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1. Ga even zitten en lees   

Het woordje van de voorzitter:   

Onder voorbehoud…  

 “Onder voorbehoud!” Het zou zomaar ons jaarthema kunnen 

zijn, dit jaar, maar ook volgend jaar. We maken plannen in 

het besef dat we ze nog niet kunnen uitvoeren, dat we 

voorzichtig moeten zijn in het maken van afspraken. Voor 

volgend jaar hebben we elke maand een activiteit voorzien, 

weliswaar nog niet definitief geregeld. Dit heeft tot gevolg 

dat er niet altijd een datum is vastgelegd en de reeds vastgelegde datums zijn 

steeds onder voorbehoud. We houden u maand na maand op de hoogte. Zo is de 

lezing van december voor onbepaalde tijd uitgesteld. Ook de lezingen van januari en 

februari zijn zeer twijfelachtig. We volgen de situatie op de voet. Zodra het 

mogelijk is om een geplande activiteit in veilige en geruststellende omstandigheden 

te laten plaatsvinden zullen we dat doen. Ook overwegen we om het aantal 

activiteiten per maand op te drijven vanaf het ogenblik dat de toestand dit toelaat. 

Een en ander heeft er ook toe geleid dat het bestuur BGB heeft beslist om voor 

volgend jaar geen lidgeld te vragen. Van alle huidige leden wordt het lidmaatschap 

automatisch verlengd. Nieuwe leden, die in de loop van 2021 toetreden,  zullen 

eveneens geen lidgeld moeten betalen. 

Door het wegvallen van de contactdag en van de programmadag hebben we niet de 

gelegenheid gehad om bestuursleden die op het einde van hun mandaat zijn gekomen 

uit te wuiven. Dit gaan we zeker nog doen, ten gepaste tijde. Ook de verjaardags- en 

huwelijksjubilarissen van dit jaar zullen op een later tijdstip hun viering nog krijgen. 

Ondertussen hebben we een nieuw bestuurslid mogen verwelkomen: Pieter Michels 

van Acerta, voordien SBB Sociaal Secretariaat. In een volgende nieuwsbrief zullen 

we nader kennis kunnen maken. 

De impact van het coronavirus is veelomvattend. Onze bewegingsvrijheid wordt 

nogmaals en terecht in ernstige mate beperkt. Op korte termijn moeten we niet 

rekenen op verregaande versoepelingen. Laat ons daarmee rekening houden in onze 

verwachtingen en hoop op een normalisering van ons doen en laten. Nog geruime tijd 

zullen we moeten leven onder de onvatbare dreiging van het virus. Het enige wat we 

kunnen doen om het risico van besmetting te verminderen is ons strikt houden aan de 
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opgelegde voorzorgmaatregelen.  

Hou het gezond en veilig voor uzelf, uw dierbaren en uw omgeving. 

Met wensen van volharding en hoop. 

Tony 

 

 

 

 

 Het jaarprogramma voor volgend jaar oogt veelbelovend. Maar het is lang niet zeker 

dat alle verwachtingen kunnen ingelost worden. Hierna volgt een overzicht met 

toelichting over de huidige stand van zaken.  

Laat ons hopen dat de coronacrisis niet alles nog eens overhoop haalt. 

Lezingen 

Er zijn drie lezingen voorzien: 

- Dries Delrue over oorlog en vrede in kleinkunst en chanson; 

- Professor Ronny Swennen over de bedreigingen van de bananenteelt wereldwijd; 

- Alain Remue over de werking van de cel van vermiste personen. 

De drie sprekers hebben toegezegd doch om een datum te bepalen wordt gewacht 

tot er meer zekerheid is dat de lezingen ook werkelijk kunnen doorgaan.  

De eerder vastgelegde datums vervallen. 

 

Bezinningsdag 

De bezinningsdag is gepland op 18 maart 2021 in Alden Biesen. Te gelegener tijd 

wordt het concrete programma verder uitgewerkt. 

 

Contactdag 

De contactdag gaat volgend jaar normalerwijze door op 20 april 2021. Met Den 

Egger en Hof ter Venne zijn reeds de nodige afspraken gemaakt. 

