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1. Ga even zitten en lees
Het woordje van de voorzitter:
“De boerenstiel kan mooi zijn!

Elke dag voedzaam en smakelijk eten op tafel, we vinden
het vanzelfsprekend. Staan we er nog bij stil waar ons
voedsel vandaan komt? De oudere generatie weet het nog
wel. Zij is opgegroeid tussen en met de boeren. Met de
toenemende verstedelijking en de ontwikkeling van de
voedingsindustrie zijn we geruisloos vervreemd van land- en
tuinbouw, de bron van ons dagelijks brood.
Op zich is dat misschien niet erg ware het niet dat we nog nauwelijks respect
hebben voor de producent van al dat levensnoodzakelijke voedsel. Wij beseffen te
weinig wat voor inspanningen dit allemaal kost. Wij hebben te weinig begrip voor de
soms moeilijke omstandigheden waarin geproduceerd moet worden. Wij vinden het
normaal dat ons voedsel beantwoord aan de hoogste dwingende eisen inzake
versheid en kwaliteit.
De boerenstiel kan nog mooi zijn. Boeren en tuinders mogen met recht en reden
trots zijn op wat ze doen, beroepsfierheid heet dat. Maar ook de consument mag
trots zijn op de boeren omdat ze doen wat ze doen. En het zal boeren en tuinders
deugd doen als we dat wat meer laten blijken.
Met de campagne #Boerentrots wil Boerenbond de burger en de boer weer dichter
bij elkaar brengen. Door de ondertekening van het #Boerentrotsmanifest
(www.boerentrots.be) laten we niet alleen blijken dat we beseffen hoe
levensnoodzakelijk ons voedsel is doch steken we ook de producent ervan een hart
onder de riem.
Dat we elke dag vers, gezond en lekker kunnen eten hebben we te danken aan onze
boeren. Zij werken in weer en wind, op alle mogelijke en onmogelijke uren, om de
smaken van het land tot bij ons te brengen. Ze zorgen voor ons en onze omgeving.
Daar mogen we best trots op zijn.
Tony
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2.. Agenda BGB voor 2019
dinsdag 19 november: Programma- en Jubilarissendag Scherpenheuvel
donderdag 12 december: Mia Doornaert

BGB Programma- en jubilarissendag op dinsdag 19 november 2019
Zie ook de nieuwsbrief van september.

Voor wie er nog wil bij zijn en nog niet ingeschreven is :
Onze jaarlijkse programmadag gaat ook dit jaar door op dinsdag 19 november in
“den Egger” in Scherpenheuvel. We hebben er goede ervaringen uit het verleden:
de ruimte, de mooie omgeving, de parkingmogelijkheden, de bereikbaarheid, en de
toffe sfeer bij een glaasje met hapjes.
We starten zoals gewoonlijk om 13u30’ met aankomst en verwelkoming en prettig
weerzien. Om 14 u stellen we de activiteiten voor van het komende jaar 2020 :
het programma 2020! Daarna is er de huldiging van onze jubilarissen.
We eindigen met een vrij uitgebreide receptie
Einde voorzien rond 17u30’.
Ook dit jaar vragen we wel om voor dit evenement in te schrijven met de invulling
van het inschrijvingsformulier achteraan. We zien ons verplicht om voor dit
feestelijk gebeuren een kleine bijdrage te vragen van 10 €. Per persoon.
Ook dit jaar voorzien we weeral een BGB-busdienst vanaf het station in Leuven,
vertrek om 12u45’ stipt, naar Scherpenheuvel zonder tussenstop.
Het is een bus van uitbater Van Aerschot en vertrekt aan Perron 15. Voor deze
busdienst vragen we eveneens in te schrijven. De bijdrage is 6 € per persoon
voor de heen en terugreis.
Graag inschrijven voor 11 november, zie achteraan. Je kan het via de post
opsturen, of via email antwoorden op het BGB e-mailadres:
bond.gepens.bb@gmail.com
Een inschrijvingsformulier kan je ook vinden op de website van BGB in het tabblad
activiteiten.
Inschrijvingen sturen voor 11 november via email naar
bond.gepens.bb@gmail.com
of via de post: Secretariaat BGB,

