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1. Ga

even zitten en lees

…

Woordje van het bestuur: We wensen u wat licht.
Zoals een groene maretak
Aan de kale takken van de eik
bestand is tegen de winter,
zo is Kerstmis
in de donkerste dagen van het jaar
een licht dat duisternis breekt.
Kom, kleef een bol van licht
in je lege wintertakken
zoals een maretak doet
en proef het licht in je ogen en ziel.
En verjaag uit je hoofd die nare
gedachten.

Zalige en zinvolle Kerstdagen
vanwege het ganse bestuur van BGB !

Doordenkertje van de maand.

Je mag je een gelukkig mens prijzen
als mensen je hart verwarmen,
mensen die je verdriet zien,
mensen die je ook optillen en opbeuren,
mensen van wie hoop uitgaat
omdat ze je niet vergeten.
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Donderdag 8 januari: Alles wat u wilde weten over
Wallonië, maar nooit durfde te vragen!

Frédéric Deborsu
Met de beste wensen voor 2015 nodigen wij u graag uit voor de eerste
samenkomst in dit nieuwe jaar. Ook familie en vrienden zijn welkom.

DONDERDAG 8 JANUARI OM 13u30 te LEUVEN ,
DIESTSE VEST 40, in de LOKALEN van de BOERENBOND. (dit is
Dit gaat door op

nabij het station van Leuven)

Tip: kies voor het openbaar vervoer, parking kan een probleem zijn in de omgeving.
Niemand minder dan Frédéric Deborsu zal deze namiddag verzorgen/ entertainen!
Frédéric Deborsu is ongetwijfeld zeer bekend en populair in Vlaanderen door zijn
TV-optredens en ook via zijn columns in de geschreven pers.
Hij is perfect tweetalig en met zijn directe stijl en humor zal hij dit thema heel
boeiend brengen.
Dus, niet te missen en je mag familie en vrienden meebrengen.
Het wordt een boeiende namiddag over een interessant thema waar we apart en
plezant antwoord zullen krijgen op veel vragen.
Inkom 6 €.
Rond 16u30 - 17u. zoals gewoonlijk sluiten wij de namiddag af met een gezellige
babbel bij koffie of frisdrank en lekkere cake.
Tot dan en alvast een goed eindejaar en een gelukkig begin van 2015.
Van harte welkom!

Naklanken van de programmadag in Scherpenheuvel..
Was je een van de jubilarissen die in de bloemetjes gezet werd, of was je een van die
actieve leden, die uit nieuwsgierigheid kwam luisteren naar wat het nieuwe aanbod voor
volgend jaar wordt, of kwam je voor de gezelligheid om je "oud-collega's" terug te
zien en kwam je met hen een fris glaasje drinken en een lekker hapje eten?
Je bleef niet op je honger zitten en je was er in elk geval niet alleen: we waren met een
zaal vol in Den Egger en de sfeer zat er goed in, daarover getuigen de foto's, vooral
van de feestelingen, die "moment de gloire" beleefden met de vele felicitaties, een
bloempje en lekker flesje wijn.
Het programma voor 2015 ziet er heel gevarieerd uit, en allicht voor elk wat wils:
enkele dagreizen, een wandeling, een buitenlandse reis, de jaarlijkse bezinning en een
aantal thema's met interessante sprekers .
Wij, van het bestuur, hopen jullie in de loop van het jaar meer dan eens te ontmoeten!
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Agenda BGB voor 2015
8 januari: Voordracht Alles wat u wilde weten over Wallonië, maar niet durfde vragen
met Frédérik Deborsu
24 februari: Piet Van Themsche : Voeding voor deze wereld
24 maart: Bezinning in de oude abdij in Drongen
18 april: Contactdag in Scherpenheuvel
19 mei: wandeling in Herkenrode en Kermt
9 juni: daguitstap: Het witte goud in Kinrooi
21 tot 30 juni: 10 daagse reis: NoordWest Spanje tot Compostela
2 tot 5 augustus: 4 daagse reis naar Berlijn
18 augustus: daguitstap: Louvre Lens en arras
17 september: daguitstap: Zeelanden Yerseke
15 oktober: daguitstap: De nieuwe “place to be”: Antwerpen en “Red Star Line”
17 november: jubileum- en programmadag Scherpenheuvel
10 december: Voordracht in Engelenburcht in Tildonk
De foto’s genomen op de programmadag staan online op de BGB-webite, met oprechte
dank aan Hilda en Theo Staels die de foto’s genomen en bewerkt heeft. Deze digitale
foto’s kunnen van het internet gedownload worden.
http://www.b-g-b.be/ kies activiteiten, inschrijvingen en foto’s
kies verder activiteiten in 2014
kies verder programmadag en klik op foto’s
Ook de foto’s van de reis naar Canada en Thuringen staan op de website.