 

Meerdaagse reizen 

In de gegeven omstandigheden is het weinig waarschijnlijk dat de reis naar Israël 

in 2021 zou kunnen plaatsvinden. Om nodeloze reservaties en kosten te vermijden 

wordt de reis definitief verschoven naar 2022. 

De 5-daagse reis naar Normandië wordt gepland van 11 tot 15 september 2021. 

Voor de reservaties en het programma wordt nog gewacht tot er meer duidelijkheid 

is om veilig te kunnen reizen. 

2..   Jaarprogramma BGB voor 2021   
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Daguitstappen 

Voor de wandeling en het bezoek aan Durbuy en omgeving, voorzien in mei 2021, 

moeten datum en programma nog vastgelegd worden. 

Het bezoek aan het Havenhuis in Antwerpen met oversteek naar Bazel is gepland op 

26 juni 2021. Er is evenwel nog geen toezegging vanwege het Havenhuis. Desnoods 

wordt een alternatief programma uitgewerkt. 

In augustus trekken we naar Vogelsang en gaan we op verkenning in de 

bruinkoolwinning. De datum dient nog vastgelegd te worden. 

Op 21 oktober 2021 krijgen we een rondleiding in Meensel-Kiezegem met als het 

thema de bloedige oorlogsgebeurtenissen in dit Hagelands dorp. Ook een bezoek aan 

een fruitteeltbedrijf staat op het programma. 

Een tweede bezoek aan de luchtmachtbasis van Kleine Brogel is momenteel nog niet 

mogelijk. Afwachten dus. 

 

Programma- en jubilarissendag 

Voor de programma- en jubilarissendag op 16 november 2021 zijn de nodige 

afspraken gemaakt met Den Egger en Hof ter Venne. 

 

   

 

 

GEEN LIDGELD VOOR 2021 

Behalve enkele lezingen in het begin van het jaar en de maandelijkse nieuwsbrief 

hebben onze leden nog niet veel kunnen genieten van hun lidmaatschap. Ook volgend 

jaar lijkt het een kwakkeljaar te worden toch zeker de eerste jaarhelft.  

Het bestuur BGB heeft dan ook geoordeeld dit gemis te compenseren door voor 

2021 geen ledenbijdrage te vragen. 

Voor alle leden 2020 wordt het lidmaatschap automatisch verlengd tot einde 2021. 

Jullie moeten dus zelf niets ondernemen om uw lidmaatschap te vernieuwen. 

 

NIEUWE STATUTEN BGB 

Bond Gepensioneerden Groep Boerenbond werd in 1969 opgericht als een feitelijke 

vereniging zonder rechtspersoonlijkheid. Pas in 2015 is BGB een VZW geworden. 

Ingevolge de nieuwe wetgeving inzake verengingen en vennootschappen dienden de 

statuten aangepast te worden. Dit gebeurde in een bijzondere algemene vergadering 

op 22 september 2020. Naast de wettelijk verplichte aanpassingen werd van de 

3. Nieuws uit eigen huis 
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gelegenheid gebruik gemaakt om de samenstelling van de algemene vergadering en 

het bestuursorgaan van de vzw gelijk te schakelen met het feitelijk bestuur van 

BGB. 

 

MANDAATBEEINDIGING BESTUURSLEDEN 

Het mandaat van ondervoorzitter Nestor Moors en bestuurslid Paul Van Mierloo 

nam normalerwijze een einde op onze contactdag van 21 april van dit jaar. Door het 

wegvallen van de contactdag werd hun mandaat stilzwijgend verlengd tot bij de 

wijziging van de statuten op 22 september laatstleden. Odette Dekeyser beëindigde 

vorig jaar haar voorzitterschap doch bleef nog deel uitmaken van het bestuur. Ook 

hieraan is een einde gekomen bij de statutenwijziging. 

Graag willen wij hen nogmaals bedanken voor hun jarenlange inzet voor BGB en hun 

bijdrage in het bedenken en realiseren van de talrijke activiteiten BGB.  

