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1. Ga even zitten en lees   

Het woordje van de voorzitter:   

Geduld is een mooie deugd ... 

 zeker in deze coronatijd. 
Het coronavirus is ongemeen hardnekkig en heeft nu al 

meer dan twee maanden ons leven overhoop gehaald. En het 

blijft maar duren. Plannen voor de toekomst is hoogst 

onzeker. Onwillekeurig denk ik bij het overlopen van ons 

jaarprogramma aan de vroegere duivenberichten op de 

radio: Quiévrain wachten, Barcelona uitgesteld, Pau wachten … 

Wachten en afwachten is de leidraad geworden in ons dagelijks leven: wachten en 

aanschuiven in de rij aan de winkel, afspraken en vergaderingen worden uitgesteld, 

sommige evenementen worden definitief afgelast, andere worden naar een latere 

datum verschoven maar ook dan blijft het onzeker.  

We zijn nog niet halverwege het jaar en ons jaarprogramma is al voor twee derden 

opgepeuzeld.  In de vorige nieuwsbrief hebben we aangekondigd dat alle geplande 

activiteiten tot en met de maand juni  afgelast worden.  Nu voegen we daar de 

maand juli aan toe.  

Het bezoek aan het havenhuis in Antwerpen (4 juli) en de daguitstap naar 

Rotterdam (25 juli) worden geschrapt. Of we eind augustus naar Vogelsang in 

Duitsland kunnen is hoogst twijfelachtig en ook de meerdaagse reis naar Normandië 

staat op de helling. Daarover zullen we in een volgende nieuwsbrief uitsluitsel 

geven. 

Intussen zitten we nagelbijtend te piekeren over de verdere toekomst. Zal ons 

dagelijks leven ingrijpend veranderen? Zullen we onze gedragswijze in het publieke 

leven moeten aanpassen? Welke beperkingen en voorzorgmaatregelen zullen blijven 

gelden voor de vrijetijdssector, het verenigingsleven, sport en cultuur, het 

toerisme, de horeca? Laat ons hopen dat het snel weer draaglijk wordt. 

Ondertussen kunnen we niet anders dan geduld oefenen en ons schikken naar de 

maatregelen die de overheid neemt om de crisis in te perken. 

 

Tony 
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17 – 25 mei: 9 daagse reis Israël. Uitgesteld  

woensdag 10 juni: bezoek en wandelen in Durbuy en Wéris: uitgesteld 

Zaterdag 4 juli: Bezoek havenhuis Antwerpen  : Uitgesteld 

zaterdag 25 juli: daguitstap Rotterdam : uitgesteld   

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: Contactdag, Programma- en Jubilarissendag Den Egger 

Scherpenheuvel 

donderdag 17 december: erfenisrecht of een ander actueel onderwerp  

Herneming bezoek vliegbasis Kleine Brogel is aangevraagd, datum nog onbekend 
 

HOE MOET HET NU VERDER MET ONS JAARPROGRAMMA? 

De contactdag op 21 april is afgelast. We nemen ons voor de contactdag dit jaar te 

combineren  met de programmadag en de viering van de jubilarissen op 17 

november.  

De daguitstap met wandeling in Durbuy, gepland op 10 juni, wordt afgelast. Het 

bezoek havenhuis Antwerpen van zaterdag 4 juli en de daguitstap Rotterdam op 

zaterdag 25 juli zijn ook afgelast. 

Mogelijks hernemen we deze activiteiten in het jaarprogramma van volgend jaar. 

De autobusreis naar Normandië op 12-16 september: BGB is in onderhandeling met  

Omnia 

 

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: 

- Daguitstap Vogelsang en bruinkoolwinning (donderdag 27 augustus). 

- Daguitstap Meensel-Kiezegem (donderdag 22 oktober). 

- De nieuwe contactdag en viering jubilarissen/contactdag (dinsdag 17 november). 

- Lezing over een nog te bepalen onderwerp (donderdag 17 december). 

 

U zal wel begrijpen dat het ook voor ons geen prettig verhaal is … De programmatie 

valt in duigen, er zijn geen activiteiten meer, en de missie zelf van GBG wordt 

aangetast als sociaal trefpunt voor onze leden. 

