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1. Ga even zitten en lees   

Het woordje van de voorzitter:   

Even leek 1 mei veelbelovend…  
De corona-epidemie kent een grillig en onvoorspelbaar 

verloop. Na de tweede golf in het najaar 2020 leek het de 

goede kant op te gaan. In het voorjaar 2021 werden 

geleidelijk versoepelingen doorgevoerd. Met de op gang 

gekomen vaccinatiecampagne werden de vooruitzichten 

steeds gunstiger. Op 1 mei zou de horeca terug open gaan, 

een opluchting voor velen: uitbaters, leveranciers en consumenten. Maar schijn 

bedriegt:  in de eerste helft van de maand maart gingen de cijfers alarmerend snel 

de verkeerde kant op.  Het overlegcomité zag zich genoodzaakt  de in het 

vooruitzicht gestelde versoepelingen terug te schroeven en zelfs de scholen te 

sluiten. 

Een en ander heeft ertoe geleid dat burgers, bedrijven, instellingen, ziekenhuizen, 

scholen, kortom gans de samenleving, om de haverklap moet schakelen en dat is 

vermoeiend.  Onze maandelijkse bestuursvergaderingen via scherm worden steeds 

korter en eerlijk gezegd ook eentonig:  steeds dezelfde agenda, dezelfde 

vaststellingen en hetzelfde besluit: een heropstart van onze activiteiten is nog niet 

voor morgen. Ook het geplande video-interview met Boerenbond over de uitdagingen 

voor land- en tuinbouw in Vlaanderen is bij een voornemen gebleven.  We maken ons 

sterk dat we dit thema kunnen hernemen in een van onze eerste lezingen na corona. 

Toch blijven we zoals zovelen volhouden en hopen op betere tijden. 

Het is begrijpelijk dat na meer dan een jaar ons geduld stilaan op geraakt. Het is 

begrijpelijk dat iedereen snakt naar perspectief, liefst met concrete versoepelingen 

en datums. We moeten er ons wel van bewust zijn dat niemand dat met zekerheid 

kan geven: niet de experten, niet de politici hoe graag ze dat ook zouden willen. Alle 

hoop wordt nu gesteld op het effect van de toenemende vaccinaties en het 

wegebben van de derde golf.  Het enige perspectief dat kan gegeven worden is dat 

het ooit terug beter wordt. Wanneer en hoeveel dat is een andere kwestie. 

Ondertussen kunnen we niet anders doen dan de voorzorgmaatregelen nauwgezet 

blijven volgen in het belang van onszelf, van iedereen die ons dierbaar is en van gans 

de samenleving.  Goede moed. 

Tony 
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Nu we in hoofdzaak nog altijd in ons “kot” moeten blijven, of ons houden aan de 

toegestane “bubbel”, 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, een plezante bijdrage ….. 

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 ….  
 
 

 

Toch BGB blijven verbinden 
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Dorheid 

 

25 jaar geleden op mijn 30 dagen lange Caminotocht in Spanje blijft een dorre 

periode in mijn hoofd hangen. 

Ongeveer halfweg ligt de “Meseta” , een plateau op 800 meter hoogte, ook wel “de 

woestijn” genoemd.   

Voor elke pelgrim die er aan begint is het zeven dagen stappen. 

De rechte weg  in witte kiezel beschenen door de Spaanse zon;   wijngaarden en 

koren op amper kniehoogte;  geen struik waaronder je je boterham kon eten. 

Dor landschap een week lang. 

Dor ook in het hoofd.  Niet nadenken, alleen je benen voelen die automatisch de weg 

afleggen. 

Mijn twee compagnons beleven het ook: stilte tussen mensen ,  zoals de stilte en 

troosteloosheid rondom.  Beseffen dat niemand anders dan jijzelf de stappen kan 

zetten.  Tranen komen ongevraagd. 

De twee compagnons zijn er,  dat helpt. 

En plots de torens van Léon zien.  Zijn museum bezoeken met een overdaad aan 

Romaanse Lieve Vrouwen..   

Dorst is gelest. 

Daarna wacht het Galicisch landschap,  groen en vriendelijk    met  rotsige paden  

naar steile hoogten. 