We zullen niet nalaten dit bij een latere gelegenheid ook publiekelijk te doen. 

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR 

Het huidige bestuur BGB, tevens de algemene vergadering en het bestuursorgaan 

van de vzw, is als volgt samengesteld: 

Tony Lemmens, voorzitter 

Hilda Staels, ondervoorzitter 

Germain Wyseur, secretaris 

Jef Boogaerts, penningmeester 

Jos Sannen, verslaggever 

Jos Pelgroms 

Stef Stas 

Luce Anciaux 

Pieter Michels 

 

 

 

 

 

 

 

Mozes mocht het beloofde land zien toen hij op de berg Nebo stond. Duizenden jaren later, 

in mei 2020 zouden de reislustige BGB-ers dit prachtige land bezoeken. Helaas COVID-19 

stak er een dikke stok voor. Tijdens onze vele vergaderingen via een video-verbinding 

stelden we als bestuur telkens onze plannen uit… het virus blijft echter ieder van ons parten 

spelen.  

4.            Israël Het beloofde land….  

  BGB-ers bezoeken het in 2022 !!!! 
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2021 dan moet het beslist lukken zeiden we opgewonden tegen elkaar. Maar is dat zo? Israël 

heeft het zwaar te verduren. Eind september ging het weerom in totale lockdown, 

oorspronkelijk voor twee weken en dan evalueren…., kortom voor ons niet geruststellend. 

Ondertussen bij ons in Vlaanderen…  het ziet er niet goed uit…   en België kleurt helemaal 

rood…   heel veel mensen denken dat we tegen maart 2021 met een eenvoudig spuitje, de 

mondmaskers definitief kunnen opbergen. Afstand houden is dan niet meer nodig.   

Maar onze Leuvense viroloog Johan Neyts dringt echter aan op meer realisme in verband 

met de 4 kandidaat-vaccins die nu in de laatste testfase zijn. De bedenking “Nu nog even de 

winter uitzweten, in april een prikje en dan zorgeloos de zomer van 2021 in” is volgens hem 

twijfelachtig.  Minister van Volksgezondheid Maggie De Block voorziet dat er in maart kan 

gevaccineerd worden, en wij als 65+ers zullen wel bij de eerste zijn, dus…..  

Maar minister Vandenbroucke klinkt al veel voorzichtiger, net zoals Johan Neyts… 

Daarenboven is de vraag: hoe sterk zal zo’n vaccin zijn? In het zogenaamde protocol van 

“ons” kandidaat-vaccin schrijft AstraZeneca dat ze op 50 procent efficiëntie mikken.  

Dat wil zeggen dat het vaccin werkt bij de helft van de mensen die het nemen. Johan Neyts 

vindt dit maar laag. “Om echt een impact te hebben op de pandemie, zou je de lat toch een 

stuk hoger moeten leggen. Je kunt je afvragen of je het vaccin wel moet beginnen te 

verdelen als het bijvoorbeeld maar net vijftig procent zou halen”.   Hij vindt dat de drempel 

minstens op 60% efficiëntie moet liggen en dat moet dus nog maar bewezen worden.  

De belangrijkste les zal dus vermoedelijk zijn:  dat de huidige coronamaatregelen (handen 

wassen, afstand houden, contacten beperkten…)  niet te snel vergeten mogen worden, in 

afwachting van een echt goed werkend coronavaccin.   

Met andere woorden we zullen het volgend voorjaar zeker nog niet zonder 

coronamaatregelen kunnen leven, dat zijn zo wat de bedenkingen en conclusies van ons 

bestuursorgaan. 

Het stond en staat bij velen op het verlanglijstje, het bezoek aan het “Beloofde 

Land”….   Maar iedereen wil vooral veilig reizen…  we beslisten dan ook om het 

reisdoel Israël te verplaatsen naar mei 2022. 

