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1. Ga even zitten en lees
Het woordje van de voorzitter:
Geen niemendalletje..
Integendeel. Een hardnekkig bijtertje dat coronavirus.
Toegegeven, ook ik dacht aanvankelijk dat het niet zo een
vaart zou lopen: de spreekwoordelijke storm in een glas
water. Het tegendeel is gebleken. Gaandeweg werd de ernst
van de situatie duidelijk en beseften we dat de besmetting levensbedreigend werd.
Door de strenge voorzorgmaatregelen is het maatschappelijk en economisch leven
ontwricht. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor de activiteiten van BGB.
Het werd al snel duidelijk dat de bezinningsdag en de contactdag op de helling
kwamen te staan. Om alle twijfel weg te nemen werden alle leden waarvan we een
emailadres hebben op 10 maart verwittigd dat de contactdag niet zou doorgaan.
Diegenen die ingeschreven hadden voor de bezinningsdag werden per e-mail of
telefonisch op de hoogte gebracht van het wegvallen van deze bijeenkomst.
Wat de verdere vooruitzichten voor ons jaarprogramma zijn kunt ge verderop in
deze nieuwsbrief lezen.
Wat deze crisis wel heeft bewezen is dat we in ons land, ook al is alles niet
perfect, een degelijk gezondheidssysteem hebben dat ook in uitermate moeilijke
omstandigheden behoorlijk werkt. Wij beseffen dat niet altijd. Laat het een
aansporing wezen om voorzichtig te zijn in de zoektocht naar budgettaire
besparingen. De talloze uitingen van solidariteit en respect voor zorgenden en
verzorgenden zijn hartverwarmend. Hopelijk verdwijnt dit niet op het ogenblik dat
het gewone leven herneemt.
Laat ons hopen dat een dergelijke crisis zich niet herhaalt, dat we ons tijdig kunnen
wapenen tegen een mogelijke opstoot.
Zorg goed voor uzelf en uw omgeving. Hou het veilig. Respecteer alle voorschriften
ook al valt dat soms moeilijk. Het is in het belang van ons aller gezondheid.
Tony Lemmens
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2.. Agenda BGB voor 2020
dinsdag 21 april: BGB-contactdag Den Egger Scherpenheuvel: uitgesteld naar de
programma- en jubilarissendag op 17 november
17 – 25 mei: 9 daagse reis Israël. In contact met Omnia
woensdag 10 juni: bezoek en wandelen in Durbuy en Wérisis: uitgesteld
Zaterdag 4 juli: Bezoek havenhuis Antwerpen : we wachten af
zaterdag 25 juli: daguitstap Rotterdam : we wachten af
donderdag 27 augustus: Vogelsang en bruinkoolwinning
12-16 september: autobusreis Normandië . In onderhandeling met Omnia
donderdag 22 oktober: het drama van Meensel-Kiezegem
dinsdag 17 november: Programma- en Jubilarissendag Den Egger Scherpenheuvel
donderdag 17 december: erfenisrecht of een ander actueel onderwerpHerneming
bezoek vliegbasis Kleine Brogel is aangevraagd, datum nog onbekend

HOE MOET HET NU VERDER MET ONS JAARPROGRAMMA?
De bezinningsdag (17 maart) werd afgelast. Zo mogelijk organiseren we de
bezinningsdag van volgend jaar op dezelfde plaats (Kasteel van Alden Biesen) met
dezelfde spreker (An Depuydt) en een aangepast programma.
De contactdag gaat niet door op 21 april. We nemen ons voor de contactdag dit jaar
te combineren met de programmadag en de viering van de jubilarissen op 17
november. De ontvangen inschrijvingsgelden voor de contactdag en voor de
bezinningsdag zijn ondertussen terugbetaald.
De daguitstap met wandeling in Durbuy, gepland op 10 juni, wordt afgelast.
Mogelijks hernemen we deze uitstap in het jaarprogramma van volgend jaar.
Alle andere activiteiten worden voorlopig behouden. We zullen echter de
aankondiging en de inschrijvingen pas doen als we de volle zekerheid hebben dat de
activiteit kan doorgaan. Zoniet zullen we tijdig afblazen. Het gaat concreet over:
- Bezoek havenhuis Antwerpen (zaterdag 4 juli).
- Daguitstap Rotterdam (zaterdag 25 juli).
- Daguitstap Vogelsang en bruinkoolwinning (donderdag 27 augustus).
- Daguitstap Meensel-Kiezegem (donderdag 22 oktober).
- Viering jubilarissen/contactdag (dinsdag 17 november).
- Lezing over een nog te bepalen onderwerp (donderdag 17 december).
De leden die zich ingeschreven hebben voor een van de meerdaagse reizen naar
Israël en Normandië zullen zo snel mogelijk ingelicht worden over het verder
verloop. We vragen hen dan ook regelmatig, zo mogelijk dagelijks, hun
ontvangen mails te lezen.
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Wat ook het leven wat moeilijker maakt, we laten ons niet vellen…
Onderstaande tekst kan een herkenning zijn van wat er zich afspeelt, en geeft
wellicht een andere kijk op de nieuwe situatie, levenszuurstof.