3110 Rotselaar

Beatrijslaan 49,

tel 0495/598344

De stortingen 10 € per persoon voor de programmadag en 6 € per
persoon voor wie met de bus wil meerijden op rekening
BE91 7390 0930 0176 van BGB, met vermelding van uw naam.
Zie ook inschrijvingsformulier achteraan of op de website.
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3. lezing door Mia Doornaert :
“BREXIT-DRAMA is ook een EUROPESE BLAMAGE”
donderdag 12 December 2019 om 14 UUR
Op het ogenblik dat we dit schrijven is de finale uitkomst van de Brexit nog niet
gekend. In de lezing van Mia Doornaert gaat het niet zozeer over de afloop en de
gevolgen van de Brexit voor Groot-Brittannië en de landen van de Europese Unie.
Wel vraagt zij zich af hoe het zover is kunnen komen? De Europese Unie moet
zichzelf de vraag durven stellen waarom ze een meerderheid van burgers van een
zo belangrijke lidstaat niet heeft kunnen overtuigen.
De Britten mogen dan al een geval apart zijn, ook in andere lidstaten heeft de
Europese integratie veel glans verloren.
De Europeanen hebben de Unie nodig om de grote uitdagingen van deze tijd aan te
gaan. Maar de EU slaagt er niet in eendrachtig op te treden en haar inwoners te
beschermen tegen onder andere illegale immigratie en de ongewenste gevolgen van
de globalisering terwijl ze intern de bevolkingen overvalt met eindeloze resems
regels en verplichtingen. Daarmee doet ze het omgekeerde van wat de burger
verwacht en helpt ze het bedje spreiden van de populisten.
Mia Doornaert legt uit hoe de Duitse en Europese eenmaking de Unie hielp
omvormen in een Spaanse herberg waarin de lidstaten hun nationale aspiraties,
ambities en angsten binnenbrengen en welke effecten dit heeft voor Europa.
Mia Doornaert, geboren te Kortrijk in 1945, gaf na haar studies klassieke filologie
en Oosterse talen aan de KUL enkele jaren les aan het H. Hartinstituut te
Heverlee.
Nadien studeerde ze nog politieke wetenschappen. In 1970
ging ze aan de slag als journaliste bij De Standaard. In 1995
volgde ze Peter Vandermeersch voor De Standaard op als
correspondente in Frankrijk. Toen na 5 jaar de
correspondentenposten uit bezuinigingsoverwegingen werden
gesloten keerde ze terug naar de krantenjournalistiek. Zij
schrijft eerst veel over het Midden-Oosten en de islam,
nadien over China en het Verre Oosten. Na 38 jaar bij De Standaard gewerkt te
hebben gaat Mia Doornaert in juli 2009 aan de slag als adviseur en speechwriter op
het kabinet van Yves Leterme die net minister van buitenlandse zaken is geworden.
Wanneer deze laatste in november 2009 terug eerste minister wordt volgt ze de
premier als kabinetsmedewerkster naar de Wetstraat 16. Daar blijft ze aan de slag
tot aan haar pensioen in 2011.

Praktisch:
De lezing gaat door in zaal Meetjesland, Boerenbond, Diestsevest 40, 3000
Leuven. Onthaal vanaf 13u.30. De lezing begint om 14 uur.
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Inschrijven is niet verplicht doch kan door storting van 8 euro per persoon op het
rekeningnummer BE91 7390 0930 0176 met vermelding “lezing 12-12-2019” en de
namen van de personen voor wie ingeschreven wordt. Ter plaatse betalen kan ook,
liefst met gepast geld.
Inschrijven kan via de website.