De deelnemers voor de Israël-reis 2020 betaalden reeds minstens het voorschot. Dit is 

zeker niet verloren, want:  

 U kan vanaf 1 jaar na uitgifte van de voucher, beslissen om terugbetaling ervan aan te 

vragen - Omnia betaalt dan binnen een termijn van 6 maanden het betaalde bedrag terug 

 U kan de voucher (geheel of gedeeltelijk) ook gebruiken voor een andere reis uitgegeven 

bij Omnia Travel.  

Sowieso is het voorschot dus nooit verloren ! 

Blijf voorzichtig en vooral blijf gezond! 

Stef Stas 
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Nu we in hoofdzaak weer in ons “kot” moeten 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, een extra activiteit….. 

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  zijn nog altijd van harte welkom! 

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

toch verbonden te blijven.  Zo hebben we wel enkele initiatieven binnen gekregen 

waarvan je er hieronder kunt lezen ….  

 

 

 

CORONA – BUREN (2e golf ) 

een ongrijpbare stoorzender ,  voor lange tijd gekomen  en gebleven 

wat blijft,  is moeilijk te vatten: 

geen handdruk meer,  geen knuffel 

alleen op afstand een goede dag 

in de verzengende hitte, geen feestjes meer, alleen een bubbel van vijf, 

en dan nog maar zozo 

geen afscheid, geen voelbare rouw , alleen een verre groet  

in een bijna lege ruimte  

nood aan nabijheid, of mededeelzaamheid 

het blijft wennen, aan alles wat er niet meer is 

en aan alles wat we opnieuw moeten verstaan :  

geen maakbaarheid, alleen de kern van vele dingen 

is even wit en stil, bijna eindeloos 

wachtend op een betere tijd om elkaar te blijven raken 

hoop boven angst gesteld  samen onderweg blijven gaan 

 

Fred Timmermans, 
18 augustus 2020  

 
 

 

5.       Toch BGB blijven verbinden  
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HET WERELDS GELUK. 

Een huis hebben dat net, mooi en gerieflijk is, 

Een tuin met geurige leibomen als prieel,  

Fruit keurwijn, een klein kroost en weinig personeel, 

Een vrouw bezitten die trouw en bescheiden is. 

Geen schuld of ontrouw kennen, geen vete of haat, 

Geen onenigheid hebben om een erfenis, 

Geen voorspraak vragen, content zijn met wat er is, 

Aan zijn toekomst werken naar de gepaste maat. 

Vrank zijn leven leiden, niet hebberig zijn, 

Zonder angstvalligheid godvruchtig zijn, 

Zijn driften beheersen en bevelen. 

Met een vrije geest elke dwaling vermijden, 

Bezield leven en zorgzaam enten en telen, 

Dat is thuis in vrede de dood verbeiden. 

Christoffel Plantijn (1520-1589)  
Ingezonden door Michel Heveners  

 

 

 

OPA, OMA … EN DE KERSTBOOM 

Opa hield van zijn grote tuin en zijn sterke variatie aan stoere bomen.  

Hij verdroeg geen alleenheersers, geen tirannen, geen machtsdespoten noch dictators. 

Iedereen moest een kans krijgen op voldoende licht, lucht en zon. 

De bladeren gaven hun laatste zucht onder zijn grote voeten.  

Kleinzoontje Luïs keek rond met zijn vragende oogjes en liet enkele woordjes van 

verwondering naar buiten rollen: ‘Boom, opa, … dikke sterke boom …’ 

De aandacht van de kleine was vrij vlug geconcentreerd op de resterende ritselende 

droge bladeren. 

 

Opa kende ze allemaal bij naam, zijn bomen, zélfs in hun naakte toestand. De mooiste 

kerstboom, dat was het wat hij zocht, want binnenkort was het Kerstmis en allemaal 

zouden ze komen: de kinderen met de vijf kleinkinderen. 

‘De grootste,’ had oma gezegd! Naast de oude kerststal, met een dakje van stro, moest 

er plaats zijn voor méér dan tien kerstpakjes, voor iedereen iets, ook voor opa en oma. 

