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1. Ga even zitten en lees   
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Doordenkertje van de maand.  

Even stil staan 

De stille dagen komen eraan 

tijd om even stil te staan 

overdenken en bezinnen 

afsluiten en opnieuw beginnen. 

Wat te doen met wensen of dromen 

dingen die jou zijn overkomen. 

Laat ze zijn en laat ze achter 

de ergste worden zachter 

de mooiste krijgen een plaats in je hart. 

Maak ieder jaar een nieuwe start 

begin aan je oude of nieuwe dromen 

laat het leven op je afkomen 

heb lief, bewonder en geniet 

meer dan dit leven heb je niet. 

 
 

 

  

 
 

Op de programmadag van 20 november werd het jaarprogramma voor 2019 

voorgesteld.  Voor elk wat wils …. 

 

dinsdag 15 januari 2019: Prof. Hendrik Vos: De toekomst van Europa 
dinsdag 26 februari: Johan Swinnen: Kankeronderzoek en de tocht naar Compostella  
dinsdag 26 maart: Jubileum Bezinningsdag 

woensdag 24 april: bezoek en wandeling Lommel   
dinsdag 21 mei:  Jubileum Contactdag  

14 - 18 juni: vliegtuigreis Wenen en Bratislava  

zaterdag 6 juli: Antwerpen Havenhuis en waterbus naar Bazel  

25 - 27 augustus:  busreis naar Friesland  

dinsdag 17 september: daguitstap Kleine Brogel  

17 - 30 oktober: Vliegtuigreis Zuid Africa   

dinsdag 19 november: Programma- en Jubileumdag  

donderdag 12 december: Mia Doornaert     

2..   Agenda BGB voor 2019   
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Onze jaarlijkse programmadag gaat o 

                                                     

Jarenlang, decennialang zelfs, was Europa amper een nieuwsitem. De Europese Unie 

was bijna een ver-van-ons-bedshow. Tot de bankencrisis toesloeg en een reeks 

evenementen plaatsvonden die de EU in woelig water deden belanden. Na de 

financiële crisis, waarbij zelfs het voortbestaan van de euro in het gedrang kwam 

en de staatsfinanciën van verscheidene lidstaten zwaar gesaneerd moesten worden, 

volgden nog een reeks gebeurtenissen die het Europees project op haar 

grondvesten deed daveren: de Oekraïnecrisis, de luxleaks, de terreurdreiging, de 

vluchtelingenstroom, de opkomst en impact van anti-Europabewegingen, de pogingen 

van Catalonië om onafhankelijk te worden en natuurlijk de Brexit. Telkens opnieuw 

worden de lidstaten van de Europese Unie geconfronteerd met uitdagingen die ze 

moeilijk alleen de baas kunnen. Maar telkens opnieuw blijkt ook hoe moeilijk het is 

om een gemeenschappelijke Europese aanpak uit te werken. 

De voorbije jaren leek Europa dan ook van de ene crisis naar de andere voort te 

ploeteren en sleepten de leiders zich van de ene top naar de andere. Nooit lijkt er 

echt een doorbraak te komen. Elegant is dat niet, effectief misschien ook niet. 

Maar tegelijk valt de Europese Unie ook niet uit elkaar. Integendeel, geleidelijk aan 

lijkt de Unie meer greep te krijgen op de lidstaten. 

In het vooruitzicht van de Europese verkiezingen in mei 2019 ontleed Hendrik Vos 

hoe Europa met crisissen omgaat, welke lijm de lidstaten telkens opnieuw aan de 

onderhandelingstafel houdt en waar dit naartoe gaat. 

 Hendrik Vos (Mechelen, 30 juni 1972) studeerde politieke 

wetenschappen aan de Universiteit Gent. Sinds 1999 is hij 

er als professor verbonden aan de Vakgroep Politieke 

Wetenschappen. Hij doceert over de Europese politieke 

integratie, het beleid en de besluitvorming van de Europese 

Unie en actuele vraagstukken van de Europese politiek. Hij is 

tevens directeur van het Centrum voor EU-studies van de 

Universiteit Gent. 

Professor Vos tracht de Europese politiek ook begrijpelijk 

te maken voor een breder publiek. Naast zijn publicaties als politicoloog schreef hij 

samen met VRT-journalist Rob Heirbaut het boek “Hoe Europa ons leven 

beïnvloedt” waarvoor zij trouwens in 2008 werden bekroond met de Wablieftprijs 

voor Klare Taal. Sinds 2014 is hij vaste columnist bij De Standaard. Hij is 

  3.    Lezing door Prof. Hendrik Vos 

“Quo Vadis Europa”. 

