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1. Ga even zitten en lees   

Het woordje van de voorzitter:   

Hoe oud is “oud”?   

Vroeger was 50 jaar oud, vandaag is 60 jaar jong.  Dat 

vinden niet alleen de gepensioneerden maar ook vele 

jongeren zijn het daarover eens.  Ik herinner me goed 

dat, toen ik – op internaat - naar de humaniora ging in het 

H. Hartinstituut in Heverlee, ik in mijn eerste brief naar huis schreef dat alles 

nogal meeviel maar dat we een oude zuster-klastitularis hadden.  Enkele maanden 

later vertelde die zuster ons: ik word vandaag 45!...   Toegegeven, met hun 

“nonnekenskleed” en hun kap die de haren volledig bedekte leek ze wel ouder dan 

andere leeftijdsgenoten, maar toch…  Hoe meer jaren ikzelf op de teller kreeg, hoe 

meer mijn grens tussen oud en nog niet oud opschoof.   Vroeger waren mensen die 

met pensioen gingen oude mensen, nu zijn het jong-gepensioneerden!  Natuurlijk, de 

tijden zijn geëvolueerd en de gepensioneerden van tegenwoordig evolueren mee.  

Mijn bobonne heb ik niet anders gekend dan met een donker kleed en daarboven 

een schort en ’s zondags zat ze bij de Leuvense stoof stilletjes te breien en af en 

toe knikte ze met haar hoofd en deed ze een deugddoend slaapje.  De oma’s van 

tegenwoordig rijden met hun elektrische fiets in het midden van de week – samen 

met vrienden en vriendinnen – verschillende kilometers en een tussentijdse stop 

voor een frisse pint of een koffie met een pannenkoek zal zeker niet ontbreken!!  

Vele 60-plussers volgen cursussen om nog bij te leren, cursussen in iets wat ze 

vroeger nooit gedaan hebben; ze willen iets nieuws ontdekken, sommigen maken nog 

verre reizen en willen de wereld ontdekken, anderen zoeken een nieuwe hobby en 

velen schakelen na een actieve loopbaan, over in vrijwilligerswerk.  Fantastisch 

toch, wat een levenslust!  Ze hebben zeker geen tijd en geen goesting om zich te 

vervelen.  Zich openstellen voor nieuwe dingen en nieuwe uitdagingen aangaan is 

natuurlijk de beste manier om jong te blijven.  Daarentegen, als je jezelf afsluit 

van de wereld en van het nieuwe dan word je snel oud. 

Natuurlijk moet de gezondheid ook meezitten.  Voor zieke mensen is het niet altijd 

zo eenvoudig om actief “ouder” te worden, maar toch, ook voor hen zijn er 

aangepaste cursussen, activiteiten, reizen enz. … om niet te verkommeren in een 

hoekje.   
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Wij, met de Bond Gepensioneerden van de Boerenbond, worden volgend jaar 50 

jaar.  Voor een organisatie die enkel en alleen draait op vrijwilligers, is dat al een 

hele prestatie, maar BGB is zeker nog niet oud!  We verjongen zelfs, zowel innerlijk 

als uiterlijk.  Nieuwe, jonge bestuursleden met veel goesting en nieuwe ideeën, dat 

kan alleen maar positief zijn.  Ook op andere terreinen krijgen we een 

Botoxinspuiting!!  Je hoort er nog wel van, volgend jaar in ons Jubileumjaar!  

Want ons 50-jarig bestaan, dat moet gevierd worden! 

 

Je voorzitter 

Odette Dekeyser 

 

 

 

 

Doordenkertje van de maand :  

Geluk 

Geluk is geen kathedraal, 

misschien een klein kapelletje. 

Geen kermis luid en kolossaal, 

misschien een carrouselletje. 

Geluk is geen zomer van smetteloos blauw, 

maar nu en dan een zonnetje. 

Geluk dat is geen zeppelin, 

’t is hooguit ’n ballonnetje. 

Toon Hermans 

    

 

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

2.   Agenda BGB voor 2018   
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Onze jaarlijkse programmadag gaat o 

                                                     

    

Enkele decennia geleden was de vorming van een nieuwe regering na de verkiezingen 

ook niet altijd even simpel maar de mogelijke coalities waren meestal nogal voor de 

hand liggend. De krachtsverhoudingen tussen de politieke partijen, zoals 

weerspiegeld in de verkiezingsresultaten, waren doorgaans voldoende 

richtinggevend voor de vorming van coalities en een regering. 