 

Oma beleefde er ieder jaar veel deugd aan om alles een plaatsje te geven onder de 

grote boom. Met de voorbereidingen was ze al een tijdje bezig. Het hoogtepunt was de 

‘pannenkoekenbak op grootmoeders wijze’.   Het deeg was tijdig klaar.   Op iedere 
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pannenkoek lag haar ervaring te lezen.  Ze kon het, warm en vers voor de vele magen. 

De kinderen vonden ze véél beter dan die van de bakker. 

Het was bijna zes uur in de namiddag.  

Opa installeerde zich in zijn oude zetel en stak een sigaar op. 

Een sigaar roken gebeurde enkel op hoogdagen, en kerstavond hoorde daar ook bij 

volgens opa.  

 

In minder dan twintig minuten waren ze allen geland, groot en klein, vergezeld door 

twee hondjes en minstens zes gsm’s! 

Die hondjes waren snel zijn vrienden, maar van het gepiep en gezang van die gsm’s werd 

hij echt wrevelig. Steeds bereikbaar noemen ze dat en als opa of oma hen opbelt, dan 

krijgen ze dikwijls te horen: ‘Ik ben er even niet …’. 

Opa heeft al bijna vijftig jaar een vaste telefoon. 

Zeer strategisch opgesteld, even ver van de voordeur, even ver van de achterdeur, 

even ver van de keuken en even ver van de slaapkamer.  

Opa en oma zijn dus wél snel bereikbaar. De plaats van het gebeuren, van ‘vreugde en 

verdriet in eerste lijn’ situeert zich dus halfweg de middengang … 

 

Ook oma had plaatsgenomen in haar zetel, naast opa met de namen en nummers van de 

pakjes op haar schoot …  Oma zorgde ervoor dat ieder kreeg wat hem of haar 

toekwam, en opa keek gelukzalig toe … 

Laatst kwam de kleine Lena aan de beurt met haar vredeswens voor opa en oma. 

Het kwam diepgemeend uit haar kinderhartje: 

“Al zijn jullie een beetje oud, 

Jullie hart blijft van goud. 

Elke Kerstdag kom ik gaarne weer, 

Ik hou van jullie al langs om meer”. 

 

Opa straalde van geluk en een traan blonk in oma’s ogen. 

Ze bekeken mekaar en dachten hetzelfde: zuiver tot op de graat en nog altijd gsm-

vrij! 

 

José De Marez 

 

 

OPA WIL NOG GROEIEN 

Op nieuwjaarsdag zouden ze allemaal komen. Nu zijn ze met vijf. Twee jongens en 

drie meisjes. Een handvol kleinkinderen. 

Vijfmaal een bevestiging van hun oma en opa- zijn. 

Een zekerheid om met regelmaat jong bloed onder hun bekommerde en liefdevolle 

blik te krijgen. 
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Ze zouden allemaal komen met hun papa en mama, na hun middagdutje, om vier uur. 

Zelfs de zusjes uit Amerika zouden er zijn, maar dan via skype. Goed uitgeslapen om 

10 uur, al over de oceaan, ‘s morgens. 

Oma is al een tijdje druk in de weer met pannenkoeken. Ze kan het als geen ander. 

De kleinkinderen zijn er gek op. 

Opa zoekt contact met zijn oudste dochter in Amerika om op het juiste moment de 

hele  familie bijeen te krijgen. Op de eerste dag van het jaar mag dat zeker.  

Vier uur. Er wordt gebeld aan de voordeur. 

De eerste invasie. Lars en zijn babyzusje samen met de mama en de papa. Stralend. 

Weinig minuten later zijn  ze er allemaal. Het feest kan beginnen. 

De Amerikaanse kindersnoetjes verschijnen op het scherm. Vrolijke gezichtjes en 

een overzeese regen van wensen en kussen. 

Opa en oma nemen plaats in hun zetel. De baby laat eerst van zich horen. De lekkere 

melk van haar lieve mama is de oplossing. 

Larsje staat klaar met zijn wensen. Zijn grote ogen gaan van oma naar opa. 

  Rimmel rammel busje, 

  in mijn mond kriebelt een kusje, 

  een kusje voor het nieuwe jaar, 

  hou jullie allemaal klaar. 

En de kusjes volgen. 