Dinsdag 15 januari 2019 om 14 uur 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirub_u6IHfAhXHb1AKHcPoD_8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.davidsfonds.be/activity/division/activitydetail.phtml?id%3D53783&psig=AOvVaw2EcLYzizLboF6J2wTQLAPt&ust=1543863232478894
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regelmatig te gast bij VRT-programma’s zoals De Zevende Dag, Terzake, Op de 

Afspraak en De Ochtend. 

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 15-1-

2019” en de namen van de personen voor wie ingeschreven wordt. 

Ter plaatse betalen kan ook, liefst met gepast geld. 

GEWOONTEGETROUW IS ER NA DE EERSTE LEZING VAN HET NIEUWE 

JAAR ONZE NIEUWJAARSDRINK. VOORAF INSCHRIJVEN IS DAAROM 

TEN ZEERSTE AANBEVOLEN. 
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DE REIS DIE NOG OP JE VERLANGLIJST STAAT ALS 

ZEKER TE DOEN: 

• Adembenemende natuur en een rijke fauna en flora. 
• Safaritochten in wildpark 
• Zuid-Afrika is een Wereld-in-één-Land: 
• De zon schijnt er (bijna) elke dag! 
• Zuid-Afrika heeft prachtige accommodaties en prima  gezondheidszorg. 
• Culinair: lekker en gezond eten, prachtwijnen. 
• Een kustlijn van meer dan 3.000 km: soms wild, soms een beschermd natuurreservaat, 

soms zandstranden. 
• Vriendelijke bevolking, verenigd in een parlementaire democratie. 
• Vermijden de malariagebieden, dus geen inentingen vereist 
• Dezelfde tijdszone, dus geen last van jetlag.  
•  

  

 

 

 

 

PROGRAMMA: 

Dag 1:  Vertrek vanuit Zaventem naar Frankfurt. 
  Vanuit Frankfurt rechtstreekse vlucht met Lufthansa naar Kaapstad 

Dag 2:  Aankomst in Kaapstad. Doorreis naar Hermanus ;  Verkenning Hermanus 

Dag 3: Wandeling langs het Cliff Path in Walker Bay (Walvissen spotten) 
  Via Swellendam  naar Mosselbaai, begin van de wereldvermaarde Gardenrouter of   
  Tuinroute: Verder door tot in Knysna waar we 2 nachten verblijven. 
 

 

 

14-DAAGSE 

JUBILEUMREIS 

B.G.B.  

KAAPSE PRACHT 

17 tot 30 oktober 2019 

 

4. De Geplande BGB reizen  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjn-LH7kPfeAhVGbFAKHS_EDOsQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlag_van_Zuid-Afrika&psig=AOvVaw16ZpSDYrl9f0vdE7wilCGY&ust=1543496040676662
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Dag 4: whale watching boat tour vanuit 

Plettenberg, 

Verkenning Knysna,  uitzichtpunt: de 

Knysna Heads. We maken ook kennis 

met het leven in de lokale “township”.  

Dag 5:  Vervolg langs de Tuinroute. Bezoek het Tsitsikamma National Park (een van de mooiste  

  natuurparken van het continent) , de monding van de Stormsrivier, voorbijzwemmende  

  dolfijnen spotten ??? 

  We rijden via Port Elisabeth naar Addo Elephant National Park. Verblijf 2 nachten, een  

  echte safaribeleving. 

Dag 6:  Bezoek aan Addo Elephant Park, met safarijeep en een lokale ranger op zoek naar de 

big five:  leeuw, tijger  olifant, buffel, neushoorn en nog zoveel meer… 

  Ochtend en avonddrive, afgesloten met Zuid Afrikaanse braai. 

 

 

Dag 7: Doorheen het binnenland richting Oudtshoorn. Kleine Karoo 

  Bezoek aan de bekende Cango Caves (mooiste grotten ter wereld)  

  Overnachting in Oudtshoorn. 

Dag 8: Oudtshoorn is de struisvogelhoofdstad van Z.A. Bezoek 

  Via de Route 62 (tegenhanger van de Tuinroute) naar Stellenbosch, (2 nachten) 

 

Dag 9: Kaapse wijnlanden - Stellenbosch, Franschhoek, Paarl.  Verkenning van de prachtige 

Kaapse  Wijnstreek.   Uiteraard een bezoek aan een prachtig wijndomein, met degustatie en 

lunch 

Dag 10: Stellenbosch - Kaapstad  - Robbeneiland, bezoek aan eiland waar Nelson  Mandfela 18 

 jaar gevangen zat.  