Het politieke landschap is ondertussen veel complexer geworden ook door de 

gewijzigde politieke verhoudingen in de beide landsgedeelten. Na de verkiezingen 

van 13 juni 2010 heeft de regeringsvorming zelfs 541 dagen aangesleept en 

vestigde België een nieuw wereldrecord. De huidige regering Michel, gevormd na de 

verkiezingen van 25 mei 2014, is een nooit eerder vertoonde coalitie van MR aan 

Franstalige kant en N-VA, CD&V en Open VLD aan Vlaamse zijde. 

Velen, en niet in het minst de politici zelf, hadden gehoopt dat de gemeenteraads- 

en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober jongstleden een duidelijk beeld 

zouden geven van de krachtsverhoudingen tussen de politieke partijen in de aanloop 

naar de parlementsverkiezingen van 26 mei volgend jaar. Niets is minder waar 

gebleken. Het wordt benieuwd afwachten welke coalities mogelijk zijn, hoe lang de 

regeringsonderhandelingen zullen duren en welke regering uiteindelijk uit de bus 

zal komen. 

Wetstraatjournalist Bart Brinckman zit al jaren op de eerste rij telkens er aan de 

onderhandelingstafel geschoven wordt. Tijdens zijn lezing analyseert hij het 

Belgisch politiek getouwtrek en maakt hij ons wegwijs in het ABC van het politieke 

spel. 

Bart Brinckman (° 1963) is al meer dan 25 jaar Wetstraat 

journalist. Eind 1989 startte hij op de Wetstraatredactie 

van de krant De Morgen, waar hij vanaf 1995 aan het hoofd 

stond van de politieke redactie. In 2000 stapte hij over 

naar De Standaard waar hij gedurende een klein jaar de 

nieuwe redactie Cultuur en Media leidde. In het najaar van 

2001 werd hij er chef politiek. Sedert maart 2011 is hij 

senior writer en commentator voor de krant. 

  3.      Lezing door Bart Brinckman 

“de wetstraat uit de doeken”. 

Dinsdag 11 december om 14 uur 
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PRAKTISCH 

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

Leuven. 

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 11-12-

2018” en de namen van de personen voor wie ingeschreven wordt. 

Ter plaatse betalen kan ook, liefst met gepast geld. 

 

 
 

 

  

Met een volle autobus vertrokken we heel vroeg in de morgen in de richting van 

Doornik.  

Zelfs op een dinsdagmorgen hadden we echt geluk van het verkeer: vrij vlot naar en 

rond Brussel en dan via Halle rechtdoor naar Doornik.  

Op tijd stond er een welkomstkoffie met croissant te wachten in l’Ekstension op de 

Place Saint Pierre.  

Daarna naar de dienst van toerisme waar we met de gang van de tijd, een 

multimediavoorstelling  te zien kregen over de geschiedenis, het ontstaan en de 

verschillende heersers die over Doornik geregeerd hebben. Ook een overzicht van 

de historische gebouwen en plaatselijke economie.  

We werden dan in 3 groepen verdeeld, elk met een Nederlandstalige gids, en 

trokken daarbij de stad in. Met kleine anekdotes werd ons de grote geschiedenis 

van Doornik verteld  

Doornik verwonderde ons door de mix van cultuur en kunst, sfeer en folklore in een 

decor van een indrukwekkend historisch erfgoed. 

De stad van de vijf klokkentorens, gebouwd langs de Schelde, is zowat de oudste 

stad van België. De rijkdom en de welvaart van weleer laat zich voelen in de 

Doornikse architectuur en de vele kunstschatten.  

De Notre-Dame kathedraal en het belfort,  allebei erkend als Unesco 

werelderfgoed, zijn symbolen van een prestigieus middeleeuws verleden. 

Doornik is vandaag een stad in verandering: de grote markt, de wijk van de 

Kathedraal, de Scheldekaaien en het station kregen de voorbije jaren een facelift 

en de stad ziet er fantastisch uit. Maar bovenal heerst er een sfeer van 

gezelligheid, tradities en folklore.  

Merkwaardig was het bezoek aan de kathedraal waar er vele opgravingen zijn aan 

3.    Verslag BGB - Daguitstap Doornik en 

Maffle   op dinsdag 23 oktober 2018 
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de fundamenten waar men oude bouwsels van een vroegere kerk bloot legde.  Maar 

overigens een prachtige kathedraal, groots en majestueus.  

 

 

 

Over de middag rijdt de bus ons naar Mont-Aubert, een vijftal km buiten Doornik.  