Maar we houden er de moed in, en zien reikhalzend uit naar betere tijden. 

 

Het einde van de coronacrisis is nog niet helemaal in zicht. Maar er is hoop en de 

zon schijnt. Het virus ebt langzaam weg. 

We hopen uiteraard dat het goed gaat met jullie gezondheid en dat we deze 

2..   Agenda BGB voor 2020   
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moeilijke periode stilaan kunnen afsluiten. 

 

Ook kijken we uit naar het moment dat we elkaar opnieuw onbezorgd kunnen 

ontmoeten. In tussentijd houden we ons aan de opgelegde maatregelen en denken 

we al voorzichtig aan een nieuw werkjaar. 

 

Onze tips: hou het veilig en hou afstand met gezond verstand, alleen niet te dicht 

bij elkaar gaan staan en lopen. En je handen niet alleen in onschuld maar vooral met 

veel zeep wassen.  

En vergeet de mondmaskers niet. Kleurig en fleurig als het kan. 

Je hoort nog van ons … 

 

 

 

 

 

In haar lezing schetst Mia Doornaert de evolutie van de nogal wispelturige 

verhouding tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Reeds in 1946 

pleitte de toenmalige Britse premier Winston Churchill voor de vorming van een 

soort Verenigde Staten van Europa. Toch zou het nog tot 1963 duren vooraleer het 

Verenigd Koninkrijk onder premier Macmillan zich kandidaat zou stellen om lid te 

worden van de Europese Economische Gemeenschap. Dit stuitte echter op een veto 

van de Franse president De Gaulle. Dit herhaalde zich toen premier Wilson in 1967 

opnieuw onderhandelingen over het Brits lidmaatschap voorstelde.  

Na het overlijden van De Gaulle in 1970 wordt hij opgevolgd door Pompidou die een 

goede verstandhouding heeft met premier Heath die zelf pro-Europees is. Samen 

met Denemarken en Ierland treedt het Verenigd Koninkrijk in 1973 toe tot de EEG. 

De toetreding blijft echter voor verdeeldheid zorgen in het Britse parlement en 

binnen de politieke partijen. Het schaduwkabinet onder leiding van Labourleider 

Harold Wilson, zelf een voorstander van Europese integratie, bekritiseerde vanaf 

het begin de toetredingsvoorwaarden die premier Heath met de EEG was 

overeengekomen. In het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van februari 

1974 beloofde Labour nieuwe onderhandelingen waarvan het resultaat in een 

referendum aan de Britse kiezers zou voorgelegd worden. Hoewel deze 

onderhandelingen slechts beperkte toegevingen opleverde schreef Wilson, 

ondertussen opnieuw premier, in 1975 het beloofde referendum uit.  

Het referendum ging over de vraag of het land lid moest blijven van de EEG. Het 

kabinet zelf sprak zich uit voor de voortzetting van het lidmaatschap. Uiteindelijk 

 3.   Verslag lezing Mia Doornaert: 

 Brexit-drama is ook een Europese blamage  

           27 februari 2020   
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zou bijna twee derden van de bevolking zijn stem uitbrengen, van wie iets meer dan 

twee derden ook voor het lidmaatschap koos.  

In de jaren ’80 en ’90 blijft het Verenigd Koninkrijk, met achtereenvolgens 

Margaret Thatcher en John Major als premier, stokken in de wielen steken door 

bepaalde voorgenomen beslissingen van de Europese Unie te kelderen. Dit herhaalt 

zich ook nog in de periode 2000 - 2010.    

Het is de conservatieve premier David Cameron die in 2013 een nieuw referendum 

over het EU-lidmaatschap aankondigt. Het beloofde referendum komt er 

uiteindelijk op 23 juni 2016. In de mening dat de Britten massaal voor het behoud 

van het lidmaatschap zouden stemmen voerde Cameron nauwelijks campagne om de 

Britten te overtuigen. Tegenstanders van het lidmaatschap zoals Nigel Farage en 

Boris Johnson haalden alles uit de kast om het referendum te winnen wat hen ook 

lukte zij het met een  nipte meerderheid. 