  Verkenning van Kaapstad. 
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 Dag 11: Uitgebreide stadsrondrit , met de kabellift naar de top van de Tafelberg. Een 

bijzondere ervaring. Verder langs Bo Kaap, de meest kleurrijke, Islamitische wijk van Kaapstad 

  Langa Township met lokale gidsen, lokaal middagmaal. 

Dag 12: Kaap de Goede Hoop en het Kaaps Schiereiland 
  We rijden via Houtbaai langs de prachtige Chapman’s Peak Drive. Verder zuidwaarts tot 
in  het Natuurreservaat van Kaap de Goede Hoop waar de Atlantische en de Indische 
Oceaan   elkaar ontmoeten. 
  Op de terugweg stop bij Boulders Beach, de grote kolonie Afrikaanse pinguins. 
  Avondmaal in Kaapstad Waterfront. 

 

Dag 13: Om te eindigen nog een bezoek aan de prachtige Kirstenbosch National Botanical 

Gardens. Vrije namiddag in Waterfront. 

  Avond: transfer naar luchthaven. 

Dag 14 : terugvlucht, rechtstreeks van Kaapstad naar Frankfurt, verder naar Zaventem 

  Terug thuis tegen de voormiddag. 

Reisdocumenten: 

Internationaal paspoort geldig tot minstens 6 maanden na de terugreisdatum. 
Geen visum nodig. 
Geen speciale inentingen nodig.  
 

Hotels: 1ste klasse hotels  

RICHTPRIJS: per persoon in tweepersoonskamer 

 Bij 20 deelnemers : 3.655 EUR, bij minimum 25 deelnemers : 3.495  EUR 

 Toeslag eenpersoonskamer : 445 EUR 

 

Inbegrepen: 
➢ Lijnvluchten met Lufthansa, Autocartransport, 11 Hotelovernachtingen, alle 

maaltijden zoals vermeld vanaf middagmaal dag 1 tot en met ontbijt dag 13  
➢ Programma zoals vermeld met o.m. Safari met landrovers in Addo Elephant National 

Park 
➢ Lokale NL-sprekende gids  

 

Niet inbegrepen: 
➢ Niet vermelde of facultatieve bezoeken/inkomgelden 
➢ Dranken en persoonlijke uitgaven 
➢ Verzekeringen 

 

Optioneel: af te sluiten te samen met de inschrijving (sterk aan te raden indien 
je nog geen verzekering hebt!). 
➢ KBC Reis- en annuleringsverzekering : 4% van de reissom 

Vrijstellingen : annulering : 75€/persoon – medische kosten en bagage : 
75€/persoon/schadegeval 
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Voor meer informatie verwijzen we graag naar de website van 

onze vereniging: www.B-G-B.be waar je het programma en alle 

informatie over deze prachtige reis terug te vinden is.  

Ook kan je telefonisch of per e-mail informatie opvragen bij 

Jos Sannen.  0476/205 148 of jozef.sannen@telenet.be  

 

Verdere uitleg omtrent onze 3 reizen in het jubeljaar 2019  vind je ook op onze nu  nog 
bestaande oude website. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was je een van de jubilarissen die in de bloemetjes gezet werd, of was je een van 

die actieve leden, die uit nieuwsgierigheid kwam luisteren naar wat het nieuwe 

aanbod voor volgend jaar wordt,  of kwam je voor de gezelligheid om je "oud-

collega's" terug te zien  en kwam je met hen een fris glaasje drinken en een lekker 

hapje eten?  

Je bleef weeral niet op je honger zitten en je was er in elk geval niet alleen: we 

waren weeral met ruim 290 leden,  een theaterzaal bijna vol, in Den Egger  en de 

sfeer zat er goed in. 

Er zijn weeral veel foto’s genomen van de feestelingen, die "het moment de gloire" 

beleefden met de vele felicitaties, een bloemenruiker en lekker flesje wijn. 

Het muzikaal intermezzo-moment werd verzorgd door duo “twee Linburgse Heren” 

die ons enkele meezingers brachten. 

Ze brachten zo een afwisselend moment in een drukke namiddag.    

 

2019 is voor BGB een jubileumjaar: we zijn 50 jaar jong.  Het programma voor 2019  

ziet er dan ook heel speciaal en gevarieerd uit, en allicht voor elk wat wils: enkele 

dagreizen, een wandeling, drie buitenlandse reizen, de jaarlijkse bezinning en een 

aantal thema's met interessante sprekers . 