Luïsje wordt ongeduldig en begint op zijn beurt probleemloos, verlangend naar zijn 

beloofd nieuwjaarsgeschenk. 

Zijn woordjes worden omfloerst met sierlijke bewegingen. 

  Een knipje met mijn ogen, 

  een zoentje met mijn mond, 

  ik klap nu in mijn handjes 

  en draai eens in het rond. 

  Ik maak een mooie buiging, 

  zo diep tot aan mijn knie. 

  Dat is om te vertellen  

  dat ik jullie heel graag zie. 

Een overvloed aan kusjes. 

Gelukkige kindergezichtjes bij het zien van de verrassende geschenken. 

En nu oma’s warme pannenkoeken met lekkere melk voor Luïs en Lars. 

‘Daar krijg je sterke benen van’, zegt opa. 

‘Maar oma moet ook veel melk drinken’, antwoordt de wakkere Luïs. 

‘Waarom heeft oma sterke benen nodig?’, vraagt opa. 

‘Om hoger te kunnen springen op de trampoline.’ 

 

Lars volgt alles aandachtig en ziet de eetlust van opa. 

Even later:’Kijk oma, opa wil nog groeien’. 

José De Marez 
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SINTERKLAAS 

 

Ieder jaar als het grote feest nadert, wordt het voor opa en oma en voor zijn papa 

en mama niet eenvoudiger. 

Luïs bekijkt hen nauwlettend en stelt meer en meer vragen, waarop het antwoord 

steeds moeilijker wordt. 

De twijfel is dikwijls van zijn gezichtje af te lezen. 

Toch wil hij er niet aan toegeven uit vrees dat het speelgoed achterwege zou blijven. 

 

De Sint-liedjes kent hij goed, maar toch stelt hij zich vragen. 

‘Opa, wat is dat, de roe van Zwarte Piet?’ 

‘Dat is de stok die Zwarte Piet gebruikt voor de stoute kinderen, enkel voor de zéér 

stoute. Nu maakt hij daarmee ook de schouwen wat properder. Hij moet ‘s nachts 

het speelgoed toch kunnen binnenbrengen langs de schouw.’ 

‘Maar op Lars zijn huis staat er geen schouw.’ 

‘Dan zal nonkel Stijn de voordeur openlaten voor de Sint en Zwarte Piet.’ 

 

‘Mijn vriendje heeft verteld dat hij gisteren een echt dikke Sinterklaas heeft 

gezien en ook een grote magere in dezelfde straat. Dat kan toch niet. Er is toch 

maar één Sinterklaas.’ 

‘Juist, er is maar één echte Sinterklaas. De andere mag alleen wat helpen als er 

teveel werk is.’ 

 

Opa krijgt het lastig als de vragen blijven komen. 

‘Waarom zijn er zoveel Zwarte Pieten?’ 

‘Om Sinterklaas te helpen. Veel kindjes betekent veel werk. ‘s Nachts halen ze al dat 

speelgoed uit de winkels om het naar de huizen van de kindjes te brengen.’ 

Om andere vragen te voorkomen vertelt opa vlug verder. 

‘Toen opa klein was, kwam de Sint met de stoomboot uit Spanje. Hij was een lange 

tijd onderweg, maar toch op tijd hier.’ 

‘Nu komt hij véél vroeger, lang vóór zijn feest,’ onderbreekt Luïs. 

‘Hij komt met het vliegtuig of met de helikopter en soms reist hij ook met de trein. 

Maar het liefst is hij met zijn paard op stap,’ vult opa aan. 

‘Juf heeft gezegd dat de Sint heilig is en daarom elk jaar terugkomt naar de brave 

kindjes.’ 

Ondertussen is hij aan het spel geraakt, maar zit dan weer zichtbaar diep na te 

denken. 

‘Oma, waarom zet jij je schoentje niet?’ 

‘Hij komt toch enkel voor de brave kindjes,’ antwoordt oma. 

‘De mama van mijn vriendje heeft haar schoen gezet met een grote wortel in voor 
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het paard van Sinterklaas. En weet je wat, ze heeft twee nieuwe schoenen gekregen. 