Maar de lente wist het niet …
( van Nicole Steyfkens )

Het was begin 2020...
De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug,
Februari was een hele onrustige maand geweest met veel stormen en veel regen.
De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen, alsof ze de mensen
ergens voor wilde waarschuwen… En toen werd het Maart...
Het was Maart 2020 ...
De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten, de meeste auto's
stonden langs de kant van de weg, de mensen kwamen bijna niet meer buiten en dat
over de hele wereld, landen gingen op slot, de mensen konden niet geloven dat dit
gebeurde, het was zo surrealistisch... Iedereen wist wat er aan de hand was.
Maar de lente wist het niet.
En de bloemen bleven bloeien
En de zon scheen… De eerste mooie lentedag sinds lange tijd brak aan
En de zwaluwen kwamen terug
En de lucht werd roze en blauw
Het werd later donker en 's ochtends kwam het licht vroeg door de ramen.
Het was Maart 2020 ...
De jongeren studeerden online, vanuit huis
Kinderen speelden onvermijdelijk vooral in huis
Pubers verveelden zich, ouders wisten niet wat te doen
Mensen kwamen alleen even buiten om boodschappen te doen of om de hond uit te
laten
Bijna alles was gesloten … Zelfs de kantoren, hotels, restaurants en bars
Het leger begon uitgangen en grenzen te bewaken
Mensen moesten vooral vanuit huis gaan werken
Ondernemers kwamen in de problemen
De meeste kinderen konden niet meer naar school
Er was ineens niet genoeg ruimte voor iedereen in ziekenhuizen,
operaties en onderzoeken werden uitgesteld... Iedereen wist het
Maar de lente wist het niet en het ontsproot
Ze draaide onverstoorbaar haar jaarlijkse programma af
Ze schonk ons haar mooiste bloemen en haar heerlijkste geuren
Het was Maart 2020 …
3

Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsredenen of preventief
Sommige mensen mochten niet meer naar hun werk, anderen móesten wel.
Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was ineens een bedreiging
Iedereen moest flinke afstand tot elkaar bewaren, dat was afschuwelijk
In de supermarkt waren allerlei schappen leeg
Allerlei leuke dingen gingen niet meer door, daar werd een streep door gezet en
niemand wist wanneer dat weer kon
Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl er vrede was
Over de hele wereld werden veel mensen ziek en het was besmettelijk...
Er was isolatie, ziekte en paniek…. Toen werd de angst pas echt!!
En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit...
En de weken duurden ineens veel langer...
En iedereen hoopte dat er niet nóg meer strenge maatregelen zouden volgen...
De mensen zaten vast in een film en hoopten dagelijks op dé held...
De wereld was vertraagd terwijl het geen vakantie was, niemand had dit verwacht...
En toch wist iedereen wat er gebeurde
Maar de lente wist het niet en de rozen bleven bloeien
De Magnolia stond in de knop
De vogeltjes begonnen aan hun nestjes
En toen…
Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt
Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen die je met je kinderen kon doen
Er was weer tijd om te schrijven en te lezen, mensen lieten hun fantasie de vrije
loop en verveling ontsproot in creativiteit
Sommigen leerden een nieuwe taal
Sommigen ontdekten kunst
Sommigen ontdekten dat ze niet écht leefden en vonden de weg naar zichzelf terug
Anderen stopten met onwetend onderhandelen
Iedereen had van de één op de andere dag veel meer tijd voor het gezin
Eentje sloot het kantoor en opende een herberg met slechts drie mensen
Anderen verlieten hun vastgeroeste relatie om de liefde van hun leven te vinden
Anderen boden aan om voor kwetsbare mensen boodschappen te doen of te koken
Iedereen wist ineens wat een 'vitaal beroep' was, deze mensen werden helden, ze
werden meer gewaardeerd dan ooit
Anderen gingen op afstand muziek met elkaar maken of zingen om op deze manier
samen te zijn
Mensen kregen oog voor eenzaamheid en verzonnen dingen om er iets aan te doen
Mensen herstelden van hun stressvolle leven
Mensen die elkaar niet kenden begonnen spontaan een praatje met elkaar
Sommigen maakten vliegers van papier met hun telefoonnummer erop zodat
eenzame mensen ze konden bellen
De overheid ging bedrijven en zelfstandigen helpen zodat ze niet failliet zouden
gaan of mensen zouden moeten ontslaan
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Gepensioneerde zorgpersoneel bood zichzelf aan om te helpen in de Zorg
Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde iets doen
Om 20:00 uur s ‘avonds gingen mensen uit allerlei landen klappen voor alle artsen,
verpleegkundigen en zorgpersoneel die keihard aan het werk waren om in de zorg
alles draaiende te houden
Het was het jaar waarin men het belang erkende van gezondheid en verbinding, van
saamhorigheid, van sociale contacten en misschien ook van zijn roeping.
Dit deed iets met het collectieve bewustzijn, dit deed iets met alle mensen…
En de economie ging bijna kopje onder, maar stopte niet, het vond zichzelf opnieuw
uit
Het was het jaar waarin de wereld leek te stoppen, het jaar waarin we met elkaar
in de geschiedenisboeken zouden komen… Dat wisten we allemaal
En de lente wist het niet,
En de bloemen bleven bloeien, en de bomen liepen uit
En het werd steeds warmer
En er waren veel meer vogels
En toen kwam de dag van bevrijding…
De mensen keken tv en de premier vertelde iedereen dat de noodsituatie voorbij
was
En dat het virus had verloren!
Dat iedereen SAMEN had gewonnen!!!
En toen ging iedereen de straat op...
Met tranen in de ogen...
Zonder maskers en handschoenen…
De buurman werd geknuffeld, alsof hij een broer was
En de wereld was mooier en liefdevoller geworden
En de mensen waren humaner geworden
En ze hadden weer waarden en normen
De harten van mensen waren weer open, en dat had positieve gevolgen
Doordat alles stil had gestaan kon de aarde weer ademen, ook zij was genezen van
wat de mensen háár veel eerder hadden aangedaan
En toen kwam de zomer....
Omdat de lente het niet wist
En hij was er nog steeds
Ondanks alles
Ondanks het virus
Ondanks de angst
Ondanks de dood
Omdat de lente het niet wist,
leerde iedereen
de kracht van het leven…
Susan Blanco (De Taalrecycler)

"Geïnspireerd door mensen"
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Proficiat aan onze jubilarissen:
/

100 jaar in 2020:
05/05: Veraert Maria (ABB), WZC St Jozef Afd Bernum K206,
St Jozefstraat 15, 2222 Wiekevorst
80 jaar in 2020:
17/05: Smets Hubert (ABB), Zavelstraat 16, 3010 Kessel-Lo
20/05: Polspoel André (BB), Brusselsteenweg 218, 1980 Zemst
60 jaar gehuwd in 2020:
07/05: Welvaert André (SBB) met Verhaeghe Maria,
Maricolenstraat 8, 8210 Zedelgem
14/05: Bragard Albert (AVEVE) met Demez Nelly,
Rue de L’égalité 23, 7890 Thimister
50 jaar gehuwd in 2020:
01/05: Delrue Dries (BB) met Janssen Lieve,
Berkenlaan 17, 3940 Eksel
02/05: Van Ruyskensvelde Marc (ABB) met Hautman Joseé,
Engelstraat 43, 9620 Zottegem
16/05: Valvekens Jan (ABB) met Lambrechts Josée ,
Zoot 61, 3202 Rillaar

Onze christelijke deelneming aan de familie van onze
overleden leden
23/02/2020: Florent Smets (CERA), echtgenoot van Victoire Harboort,
Wingerdstraat 10 bus 3, 3000 Leuven
26/02/2020: Lava Achille (IDB), echtgenoot van Lutgarde Debecker,
F. Crabbestraat 17, 3050 Oud-Heverlee
09/03/2020: Frans Pollefeyt (CPD), voormalig bedrijfsarts,
weduwnaar van Jacqueline Verstraete
09/03/2020: Julien Exelmans, echtgenoot van Françoise Theys (SBB),
K.v.Lotharingenstraat 29 appt 0202, 3000 Leuven
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Welkom aan onze nieuwe leden
Claessens Luc (SBB) , Berkenstraat 83, 3530 Houthalen-Helchteren
Stoffelen Nadine (ABB), Hazenbroekstraat 36, 3545 Loksbergen
Rens Jos (KVLV, PUUR) Biezebeemden 20, 3272 Testelt
Mertens Guido (BB) , Dalemhof 31, 3000 Leuven
Hardies Simonne (KVLV, ONS) Waterstraat 3, 3071 Erps-Kwerps
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