Geleerd dat dorre tijden gewoon zijn,    dorst naar beter ook. 

Dit is op mijn 92ste levensjaar niet anders. 

 

 

Denise Vleurick   (KVLV)  
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BUBBELS 

Ik ben het zeker ! 

Het Groene Boekje, de Woordenlijst Nederlandse Taal, neemt alle twijfels weg.  

Ze zijn opgenomen in de woordenlijst van meer dan 100.000 trefwoorden.  

Bubbel, Bubbelbad en zelfs het werkwoord ‘Bubbelen’… 

We zijn gestart in maart  2020 en zijn al meer dan een jaar aan het ‘bubbelen’… 

 

Een mensenleven is doorspekt met bubbels. 

Toen ik, lang geleden, in de bewaarschool zat, werden we door de grotere kinderen 

bekeken als een groep ‘kleine bubbels’… 

Ik ben ooit eens thuisgekomen met een ‘ferme bubbel’ op mijn hoofd door een 

ongelukkige val op de speelplaats. 

 

‘Windpokken’ heb ik als kind gekregen en ze ook gezien bij twee van mijn broertjes. 

Mazelen en wratjes waren mij niet vreemd… 

Meer dan eens ben ik al spelend in de netels van de graskant terechtgekomen. De 

pijnlijke bubbeltjes zijn nog niet uit mijn geheugen verdwenen… 

 

In mijn jonge jaren, op weg naar de volwassenheid, vielen mijn ogen het rapst op 

mooie meisjes.  Ook daar speelde het woord ‘bubbel’ in zijn mooiste vorm een 

belangrijke rol. 

 

Ik ben later met mijn gezin geland in een landschap met ‘groene bubbels’.  

Een huis zonder ‘bubbelbad’.  Bubbels heb ik heel mijn leven gekend, maar ‘groene 

bubbels’ zijn welkom, zeker in een corona-tijd. 

 

‘Corona-bubbels’ bestaan in alle maten en kunnen iedere maand veranderen. Daar 

zorgt onze regering voor… 

Ik heb grote en kleine ‘bubbelwandelingen’ meegemaakt. 

Ik heb ‘bubbelfietsers’ gezien die niet konden tellen tot tien. 

‘Bubbelfeestjes’ waren er soms in het geniep! 

Het waren bubbels zonder vaste vorm. 

 

Nu moet ik wat verder ‘bubbelen’ zolang het moet… 

Maar het verlossend moment komt! 

We zullen het kunnen vertellen aan iedereen. 

Ferm ‘gebubbeld’ twee jaar lang… 

                                                                         

José De Marez. 
 

José De Marez is lid van BGB, en sinds José  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).  
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U kunt mailen of bellen: jose.demarez@hotmail.com     056/456610 of 0474/874850 

 

 

 

 

 

 

 

Hartelijk dank voor de deelname aan het tweede deel van onze quiz. 

Blijkbaar was deze quiz een beetje moeilijker dan deel 1 want we kregen slechts van 

één iemand 15 correcte antwoorden.  

Dus  speelde de schiftingsvraag  slechts  voor de 2 volgende plaatsen. 

Onze voorzitter had voor de terugreis  van Leuven tot bij hem thuis  exact  41 min. 

16 sec. nodig. 

Zoals vorige keer krijgen de 3 laureaten respectievelijk  3, 2 en 1 fles wijn 

aangeboden door ons bestuur bij de eerstvolgende activiteit. 

Een  dikke  proficiat voor deze winnaars en al degenen die hun kans waagden. 

1 .Bernard Nicolai, 15 correcte  antwoorden 

2. Marie-José Thijs , 14 correcte  antwoorden , tijd : 43 min.08ec. 

3. Julien Ronsmans, 14 correcte  antwoorden, tijd 45 min. 40 sec. 
  

 

Hopelijk  zien we elkaar spoedig terug  in goede gezondheid en kunnen we 

herinneringen  ophalen aan deze toch bijzondere   - bizarre - tijden. 

Hieronder vinden jullie de juiste antwoorden en kunnen jullie zelf zien waar het 

misliep. 