Ze was héél blij.’ 

Een gelukzalige glimlach verschijnt op oma’s gezicht. 

 

Even later. 

De wagen van zijn mama stopt voor de deur. 

Hij loopt naar haar toe en er volgt een dikke knuffel. 

‘En,’ vraagt zijn mama, ‘je bent nu zeven jaar, wat zal je nu vragen aan de Sint?’ 

‘Ik heb het thuis op het bord geschreven: lieve Sint, je mag zelf kiezen wat je me 

geeft of brengt.’ 

‘En, Luïs, wat is het mooiste geschenk dat je ooit van de Sint gekregen hebt?’ 

‘Dat was jij, mijn mama.’ 

 

José De Marez 

 

 

 

 
Sinds José De Marez  op pensioen is schrijft hij geregeld humoristisch getinte cursiefjes. Zijn eerste boek is door 
sommige leden wel bekend: 'Het Bijzonderste lukt nog'. 
Zijn tweede 'OPA WIL NOG GROEIEN' verscheen in 2018. 
Het is een korf vol leuke verhalen over kleinkinderen met hun oma en opa. Spontane en fantasierijke alledaagse 
onderwerpen met de nodige humor. Oma en opa koesteren hun kleinkinderen als hun grootste fortuin. 
Bij belangstelling kan het boek besteld worden voor slechts 10€ (+ verzendkosten).  
U kunt mailen of bellen: jose.demarez@hotmail.com     056/456610 of 0474/874850 
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Ons medelid Julius Schellens is ook literair actief.  
 
Nu corona ons weeral aan huis en tuin gekluisterd houdt kan literatuur een aangenaam 
en leerrijk tijdverdrijf zijn voor jezelf. Of een oplossing bij de zoektocht naar 
eindejaarspakjes. 
De  vier uitgebrachte boeken van ons medelid Julius Schellens kunnen hierbij helpen. 
  
1. Debuutroman 'Mijn Moeder is mijn Mama niet'. 
Uitgeverij Het Punt 2019. - Auteur Julius Schellens. 

ISBN 978-94-6079-452-0  Prijs: 17 euro. 

Deze roman is het waar gebeurde verhaal van Rita die naar eigen zeggen wel een biologische 

moeder heeft gehad maar nooit een liefdevolle mama heeft gekend. 
Ze vertelt over een periode van een dertigtal jaren waarin ze als kind, opgroeiende tiener, jonge 

vrouw en later zelf mama door haar moeder getiranniseerd werd. Ze kreeg dagelijks te horen hoe 

lelijk, dom en waardeloos ze wel was. Een ongewenst kind, een blok aan haar been. 

Hoe Rita thuis en op school ook haar best deed, nooit was het goed genoeg voor haar moeder. Van 

alles wat waar dan ook enigszins fout liep kreeg ze de schuld. 

Haar vader kwam al evenzeer tekort in zijn taak van opvoedende ouder omdat al zijn tijd naar zijn 

werk ging. 

Ook in haar huwelijksleven was het lot Rita niet gunstig gezind. 

Het boek is niet alleen  een getuigenis over fysieke mishandeling, psychisch lijden, angst, 

onzekerheid en doodsverlangen maar ook van een niet aflatende hunkering naar geborgenheid, 

liefde en affectie. 

  
2. Kinderboek 'Mijn Ogen zijn jouw Ogen - Dagboek van een Geleidehond'. 
Uitgeverij Clavis 2019. - Auteur Julius Schellens, medeauteur en illustrator Ruth Wielockx. 

ISBN 978-90-4483-548-9    Prijs: 17,95 euro. 
Je volgt Rino, een pup die wordt opgeleid tot geleidehond. Hoe gaat het eraan toe in zijn 

pleeggezin? Wat leert hij allemaal in het opleidingscentrum? En wat mag jij zelf wel of niet doen 

als je een geleidehond tegenkomt op straat? Je komt het allemaal te weten! 

Bovendien lees je in het dagboek van Rino wat hij zelf van zijn taken en zijn leven met zijn baasje 

vindt. 

