoordelijkheid
van het beleid, de keten, de organisatie en de individuele bedrijfsleiders om deze
bedreigingen op een gepaste wijze te beantwoorden.
Boerenbond en de bedrijfsleiders moeten zorgen voor het verhogen van de
ondernemerschapscapaciteiten door meer en beter bedrijfseconomisch inzicht
naast het op peil houden van de technisch-professionele kennis. Er is een betere
begeleiding nodig bij bedrijfsopvolging zowel voor de overlaters als voor de
overnemers. Er moet voldoende geïnvesteerd worden in innovatie en onderzoek.
Binnen de voedselketen moet de positie van de producent versterkt worden via
ketenoverleg en marktgericht produceren.
Op Europees vlak is een grondige herziening van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid nodig gericht op de ondersteuning van de economische activiteiten
eerder dan vergroening en veiligheid. Op het Vlaamse beleidsniveau is het nodig
ruimte te creëren, letterlijk en figuurlijk, zodat land- en tuinbouw verder kunnen
ontwikkelen naar duurzame bedrijfsvoering en een leefbaar inkomen.
T.L.
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5. Verslag BGB bezinningsdag Postel 6 maart
Ruim 60 BGB-leden zochten de stilte en de rust op van de abdij van Postel voor de
jaarlijkse bezinningsdag.
Leen Vermeire, stafmedewerker KVLV voor zingeving en spiritualiteit, ging dieper
in op wat het in de hedendaagse samenleving betekent christen te zijn. Hierna
volgen de kerngedachten van haar uiteenzetting.
Christen zijn vandaag:
We leven in een wereld vol verandering, boeiende veranderingen maar soms
bekruipt ons wel de angst. Zitten we als mensen in de val?
‘I can’t change the world, but I can change the world in me.’ (Bono)
Wat kan het antwoord van een christen zijn?
Paus Franciscus laat vandaag heel duidelijk zijn stem horen in Laudato Si. Zijn
kernboodschap: als christen hebben we een gemeenschappelijke zorg voor ons
gemeenschappelijk huis;
Ons huis, de aarde waarop wij wonen is van iedereen. Enkele reflecties: Moeten
vluchtelingen dan terug naar ‘hun’ land? Is ‘mijn’ grond van mij?
“De rijken en de armen hebben een gelijke waardigheid want ‘de Heer heeft hen
allemaal gemaakt’ , ‘klein en groot heeft hij zelf gemaakt’ en ‘Hij laat de zon opgaan
over slechten en goeden’.
Gemeenschappelijke zorg:
“De aarde, ons gemeenschappelijk huis, lijkt steeds meer te veranderen in een
gigantisch afvaldepot.”
Er gaat veel verkeerd in de wereld omwille van het economisch denken, een denken
dat als de draden van een spinnenweb alle domeinen van ons leven beheerst.
“Er is een ecologische crisis omdat er ook een probleem is met de mens.”
We hebben nood aan bekering!
Hoe kan ik mij om-keren?
Hou van jezelf, liefde van anderen zal nooit volstaan!
Bouw elke dag momenten van rust in, kijk met liefde naar jezelf, naar anderen én
naar de wereld. Ga nooit slapen voordat je 1 x dank-u-wel hebt gezegd.
Kijk naar het schone in de wereld!
Besluit
‘Trek weg uit uw land... Ik zal er zijn’
Na het bezinningsmoment volgde onder de deskundige leiding van 3 plaatselijke
gidsen een rondleiding op de abdijsite met als blikvangers de abdijkerk en de
kruidentuin, weliswaar nog in winterslaap.
Het bezoek werd afgesloten met een broodmaaltijd met producten van de abdij
zelf: abdijbrood, abdijkaas en -hesp.
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6. Verslag BGB-contactdag 17 april in Den Egger
Nagenieten ...
Dat is thuiskomen van een groot familiefeest met een goed gevoel. Zo was het ook
op 17 april, na al de indrukken die de Contactdag ook dit jaar weer achterliet.
Kon je er spijtig genoeg niet bij zijn, dan proberen we je toch een klein beetje van
de sfeer mee te geven.
We waren, dit jaar met iets minder in aantal als vorig jaar: een dikke 300
deelnemers: een hele Egger vol in Scherpenheuvel!
De ontvangst, een receptie die gepaard ging met vele handjes en klapzoenen geven,
bracht ons met de aangeboden hapjes en drankjes in een feestelijke stemming.