 

1. Welke taal werd bedacht door de Pool Ludovic Zamerhof?   Het Esperanto 
 

 

2. Wat is, bij petanque, de Franse term voor het kleine balletje dat dient als mikpunt?  Le cochonnet 
 
3. Welk is het beste resultaat dat de Rode Duivels behaalden, in welk jaar en in welk land voor :   

             a. de Olympische Spelen      1ste goud- 1920 – België 

             b. het wereldkampioenschap     3de (brons) – 2018 – Rusland 

             c. het Europees kampioenschap?    2de (zilver) – 1980 – Italië 
 

4. In welk jaar werd het eerste kookboek van de Boerinnenbond, thans Ferm, uitgegeven? 1927     
 

5. Welke zijn de 5 rijkste mensen ter wereld?  Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, 
Bernard Arnault  

 
6. Wie was de Salvadoraanse bisschop die in 1980 vermoord werd door een doodseskader omdat 

hij voor de armen in zijn land opkwam en nu nog op vele plaatsen in Leuven herdacht wordt? 

Oscar Romero 
 

BGB-QUIZ  deel B 
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7. Welke Amerikaanse auteur won in 2018 de Pulitzer prijs met zijn poëtische en mytische roman 
over het clandestien netwerk van smokkelroutes in de V.S. waarlangs ontsnapte slaven de 

zuidelijke staten konden verlaten?  Colson Whitehead (met The Underground Railroad) 
 

8. Wie was eerste minister in Congo vlak na de onafhankelijkheid in 1960?  Patrice Lumumba 
 
9. Welke paus verleende in 1210 aan Sint-Franciscus en zijn gezellen mondeling toestemming te 

leven volgens het evangelie en riep de christenheid op voor de 5de Kruistocht?  

Paus Innocentius III 
 
10. In zijn roman Oorlog en Terpentijn reconstrueert Stefan Hertmans het leven van zijn grootvader 

voor, in en na WOI op basis van diens oorlogsmemoires. Hoe is de volledige naam van de 

grootvader?  Urbain Martien 
 
11. De stad Geel is bekend voor zijn gezinsverpleging. Ondanks het gegeven dat mensen met een 

psychische stoornis in gezinnen werden opgevangen zijn er maar weinig gevallen van agressie 
gekend tegen de Geelse bevolking.  Spraakmakend was de moord op burgemeester Lebon in 
1844 die in de schoenen van een geesteszieke werd geschoven. Hierover werd later een 

toneelstuk geschreven. Wat is de naam van deze geesteszieke man?  Xhenceval Charles Joseph   
 

12. Wanneer had de beroemde en beruchte boerenbetoging in Brussel plaats? 23 maart 1971  
 

13. Wie is de huidige Algemeen Secretaris Boerenbond?  Frans De Wachter 
 

14. Wat is de tweede langste rivier in de wereld?  Amazone rivier  
 

15. Waarom zijn er 13 strepen op de Amerikaanse vlag? Amerika had slechts 13 staten bij oprichting  
 
Schiftingsvraag:  Onze voorzitter Tony Lemmens rijdt met zijn wagen terug van Boerenbond 

Diestsevest 40 te Leuven naar hem thuis  (Busselbergstraat 9, 3583 Paal,  afstand 40 km). Hij 
volgt daarbij de voor hem meest rationele weg.  

Hoe lang doet hij er over bij het vertrek op Boerenbond tot bij hem thuis? 

       41 min 16 sec.   
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95 jaar in 2021: 

17/06: Oliviers Marcel (ABB), Kerspelstraat 22,  3001 Heverlee  

25/06: De Smet Marie-Louise  (ABB), Huttelaan 15,  3001 Heverlee  

 

 90 jaar in 2021: 

01/05:   Eraly Nora (CERA), Leuvensesteenweg 348 K 122, 3070 Kortenberg 

06/05:  Goethals Antoon  (BB), Beeklaan 24,  8520  Kuurne 

08/05:   Simons Jan  (ABB), Molenstraat  12, 2430  Laakdal 

14/05:   Verlaak  Maria  (AVEVE), Trolieberg 71, 3010 Kessel-Lo 

18/05:   Peeters Marcel  (AVEVE), Duinberglaan  58,  3001 Heverlee  

28/05:   Maeseele-Demeulemeester Suzanne (AVEVE), Bovenbosstraat 10, 3053 Haasrode 