Julius liet zich inspireren als ervaringsdeskundige met achtereenvolgens zijn drie geleidehonden. 

Een combinatie van interessante weetjes en een leuk dagboekverhaal, waarbij je alles leert over 

geleidehonden. Opgesmukt met prachtige tekeningen en foto's. 

Voor iedereen vanaf 8 jaar. 

  

Beide boeken zijn gesigneerd te verkrijgen bij: 

- De auteur mits verzendingskosten:  jul.schellens@skynet.be - 016/69 97 90. 

- Boekhandel De Standaard en sommige andere zelfstandige boekwinkels 

  

3. - EGO SUM -Bundeling van Gedichten, Mijmeringen en Cursiefjes 
Kirjaboek 2009 - Auteur Julius Schellens. 

ISBN 978-94-6008-055-5. 

  

4. MIJN ALTER EGO - Een Reis doorheen onze Leefwereld - Dichtbundel. 
Auteur Julius Schellens, illustraties Anne Van Moere. 

-Kirjaboek 2015     ISBN 978-94-6008-243-6. 

  
Beide gedichtenbundels alleen te  bestellen bij de auteur. 
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95 jaar in 2020: 

13/12: Van Mellaert Cyriel (BB), Heidebergstraat 160, 3010 Kessel-Lo   

  

90 jaar in 2020: 

12/12: Brems Jozef (ABB), Blandenstraat 216,  3053 Haasrode  

  

80 jaar in 2020: 

01/11:  Simons Roger (ABB), Verminktenlaan 21,  3400  Landen 

24/11:  Raeymaekers Hugo (CEM), De Lelie,  Aarschotsesteenweg 142 bus 211, 

3111 Wezemaal  

14/12:  Dewilde Anne-Marie (CERA), St Maartensdal Bl 2A/B0107, 3000 Leuven 

16/12:  Duericnckx Maurice  (ABB), Vierhuizenstraat 34, 3012 Wilsele 

20/12:  Rosseel Godfried  (BB), Vlierbeekstraat 23, 3052  Blanden 

25/12:  Thijs Marie-Josée  (CERA), Tessenstraat 11/0404, 3000 Leuven 

29/12 :  De Bondt André  (ABB), Rigessel  41, 3111  Wezemaal 

29/12:  Herbots Emma  (AVEVE), O.L.Vrouwstraat 90 A/201, 3020  Herent  

 

60 jaar gehuwd in 2020: 

26/11:  De Wijgaert Josephine (ABB) met Smedts Jos, 

Rodenbachlaan 21,  3110 Rotselaar  

 

 

16/07/2020: Vandegaer Rafaël (CERA), St Jorislaan 20, 3001 Heverlee  

13/08/2020: Van Den Eynde Marie-José, echtgenote van Goovaerts Rik (ABB),  

WZC H. Hart  K 100D, Tereken 14, 9100 Sint Niklaas  

28/08/2020:  Sannen Marcel (SBB), echtgenoot van Alice Kennes, 

  Diestsestraat 94, 3270 Scherpenheuvel-Zichem  

06/09/2020:  Eykens Angele (KVLV), lichtaart 

28/09/2020:  Dries Julia, echtgenote van Willy Depoorter (SBB), 

IJzerenpoortstraat 33, 3000 Leuven  

22/10/2020:  Frans Van Steen (CERA), echtgenoot van Yvonne Ceuppens, 

Leliëndaalstraat 32, 2811  Mechelen  

31/10/2020:  Maria Vandeput, echtgenote van Willy Heeren (CERA), 

Duinbergenlaan  49, 3001 Heverlee  

 

 

 7.  Proficiat aan onze jubilarissen: 

8.   Onze christelijke deelneming aan de familie van onze 

overleden leden 
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Vandegaer Johan (CERA), Waversebaan 157, 3001  Heverlee 

Michels Pieter  (SBB/ACERTA), Paul van Ostaijenlaan 2, 3001 Heverlee 

 

9.  Welkom aan onze nieuwe leden  
 