Verslag Jan Leyers dinsdag 2 december 2014
Als laatste bijeenkomst dit jaar, kregen we JAN LEYERS op bezoek.

“ARM en RIJK”
Hij nam ons mee op zijn reis door verschillende werelddelen, waar hij onderzoekt hoe
mensen omgaan met de groeiende ongelijkheid “Arm en Rijk”.
Een reis rond de wereld, in Sao Paulo in Brazilië, in Los Angeles in de States, in
Johannesburg in Zuid Afrika, in Peking in China , in Havana op Cuba, in Delhi in India, in
Dubai in de Arabische Emiraten, en ten slotte in Berlijn in ons eigenste buurland
Duitsland , waar hij gesprekken gevoerd heeft met mensen uit verschillende lagen van
de bevolking van straatarmen tot superrijken en de nog steeds groeiende ongelijkheid.
Acht plekken, die het verschil maakten: hoe maakt een land deel uit van een nieuwe
globaliserende wereld …?
Wat hem bij die bezoeken opviel was dat rijken overal hetzelfde zijn (met
merkartikelen als handtassen, uurwerken, etc.;) maar dat armen overal ter wereld een
specifieke “armengeur” hadden… De “Smartphone” was echter overal aanwezig…
De bedenkingen die hij maakte: hoe verschillende volkeren op andere manieren
reageren op hun toestand: van gelatenheid , uitzichtloosheid, daarin berusten of
ageren… En hoe een mens van nature niet bereid is om rechtvaardig te verdelen…
Binnenkort verschijnt zijn boek over deze reeks, een aanvulling voor wie op de
bijeenkomst was en er verder wil over nadenken, en zeker een aanrader voor wie er
niet kon zijn.
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NOORD-WEST SPANJE 21 TOT 30 JUNI 2015
10 DAAGSE RONDREIS VAN BILBAO TOT SANTIAGO DE
COMPOSTELA