Als dan de autobus uit West Vlaanderen eindelijk aankwam, was de spanning er af,
en kon deze contactdag echt beginnen en zochten we een plaats in de mooi
aangeklede Rode Zaal, waar onze voorzitter, Odette, iedereen hartelijk welkom
heette. In de openingstoespraak van de voorzitter werd een nieuw bestuurslid
voorgesteld: Jos Pelgroms.
We bleven, als aandenken aan onze overleden leden van het afgelopen jaar, even
stilstaan met een heel stemmig lied van Stef Bos: “Ik heb een steen verlegd in een
rivier op aarde…” met stromend water over rotsen, als betekenisvolle herinnering
aan onze overleden vrienden .
Als dan het verslag van de activiteiten van het vorig werkjaar aan bod kwamen
zoals de programmadag met de viering van de jubilarissen, de voordrachten, de
wandeling, de eendagsreizen en de grote reizen, dan merkten we dat er weer heel
wat gebeurd is. Het applaus werd dan ook ervaren als een goedkeuring van een jaar
hard werken aan een gevuld en zeer gevarieerd programma.
De presentatie van het geheel wordt elk jaar meer verfijnd, dank zij de smaakvol
gemonteerde sfeerbeelden uit de meerdaagse reizen naar Ierland en naar Madrid
en Toledo. Daar danken we Theo en Hilda Staels zeer hartelijk voor.
Zo kon het smakelijke gedeelte beginnen en daarvoor zorgde Hof ter Venne met
zijn keurig personeel en vooral met zijn lekkere en fijne gerechten. Tussendoor, en
terwijl we achterover leunden, kregen we een aangenaam optreden van het duo
“The Evergreens”. Een gesmaakte evocatie van welbekende melodieën en
meezingers. En dat er de “ambiance” in zat kon je wel ervaren wanneer velen weer
de dansvloer opzochten om een dansje te plegen op de gel-kende melodieën.
Heerlijk mooi amusement .
Het geheel werd op foto gezet door de deskundige lens van Theo en Hilda,
waarvoor dank en waar we nog lang van kunnen nagenieten. De foto’s van de
contactdag en van de bezinning zullen beschikbaar zijn op de BGB website
http://www.b-g-b.be/
W.G.
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7. Proficiat aan onze jubilarissen:
90 jaar in 2018:
13/05: Thielemans Louis (KBC-V), Bekaflaan 39, 3200 Aarschot
60 jaar gehuwd in 2018:
21/05: Desmet Hubert (KBC-V) met Geeraerts Agnes,
Zoutrootjesstraat 9, 3210 Lubbeek
50 jaar gehuwd in 2018:
11/05: Vanderheyden Hilda (AVEVE) met Stassens Leon,
Netelzeepstraat 37D 3460 Bekkevoort
24/05: De Zaeyer Luc (KBC-V) met Celis Godelieve,
Eektstraat 74, 3111 Wezemaal

8. Onze christelijke deelneming aan de familie van onze
overleden leden
03/03/2018: Chris Dille (KBC-V) weduwe van Leo Geysen,
Leugenberg 168, 2180 Ekeren
06/03/2018: Edgard Robijns (KLJ) weduwnaar van Lutgart Carreyn,
Rummenweg 93, 3800 Sint-Truiden
09/03/2018: John Demesmaeker, echtgenoot van Marie Jossé Soetemans
(KBC-V) , Sint Franciscusberg 24, 3060 Bertem
16/03/2018: Lucien Maes (KBC-V), echtgenoot van Margaretha Pieck,
IJzermolenstraat 75, 3001 Heverlee
02/04/2018: Joost Wittemans (IDB), weduwnaar van Maria Nijs,
Fonteinstraat 75 bus 27, 3000 Leuven
02/04/2018: Lieve Bernar (KBC-V), echtgenote van André Vervloesem,
Thiewinkelstraat 67, 3560 Lummen
11/04/2018: Gaston Denhaen (KBC-V), weduwnaar van Annie Boons,
Loevensveldstraat 1, 3010 Kessel-lo
12/04/2018: René Vanderheiden (MRBB), echtgenoot van Simonne Morren,
Philipslaan 12, 3000 Leuven
14/4/2048: Staf Helsen (AVEVE), echtgenoot van Vercauteren Lucienne,
Vleugtweg 34, 3111 Wezemaal
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9. Welkom aan onze nieuwe leden
Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak
kan overal in het document worden neergezet. Ga naar het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen
als u de opmaak
van het tekstvak
voor het7,
blikvangercitaat
wilt wijzigen.]
Vranken
Theo (OMNIA)
Langehof
3020 Herent

Dehoperé Clara (KBC-V) Molenstraat 60 bus 001, 3800 Sint-Truiden
Bohnen Bert (BB) Damiaan 11, 3650 Dilsen
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