 

Het verdere verloop is gekend. Theresa May, opvolger van Cameron als premier, 

slaagt er niet in het akkoord dat zij bereikte met de EU over de Brexit 

goedgekeurd te krijgen in het Britse parlement. Zij wordt op 24 juli 2019 

opgevolgd door haar partijgenoot Boris Johnson die na zijn verkiezingsoverwinning 

van 12 december 2019 het lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk op 31 januari 

2020 beëindigt.  

Over de overgangsmodaliteiten en de relatie tussen de Europese Unie en het 

Verenigd Koninkrijk wordt nu onderhandeld. Dat dit geen eenvoudige zaak is blijkt 

uit de waslijst van discussiepunten zoals de grens met Ierland, de visserijzones, 

het respecteren van de Europese normen op het vlak van het milieu, het klimaat en 

het sociale, de wederzijdse invoer en uitvoer van producten evenals het 

personenverkeer. 

Dat het zover is kunnen komen ligt niet alleen aan de weerstand van de Britten 

tegen het verlies van hun autonomie en het gebrek aan sterke politieke leiders om 

het lidmaatschap te verdedigen. Ook de Europese Unie zelf is niet vrij te pleiten 

van  fouten. Zo heeft de EU nauwelijks moeite gedaan om het lidmaatschap van het 

Verenigd Koninkrijk te verdedigen, de voordelen ervan te erkennen en te 

waarderen. Ook de besluiteloosheid en terughoudendheid van Europa op het vlak 

van buitenlands beleid en defensie heeft de positie van de Europese Unie 

aangetast. 

T.L.  
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Na een sterke lancering is  Boerentrots uitgegroeid tot een beweging met een 

trouw publiek. Zo telt de Facebookpagina van Boerentrots intussen meer dan 

20.000 leden. Wekelijks vertellen ze hier straffe verhalen van Vlaamse land- en 

tuinbouwers.  

Zo toont Boerentrots Vlaanderen hoe belangrijk onze boeren zijn om lokaal en 

gezond voedsel op ons bord te krijgen. 

  

Het strafste verhaal was het tv-programma 'Boerenjaar' op televisiezender VIER. 

Wekelijks keken bijna een half miljoen mensen naar het wel en wee van 

hardwerkende boerenfamilies. Hier zien we dat onze boeren niet enkel echte 

ondernemers zijn, maar ook uiterst zorgzaam zijn voor hun dieren en teelt. Enkele 

personages zijn uitgegroeid tot echte sterren. Denk aan fruitboer Daan wiens 

uitspraken zelfs de t-shirts van Boerentrots sierden. 

  

Sinds midden maart treft het coronavirus Vlaanderen recht in het hart. Gelukkig 

heeft  Boerentrots een groot hart voor onze boeren. Via Facebook en de 

website www.boerentrots.be verzamelen zij verhalen van boeren die solidair zijn 

met iedereen getroffen door het virus.  Zo is er het verhaal van een fruitteler die 

gratis peren levert aan een lokaal ziekenhuis. Of chef-kok Ann-Sophie Breysem die 

met lokale producten kookt voor ziekenhuispersoneel. Een veehouder uit Vlaams-

Brabant organiseert zelfs een heuse openluchtwinkel zodat klanten hun rundvlees 

recht van bij de boer kunnen kopen. 

  

Jij kan ook tonen dat je  “Boerentrots” bent! door online het manifest te tekenen 

op www.boerentrots.be 

  

Volg #Boerentrots op Facebook en mis geen enkel verhaal van straffe boeren. 

  

 

 

 

 

 

Nu we in hoofdzaak in ons “kot” blijven, is er veel vrije tijd voor meer creatieve 

activiteiten…  Dat we als BGB toch kunnen bijdragen tot het “verbinden” van de 

leden en het creatieve daarin willen aanmoedigen, kan bijvoorbeeld met een 

publicatie met een zinvolle tekst van een lid zoals hieronder. 