Zondag 21/06 Brussel - Bilbao : Vertrek met het vliegtuig om 11.00 uur aankomst om 12.55 uur.
Doorreis naar het hotel en in de vooravond wandeling langs de Ria van Bilbao (Zubizuribrug van
Alcantara) en bezoek aan het Guggenheim museum. Avondmaal en Overnachting in Conde Duque.
Maandag 22/06 : Bilbao – Santo Domingo de la Calzada. Vertrek met de bus naar Miranda de Ebro.
Onderweg bezoek aan een bodega van de Rioja wijnen. Na de middag doorreis naar Santo Domingo
de la Calzada. Bezoek aan het museum en de kathedraal. Aansluitend wandeling door de stad.
Avondmaal en overnachting in Hotel Corregidor.
Dinsdag 23/06: Voormiddag rit langs de Sint Jacobsweg met bezoek aan het pelgrimshospitaal van
San Juan de Ortega en aan de abdij van San Pedro de Cardena, het “eigen klooster” van El Cid.
Middagmaal in Burgos. Na de middag bezoek aan de Cartuja de Miraflores en aansluitend aan de
kathedraal van Burgos onder leiding van lokale gids Luis Antolinez. Avondmaal en overnachting in
NH hotel Palacio de Burgos.
Woensdag 24/06: Burgos. Voormiddag bezoek aan de abdij Las Huelgas Reales. Middagmaal in de
stad. Namiddag uitgebreide stadswandeling: Arco de Santa Maria, Sana Agueda, San Nicolas, San
Miguel, stadwallen, San Lesmes, Casa del Codon, paseo de Espolon,…… Na de wandeling vrij tot
avondmaal. Avondmaal en Overnachting in NH Hotel Palacio de Burgos.
Donderdag 25/06: Burgos – Carrion de los Condes. Langs de Camino door de Tierra de campos.
Stop in Hontanas, eventueel te voet over de Camino tot de ruïnes van het klooster San Anton.
Middagmaal in Castrojeriz. Na de middag naar Fromista. Bezoek aan de kerk van San Martin. Verder
naar Villalcazar de Sirga. Bezoek (optioneel) aan de Tempelierskerk van Santa Maria La Blanca. Door
naar Carrion de los condes. Avondmaal en overnachting in Hotel Monasterio de San Zoilo.
Vrijdag 26/06: Carrion de los Condes – Astorga. Langs de autopista naar Sahagun: bezoek aan de
abdijsite en de mudejarkerk van San Tirso. Verder via Mansilla de las Mulas naar San Miguel de
Escalada. Bezoek aan de mozarabische abdijkerk. Nadien naar Leon. Indien mogelijk voor de middag
bezoek aan de casa de Botines (Gaudi), het palacio de los Guzmanes en het Panteon de los Reyes.
Middagmaal in Leon. Na de middag verdere stadswandeling langs de kerk van San Isidoro, de
gedenkzuil van het VIIe legioen en de kathedraal. Bezoek. Doorreis naar Astorga. Avondmaal en
overnachting in Astur Plaza.
Zaterdag 27/06: Leon – Villafranca del Bierzo. Bezoek aan de kathedraal van Astorga en het
museo del Camino in het Palacio Episcopal (Gaudi). Over de Monte Irago via Rabanal del Camino,
Foncebadon en Cruz de Ferro (telkens korte stop). Verder naar Molinaseca en Ponferrada.
Middagmaal. Na de middag bezoek aan Ponferrada en de Tempelburcht. Doorreis naar Villafranca
de Bierzo. Stadsbezoek. Avondmaal en overnachting in Parador van Villafranca de Bierzo.
Zondag 28/06 : Villafranca del Bierzo – Lugo . Voormiddag naar O Cebreiro. Bezoek aan de site en
de kerk. Verder naar de benedictijnen abdij van Samos. (bezoek) Middagmaal. Na de middag
doorreis naar Portomarin. Bezoek aan de site en de kerk. Daarna verder tot in Lugo. Avondmaal en
overnachting in Hotel Mendez Nunez.
Maandag 29/06 : Lugo – Santiago de Compostela. Voormiddag doorreis naar Santiago de
Compostela. Pelgrimsmis om 12.00 uur. (Facultatief). Middagmaal in het hotel. Namiddag bezoek
aan de Kathedraal en het museum. Nadien vrij. Avondmaal en overnachting in Hospederia de San
Martin Pinario.
Dinsdag 30/06 : Santiago de Compostela – Brussel. Na het ontbijt. Laatste wandeling in Santiago.
Vrij middagmaal op de luchthaven van Santiago de Compostela. Rond 13.30 transfer naar de
luchthaven voor de terugvlucht naar Brussel met Vueling Airlines. Uurregeling onder voorbehoud:
Santiago de Compostela 14.35 – 16.40 Brussel .
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Kostprijs: € 1638 bij 35 deelnemers.

€ 1685 bij 30 tot 34 deelnemers.

Toeslag single € 298

Vraag het volledig programma aan: julien.milis@skynet.be of 0496 58 73 49. Julien Milis
Westmeerbeeksesteenweg 13 2230 Herselt
Of zie meer informatie op de website van BGB