Ook zijn de data voor de jaarlijks weerkerende samenkomsten bij een speciale 

jubileum-contactdag en de programmadag bekend. Uiteraard later meer daarover in 

onze volgende maandbrieven…   

Wij, van het bestuur, hopen jullie in de loop van het jaar meer dan eens te 

ontmoeten op onze activiteiten.  

W.G. 

5.  Naklanken van de programma- en jubileumdag 

in Scherpenheuvel op 20 november. 

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 het blikvangercitaat wilt wijzigen.] 

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

 
 
 

 

 

6. Vernieuwing van het lidmaatschap 2019. 

mailto:Bond.gepens.bb@gmail.com
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95 jaar in 2019: 

01/01 :  Doms Francois  (CERA),  VZW Oase, Wissenstraat 22, 3200 Aarschot  

 

90 jaar in 2019: 

05/01:  Uten Rene (ABB) Kerspelstraat  48, 3001 Heverlee 

06/01:  Reymen Maurice  (AVEVE) M. Pypelinckxstraat 4, 3511 Kuringen 

07/01: Swinnen Leonard  (AVEVE), Schoolbergenstraat 42, 3010 Kessel-Lo 

 

80 jaar in 2019: 

20/01:  Goemans Jozef  (CERA), Grote Steenweg 175, 3400 Landen 

30/01:  Nackaerts Bernadette (BB), Wolvendreef 52, 3210 Lubbeek   

 

60 jaar gehuwd in 2019: 

23/01: Vandenhout Roger (SBB) met De Coster Maria, 

’s Hertogenlaan 99, 3000 Leuven    

  

 

 

 

Verbinnen Josée  (KLJ), echtgenoot van Hugo Pardon (CERA),  

Steenweg op Nieuwrode 213, 3111 Wezemaal  

Michiels Erna   (ABB) ,  Marsweg 26, 3190 Boortmeerbeek 

 

7.  Proficiat aan onze jubilarissen: 

8. Welkom aan nieuwe leden  
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Inschrijvingsformulier uiterlijk tegen 30/1/2019 bezorgen aan : 

Jos Sannen, Pastorijstraat 20, 2440 Geel 

0476/205 148 of jozef.sannen@telenet.be  

 

 

 

BB-GEPENSIONEERDEN - INSCHRIJVINGSFORMULIER 

14-Daagse vliegtuigreis Zuid-Afrika van 17 tot 30 oktober 2019 

NAAM en EERSTE VOORNAAM (zoals vermeld op identiteitskaart) 

GEBOORTEDATUM 

Persoon 1: …………………………………………   ……………………….... 

Persoon 2: …………………………………………   …………………….…... 

ADRES 

Straat:…………………………………………………………………………....….…….. 

Postcode: ……………   Woonplaats: ………………..…..…… 

Tel.: …………………………. Gsm: ……………………….……. 

Emailadres: …………………………………………………….……….   

Gewenst type kamer: ⬜ Tweepersoonskamer  ⬜ Eenpersoonskamer 

 

KBC reis- en annuleringsverzekering 4% van de reissom : ⬜ Ja  ⬜ Neen 

 

Opmerking :

 

 

 

 

 

 

Onder de nieuwe reiswet geniet u, naast een maximale service, voortaan van een nog betere 

bescherming indien u een groepsreis reserveert. In het kader hiervan moet u zich bij reservatie akkoord 

verklaren met de precontractuele informatie die u kan bekomen bij de verantwoordelijke van uw 

organisatie, op aanvraag bij Omnia Travel of op onze website www.omniatravel.be  :  

- de Algemene (voor pakketreisovereenkomsten) en Bijzondere Reisvoorwaarden van Omnia 
Travel  

- het Standaardinformatieformulier  
- de KBC verzekeringspolis 

 

Reisprogramma met de bijzondere voorwaarden voor deze reis bijgevoegd. 

⬜ Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van de precontractuele informatie. 

Handtekening :        Datum: 

http://www.omniatravel.be/
https://www.omniatravel.be/nl/wettelijke-bepalingen/algemene-reisvoorwaarden/
https://www.omniatravel.be/nl/wettelijke-bepalingen/bijzondere-reisvoorwaarden/
https://www.omniatravel.be/wp-content/uploads/2018/08/Standaardinformatieformulier-Bijlage-1-Deel-A-pakketreis.pdf