Wie wil vertellen hoe hij of zij de quarantaine speciaal creatief beleeft mag dit 

altijd doorsturen naar onze email Bond.gepens.BB@gmail.com    Alle initiatieven van 

harte welkom! 

We willen de meest interessante stukjes dan ook publiceren .  Het is een middel om 

toch verbonden te blijven.   

4.    Boerentrots is trotser dan ooit.  

 

5.       Toch BGB blijven verbinden  

http://www.boerentrots.be/
http://www.boerentrots.be/
mailto:Bond.gepens.BB@gmail.com
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Buren (*)  in  Coronatijd   
 
“social distance”  
in tijden van crisis 
een rechtvaardige  
en eerbare plicht  

sociale nabijheid  
in gewone of barre tijden 
een eerbare opdracht 
breed gedragen 

buren blijven buren 
een opgestoken hand 
een knik van interesse 
een glimlach van meevoelen 
een broederlijke vermaning  
duizendvoud eenvoudig 

buren blijven buren 
ook als je het niet verwacht 
hou contact en wees creatief 
met dank aan de helden 
van vandaag en morgen 
wees sterk en moedig  

 
(*)  familie, vrienden, kennissen en buren 
(op  sociale afstand of via sociale media) 
  
 
Fred timmermans  
21 maart 2020 
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95 jaar in 2020: 

28/07:  Vanneck Henriette (ABB), Blandenstraat 30, 3053 Haasrode   

 

90 jaar in 2020: 

11/07:  Van Cauwelaert Edward (ABB), Guido Gezelleplein 5, 8620  Nieuwpoort 

  

80 jaar in 2020: 

08/07:  Dhondt André  (SBB), Harlingerhof 38, 9990 Maldegem 

11/07:  Fevery Raf  (AVEVE), Schipdokstraat  22, 9800 Deinze 

19/07:  Jouniaux Pierre  (ABB), Rue Verbeeck 55, 5001 Namur 

27/07:  Smout André  (BB), heideweg 5,  3220 Holsbeek 

  

65 jaar gehuwd in 2020: 

23/07:  Van Thielt Yvo (ABB) met Smekens Josée, 

Raadhuislaan  10/1, 3010  Kessel-Lo 

  

60 jaar gehuwd in 2020: 

18/06:  Creten Firmin  (ABB) met Karremans Amanda  

Spoorwegstraat 38, 3545 Zelem  

02/07:  Vanderwegen Willem  (ABB)  met Craps Jeanne, 

Kwakkelbosstraat 3,  3360  Bierbeek 

11/07:  Van Cauwenbergh Georges  (AVEVE)  met Timmermans Maria, 

Wersbeekstraat 53,  3391  Tielt-Winge  

 

50 jaar gehuwd in 2020: 

02/06:  Uytterhoeven Collete  (ABB)  met De Winter Florimond, 

Woeringstraat 69, 3150  Haacht-Tildonk 

27/06:  Bos Guido (ABB)  met Muës Lisette, 

Weg naar Messelbroek 34, 3271  Zichem 

05/07:  Huysegems Roger (SBB)  met Troonen Odile,  

Helmkruidstraat  4, 3360  Lovenjoel 

10/07:  Vangheel Lidy  (ABB) met Van Meensel Julien, 

Zammelseweg 190,  2440 Geel 

18/07:  Page Leo (SBB)  met Mertens Maria, 

Vereningingstaat   21, 3010 Kessel-Lo 

23/07:  Vandenbroucke  Daniel  (AVEVE)  met Costenoble Marie-Jeanne, 

Eikendreef 36, 8680 Koekelare  

 

 

 6.  Proficiat aan onze jubilarissen: 
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04/04/2020:  Armand Vansteenwegen  (ABB), weduwnaar van Jeanine Haling, 

Volmolen 19, 3600 Genk 

05/04/2020:  Rosa Devillé  (ABB) weduwe van Charles Vandevelden, 

Nijvelsesteenweg  425/001 , 1500  Halle 

22/04/2020:  Germaine David, weduwe van René Swinnen (AVEVE), 

Mechelse steenweg  564/B3  3012 Herent  

7.   Onze christelijke deelneming aan de familie van 

onze overleden leden 