BGB - 4 daagse CITYTRIP BERLIJN
van 2 tot 5 augustus 2015 met het vliegtuig
Wist u dat Berlijn samen met Londen, Parijs en Barcelona de meest hippe stad in Europa is.
Berlijn heeft een rijk en soms bewogen verleden: Het Berlijn van de keizerlijke paleizen en parken,
van Barok en Bauhaus, van Bertolt Brecht Max Liebermann, van de joden vervolging en van de
Muur.
Sinds de val van de muur heeft de stad zich op de toekomst gericht. Er verrezen tal van moderne en
spectaculaire gebouwen en nieuwe musea die samen met de historische gebouwen en
monumenten van Berlijn een bruisende stad maken met een actief cultureel leven, een
multiculturele sfeer en tal van shoppingsmogelijkheden.
De eerste dag voert ons langs kasteel Charlottenburg, de Gedächtniskirche , KaDeWe, Siegesäule,
kasteel Bellevue, deReichstag , de nieuwe regeringsgebouwen en het nieuwe station.
Hoogtepunten in de namiddag is onze rondrit langs de “Unter den Linden” straat met de treurende
moeder van Käthe Kolwitz, het Spree eiland, de Alexander Platz, de multiculturele wijk Kreuzberg,
Potzdammerplatz en de Brandenburger poort.
Dag twee verkennen wij de stad te voet langs de Unter den Linden straat naar het Spree
museumeiland met o.a. het Pergamonmuseum met de meer dan drieduizend jaar oude buste van
Nefertiti. Om 12.00 uur kunnen wij naar een klein orgelconcert luisteren in de Dom.
Wij lopen langs de Häckesche Marktmet een reeks van prachtige binnenpleintje die allen met
mekaar verbonden zijn. In de late namiddag bezoeken wij het wondermooi architecturaal Joods
museum.
Op de derde dag wordt er aandacht besteed aan het Stasi Museum van de beruchte Oost-Duitse
geheime dienst.
Met de boot varen wij op de rivier Spree langs de verschillende wijken, tussen de
regeringsgebouwen en door het historisch Berlijn. Na het middagmaal op de boot wandelen wij
rond het kasteel Charlottenburg en bezoeken later de Reichstag, één van de mooiste
bezienswaardigheden van de stad. Taart en koffie in restaurant Kaefer boven op het dak met
prachtig uitzicht over de stad.
Op dag vier volgen wij met de bus de mooie groene route langs de Wannsee tot in Potsdam. Bezoek
aan het prachtige en imposante kasteel Sanssouci. Namiddag bezoek aan de stad Potsdam met de
Russische en Hollandse wijken. Als afsluiter bezoek aan kasteel Cecilienhof waar Europa na WO II
opgedeeld werd en waar over de toekomst van Europa werd beslist.
Met deze verkorte versie willen wij u een idee schetsen over ons bezoek aan Berlijn.
De reis wordt begeleid door een Vlaamse gids met name Lieve Pillen , die al vele jaren in Berlijn
woont en er officiële stadsgids is.
Het verblijf is voorzien in het 4* hotel Maritim Pro Arte in het hart van de stad.
Kostprijs : € 930 toeslag single: € 78
Vraag het uitgebreid programma aan: Julien.milis@skynet.be of 0496 58 73 49
Julien Milis Westmeerbeeksesteenweg 13 2230 Herselt
Of zie voor meer informatie op de website van BGB
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Vernieuwing van het lidmaatschap.
Een nieuw jaar betekent, ook voor BGB, de vernieuwing van het lidmaatschap.
Reeds vijf jaar was het lidgeld onveranderd, maar door stijgende kosten zien we ons
genoodzaakt het lidgeld licht aan te passen van 10 € naar 12,50 €.
Daarom onze vraag om het bedrag van 12,5 € te willen storten op onze bankrekening
BE91 7390 0930 0176 (739-0093001-76) met vermelding : “naam van het lid: ………… “
We houden het democratisch op 12,5 € per jaar per lid!!!
Indien je dat vlug doet, ben je zeker dat je ononderbroken de nieuwsberichten krijgt van
de Bond Gepensioneerden van Boerenbond én dat je uitgenodigd blijft op al onze
activiteiten.
Ook ex-collega’s die nog geen lid zijn van onze Bond mag je aanspreken om lid te worden.
Verwittig ons en dan doen wij het nodige om óók hen op te nemen in onze BGB.
Zie overschrijving bijgevoegd.

Proficiat aan onze jubilarissen:
95 jaar :
28/01/15: Florquin-Cornelissen Irena, Weduwe Alex Florquin (CERA),
Celestijnenlaan 49/8 3001 Heverlee
90 jaar :
11/01/15: De Vos Joanna, Weduwe Timmermans August (BB),
Koning Albertlaan 119, 3010 Kessel-lo

80 jaar :
07/01: Merckx Monda (AVEVE), Berenbroekstraat 70, 3600 Genk
10/01: Bens Jozef (KBC-V), Zammelseweg 131, 2440 Geel
27/01: Raeyen Jozef (KBC-B), Diestsestraat 37, 3200 Aarschot

50 jaar gehuwd :
06/01: Vangeel Lucien (AVEVE) met De Koninck Jeannine,
De Gagel 12, 2930 Brasschaat

60 jaar gehuwd :
04/01: Goossens Paul (KBC/B) met Moors Jeanne,
Elzerijstraat 22, 8890 Moorslede

Onze christelijke deelneming aan de familie van onze
overleden leden
15/11: Tony Moons, echtgenoot van Georgette Minnoye (KBC-V),
Minneveld 4, 3000 Leuven .
14/11: Frans Mullie (KBC-V) echtgenoot van Christianne Devogelaere,
Wortegemsesteenweg 13, 8570 Anzegem
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