4. Verslag BGB-bezoek aan de 10de Tactische Wing
vliegbasis Kleine-Brogel
Op dinsdag 1 oktober vertrokken we met een tjokvolle bus naar Limburg, naar de
vliegbasis in Kleine Brogel waar de 10de Tactische Wing gevestigd is. Het regende
pijpenstelen, maar we zaten droog…
Aangekomen aan de vliegbasis was er paspoortcontrole van de aanwezigen, het
bezoek aan de vliegbasis wordt immers op voorhand per naam gecontroleerd.
Onze gids voor de ganse dag Herwig Delvaux stapt ook op, en we konden al
rechtstreeks doorrijden met de bus tot aan de startbaan van de F16.
Onderweg was er uitleg over de omgeving en de procedures die moeten gehanteerd
worden bij het verkeer op de vliegbasis. Ook werd uiteengezet hoe de
opstartprocedure van een F16 gebeurt.
Met een donderend geraas konden we drie F16 toestellen zien opstijgen voor onze
neus. Spectaculair was het schouwspel, met een overdonderend lawaai, en het
regende zodat er zich na elk toestel een wolk vormde van het opspattende water
en de mist die de lucht werd ingeblazen.
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Daarna was het de tijd om met de bus naar het informatiecentrum te rijden. Na
een heerlijk kopje koffie werden we verwelkomt in de perszaal.
We kregen er een inleidende briefing over de rol, de functie en de taken van de
10de Tactische Wing:
o deelnemen aan operaties en aan “high intensity conflicten”.
o de vliegbasis basis beveiligen en verdedigen
o technisch onderhoud en logistieke steun leveren om de luchtoperaties zo
effectief mogelijk te laten verlopen
o dagelijkse vliegopdrachten, trainingsvluchten en luchtbewakingsopdrachten
uitvoeren.
De 10de Tactische Wing neemt ook deel aan de “NATO Reaction Force”. Daarvoor
moet ze steeds op korte termijn twaalf F-16’s op buitenlandse opdracht kunnen
sturen.
De wapenspreuk van de 10de Tactische Wing is: “Fortuna favet fortibus” (Het
geluk is met de sterksten!).
De 10de Tactische Wing stelt 1.500 militairen te werk, waaronder 150 Amerikanen.
De eenheid beschikt over 38 F-16 jachtvliegtuigen.
We hadden daarna een bezoek aan de onderhoudsloods. Na 300 vluchturen moet de
F16 volledig gecontroleerd en onderhouden worden op al zijn onderdelen. De
nieuwste technieken voor het opzoeken van sleet, metaalmoeheid of andere
technische fouten worden er gebruikt, en worden verschillende onderdelen volledig
gedemonteerd, gecontroleerd en uitgetest.
Hier is de leuze “Saftey first” voor het gehele vliegtuig.
Ondertussen was het stilaan tijd geworden om het middagmaal te nuttigen in het
bedrijfsrestaurant ‘Hof Bergendal” voor de lunch met zelfbediening van een
driegangenmenu, inclusief witte/rode wijn op tafel, water en koffie.
Na een smakelijke lunch in de “mess” konden we het namiddagprogramma afwerken.
Eerst was een bezoek gepland in de loods bewapening. We maakten er kennis met
de oudere types van bewapening van vliegtuigen, tot de meest moderne wapens en
bommen waarmee F16 gevechtsvliegtuigen kunnen bewapend worden. We maakten
kennis met de geleide bommen uitgerust met de meest moderne technologie van
doeltrefzekerheid op vooraf ingestelde doelen en de begeleiding in hun koers.
Tot slot was er nog een bezoek aan het “Kleine Brogel Air Museum” waar we de
meest merkwaardige “vlieg- en schiettuigen” konden bewonderen. Meest in trek
was de F16 cockpit die we als bezoeker konden “beklimmen” en even uitproberen
hoe je er in paste …
Nog een laatste verfrissing of biertje in het museum en we konden beschikken.
Kleine Brogel was een ware ontdekking, soms spectaculair, soms heel verhelderend,
soms totaal onverwacht, maar het geheel was zeer interessant en aangenaam te
verteren.
G.W.
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3. Proficiat aan onze jubilarissen:
90 jaar in 2019:
05/11: Gijsbrechts Leon (ABB), Leenstraat 11B-bus 11 2861 O-L-V-Waver
05/12: Brebels Henri (AVEVE), Weg nr Opoeteren 94, 3663 Opglabbeek
80 jaar in 2019:
02/11: Van De Gaer Theofiel (IDB), Kerkeveld 19, 3053 Haasrode
07/11: Schoonjans Marie-Josee (CERA), Diepestraat 19, 3061 Leefdaal
14/11: Briké Roger (ABB), T. W. Wilsonlaan 3, 3010 Kessel-Lo
03/12: Haex Hendrik (BB-CONSULT), ’S Hertogenlaan 38, 3000 Leuven
17/12: Ingels Alfons (IDB), Zoutleeuwsesteenweg 15, 3440 Zoutleeuw
25/12: Cockx Mimi (ABB), O.L.Vrouwstraat 63, 3560 Lummen
50 jaar gehuwd in 2019:
21/11: Carlens Lidy (ABB) met Beelen Omer,
Neerlandensestraat 44, 3440 Zoutleeuw
06/12: Van Nieuwerburgh Maurits (BB) met Boon Clara,
Groenstraat 57, 9070 Destelbergen
19/12: De Marez José (AVEVE) met De Rammelaere Lieve,
Wildingstraat 4, 8554 Sint Denijs
26/12: Crab Irene (ABB) met Louis Alex,
Aarschotsesteenweg 518, 3012 Wilsele
26/12: Roukaerts Lieve (KVLV) met Cloots Luc,
Walmersumstraat 54, 3380 Bunsbeek