17/06:   Versichel Liliane  (AVEVE), Groenewandeling 99,  9031  Gent 

21/06:   Melkenbeeck Maria  (ABB), Keienberglaan  6 B bus 01, 1850  Grimbergen 

24/06:  Van Der Borght Lucienne  (AVEVE),Wilselsesteenweg 83, 3020  Herent 

 

80 jaar in 2021: 

21/05:  Mortier Annie (BB), Kleine Hollestraat  12, 3060  Bertem 

22/05:  Van Gucht Herman (BB),  Aarschotsesteenweg 142  app 215, 3111 Wezemaal 

02/06:  Driesmans Marcel (ABB),  Hofstraat   6  bus 1,  3540  Herk De Stad 

 

70 jaar gehuwd in 2021: 

19/05:  Oliviers Marcel (ABB) met Vos Irene, 

Kerspelstraat 22, 3001  Heverlee 

 

65 jaar gehuwd in 2021: 

 Correctie: In onze nieuwsbrief van maart werden de jubilea van 

Georges Haven en Leopold Willemoons verkeerdelijk opgenomen. 

Waarvoor onze oprechte excuses. 

03/04:  Haven Georges (ABB) met Vos Liesbeth, 

Oude Baan 379, 3000  Leuven 

03/04:  Willemoons Leopold  (ABB) met Smolders Jacqueline, 

Solveld 126,  3980 Tessenderlo 

02/05:  Michiels Willy  (IDB) met Verstraeten Margareta, 

Hubert Tobbackstraat 6,  1910  Kampenhout 

09/05:  Simons Jan (ABB)  met Marien Maria , 

Molenstraat  12,  2430  Laakdal 

 

 

 

 

Proficiat aan onze jubilarissen: 
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60 jaar gehuwd in 2021: 
11/04:  Van Rompuy  Valeer  (AVEVE)  met De Bruyn Godelieve, 

Brouwersstraat 1/23, Minnepoort, 3000 Leuven 

12/05:  Chavet Eduard  (AVEVE)  met Rauw Elfriede, 

Burgstrasse 50,  4750  Butgenbach  

17/05:  Wouters Andreas (AVEVE)  met Van Den Bosch  Irene, 

Hoge Haar 27, 2970 Schilde-’S gravenwezel 

04/06:  Van Espen Jean  (CERA)  met De Wolf Simonne, 

Weistraat 2, 3150  Haacht 

06/06:  Beullens Marcel (BB) met Tesseur Paula, 

Mercatorlaan  30, 3191  Hever 

24/06:  Reynders Alfons (AVEVE) met Pauwels Lisette, 

Lodreef  59,  3010  Kessel-Lo 

 

 

  

22/12/2020:  Serge Henno (ABB), echtgenoot van Timmeremans Lambertine, 

Kapelberg 26, 3001 Heverlee   

06/02/2020: Bob Vanstockstraeten (ABB), weduwnaar van Adèle Van Geel, 

Hovenierstraat 17,  3001 Heverlee 

25/02/2021:  Joseph Detroije  (STABO), weduwnaar van Martha Lamarque 

26/02/2021:  Cyriel Van Mellaert (BB), weduwnaar van Gaby Van de Weyer, 

Heidebergstraat 160,  3010 Kessel-Lo  

28/02/2021:  Julien Verscheuren (ABB), weduwnaar van Margareta Van Petegem  

31/03/2021:  André Collet (IDB), weduwnaar van Alina Verberckmoes, 
Residentie Rozenberg, Naamsesteenweg 353 C, bus 0203, 3001 Heverlee 

01/04/2021:  Roger Edgard Maes (ABB), Dorpsstraat 14 A50,  9667  Horebeke 

04/04/2021:  Jaak Kenis (AVEVE), echtgenoot van José Vissenberg, 

Kerkhofstraat 95,  2960  Brecht 

  

 

 

 

 

Deloof Mick (ABB),  Vrouwenparklaan 6, 3110 Rotselaar 

 

Onze christelijke deelneming aan de familie van onze 

overleden leden 

Welkom aan onze nieuwe leden  
 