We worden er ontvangen in het restaurant “les Cinq Clochers” van het hotel  “Le 

Floréal Panoramique”.  Het restaurant is gelegen op de top van de Mont Saint-

Aubert, in de regio bekend voor haar delicieuse recepten en Franse keuken.  Men 

heeft er een uitstekend panoramisch zicht op Doornik en de Scheldevalei.  We 

genieten er van een drie gangen menu  “Menu Terroir”. 

 

Daarna vertrekken we met de bus terug richting Ath, in Maffle, voor een bezoek 

aan de zagerij  van de steengroeve van Maffle.  Hier bewerkt men al 125 jaar de 

Belgische blauwe steen uit de steengroeves van Soignies, het Henegouws bekken, 

evenals de “Pierres de France”, om hoogwaardige architectonische elementen zoals 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjTqo7F0YrdAhUNa1AKHRIID0gQjRx6BAgBEAU&url=https://magazine.vab.be/reizen/doornik/&psig=AOvVaw10MHJoeTB6C0VQcGZO96mf&ust=1535370110210232
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open haarden, brievenbussen of trappen te maken.  We ontdekken er welke 

transformatie een blok van 3 tot 5 ton ondergaat tot eindproduct. 

We worden er rondgeleid door de Nederlandssprekende eigenaar  Dhr Crombé. 

Het bezoek is echt de moeite waard, alhoewel het bedrijf zelf aan vernieuwing toe 

is.   

 

Daarna bezochten we het vlakbij gelegen Steenmuseum dat de technieken toont die 

gebruikt werden om de Henegouwse blauwe steen te winnen en te bewerken door de 

tijd heen.  We krijgen er een rondleiding door een Nederlandstalige gids.  

Na deze rondleiding konden we in het museum zelf nog genieten van een tweetal 

lokale biertjes of frisdrank. De lokaal gebrouwen Gouyasse en Quintine laat zich 

smaken. 

 

 

Wie er niet bij was heeft andermaal ongelijk gehad.   

Meer foto’s op de website bgb. 

Dank aan Alfons Vannuffel en Jan Piotrowsky voor de foto’s.  

GW 
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Oeps … een foutje 

In het verslag over onze daguitstap naar Beringen in de vorige nieuwbrief heeft 

het zetduiveltje ons parten gespeeld. Wij beweerden dat Ridley het fietsenmerk 

Merckx in 1917 heeft overgenomen. Dat is vanzelfsprekend fout. In dat jaar was 

Merckx zelf nog niet geboren, laat staan dat hij toen al fietsenfabrikant was. Het 

juiste jaartal van de overname is 2017. 

Ondertussen hebben we via de media vernomen dat vanaf volgend wielerseizoen het 

wielerteam AG2R op Merckx-fietsen zal rijden. In 2010 en 2011 reed de 

toenmalige Quick-Step-ploeg nog met het Belgische wielermerk, maar nadien was 

het enkel Topsport Vlaanderen dat nog met de Merckx-fietsen reed. Bij AG2R 

maakt Merckx volgend seizoen opnieuw zijn rentree in het profpeloton. 
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90 jaar in 2018: 
02/12:  Weckhuizen Victor  (KBC-V)  Elisabethlaan 105, bus 1 , 3200  Aarschot 

80 jaar in 2018: 

15/12:  Van De Walle Ginette  (KBC-V)  Tolpoortstraat 37 bus 10,   9800 Deinze 

29/12: Lava Achiel (IDB)  F. Crabbestraat 17,  3050  Oud Heverlee  

60 jaar gehuwd in 2018: 

4/10:  Cristens Willy  (KBC-V) met De Clercq Jeannine, 

Boekweitstraat 25, 2900 Schoten  

  

 

25/10: Georges Michiels (KBC-V), echtgenoot van Annie Van Langendonck, 

Pastorijstraat 13, 3110 Rotselaar  

30/10: Emmanuel Van Gysel (AVEVE), Konijnenberg 73, 2180 Ekeren 

31/10: Ilda Denhaen, weduwe van André Lagae (MRBB), 

Vianderdal 1, 3300  Tienen  

07/11: Diane Theuniers (KBC-V), echtgenote van Feyaerts Willy,  

Vinkstraat 12, 3150 Haacht  

   

 

 

 

Verreycken Frans (SBB),  Mosvennestraat 7, 3201  Langdorp   

  

6.    Proficiat aan onze jubilarissen in  

december  

7. Onze christelijke deelneming aan de familie van onze 

overleden leden 

8. Welkom aan onze nieuwe leden  