4. Onze christelijke deelneming aan de familie van onze
overleden leden
23/9/2019: Jeanine Souverijns, weduwe van Jos Roeckx (CERA),
Bogaardenstraat 01/01 3000 Leuven

5. Welkom aan onze nieuwe leden
Vandenwaeyenberg Andrea (CERA), Vredestraat 9, 3010 Kessel-lo
Wouters Guy (BB-NCBL) Kerkomsesteenweg 146 A1 3370 Boutersem
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Voor wie het nog niet gedaan heeft:
INSCHRIJVINGSFORMULIER
programmadag
dinsdag 19 november 2019
Terugsturen vóór 11 november 2019 aan:
Secretariaat BGB, Beatrijslaan 49 , 3110 Rotselaar
of via e-mail naar: bond.gepens.bb@gmail.com
Ondergetekende, naam en voornaam: . .
Adres : : . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
e-mailadres:
. . . . . . . . .
tel.

.

. . . . .

schrijft in voor :

[ ]

.
.
.
.

GSM : .

1 persoon.

.

. . . . . .

. .
. .
. .
. .
.

.

. . . .

. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
.
. . . .
. .

[ ]

.

. . . . . . .

2 personen.

*

=> (*) Wenst gebruik te maken van BGB-autobus te Leuven-Station om 12u45
stipt met 1 persoon ..... .
( *)
2 personen ......
(*)
=> Kan / Kan niet op eigen kracht in Scherpenheuvel geraken ...... (*)

Deelnemen aan de programmadag is een bijdrage van 10 € per
persoon
Inschrijven voor de BGB-bus Leuven-Station naar Scherpenheuvel
en terug is 6 € per persoon.
Ik stort : . . . ,- Eur. op rekening BE91 7390 0930 0176 van BGB met
vermelding: “ uw naam - programmadag Scherpenheuvel “
* aankruisen indien van toepassing

Datum: . . . / . . . / . . . . .
Handtekening
(*) aankruisen
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