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1.

Ga even zitten en lees
Het woordje van de voorzitter:
Nu gelukkiger dan vroeger!

Onlangs zijn de resultaten bekend gemaakt van een
grootschalige studie die uitgevoerd werd bij
gepensioneerden over de manier waarop
gepensioneerden in het leven staan. Liefst 80% van de ondervraagden zegt nu
gelukkiger te zijn dan vroeger! Ik hoop dat vele van onze leden behoren tot die
80%; ik wens het hen in elk geval toe.
Toegegeven, in het begin van die nieuwe levensfase is het misschien wat
moeilijker om zich aan te passen. Vele zekerheden vallen weg, je moet zoeken
naar een nieuwe, aangepaste structuur voor je nieuwe “leven”. Je beseft het
misschien niet direct, maar je vroegere collega’s zullen er wel voor zorgen dat
je het beseft: je bent wél vervangbaar en het bedrijf waar je hebt gewerkt
blijft voortdraaien, zelfs zonder uw inbreng !!! Voor sommigen is die vaststelling
erger dan voor anderen, maar het is toch wel de harde realiteit.
Er verandert veel, maar er zijn ook veel positieve kanten aan het gepensioneerd
zijn. De wekkerradio kan af, of toch althans veel later staan dan voorheen; de
verwarming springt een uurtje later op; de ochtendspits: daarvan hoor je alleen
nog op de radio, maar zelf sta je er niet meer tussen.
En de kleinkinderen … we hebben nu meer tijd om met onze kleinkinderen mee
te leven, ja we steken soms meer tijd in de kleinkinderen dan we ooit hebben
besteed aan onze eigen kinderen. Met natuurlijk het gevaar dat we daarin gaan
overdrijven en zo onze vrijheid terug verliezen.
De stress die gepaard ging met het “actieve” leven valt grotendeels weg.
Minder stress wordt door 8 op de 10 gepensioneerden gezien als een van de
belangrijkste voordelen van ons nieuwe leven. Ja, we hebben nog wel een
agenda, maar die staat waarschijnlijk (en hopelijk) niet meer zo vol als vroeger.
Probeer je tijd zo in te delen dat er voldoende tijd overblijft voor dingen die je
graag doet en waaruit je zelf veel voldoening krijgt. Voor de ene zal dat veel
meer zijn dan voor de andere, maar daarover beslis jij en jij alleen. Wat je
vroeger op één weekend moest doen, mag nu gerust een hele week duren. Neem
gerust de tijd om af en toe eens te pauzeren bij een kopje koffie, of om met
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de buurman of -vrouw een babbeltje te doen en dat mag zelfs een hele babbel
zijn! Waarom niet? Gepensioneerden mogen hun tijd naar eigen goeddunken
invullen.
En om gelukkig te zijn moet het niet allemaal veel geld kosten. Uit de enquête
blijkt ook dat 92% van de gepensioneerden tevreden is over zijn nieuw leven,
maar dat slechts 64% tevreden is over het bedrag van zijn pensioen… Het is
zeker zo dat er veel minder geld binnenkomt dan vroeger en dat men dus op
minder grote voet kan (moet) leven dan vroeger. Maar, dat kan toch geen reden
zijn om minder gelukkig te zijn. Een positieve kijk op het verouderingsproces is
heel belangrijk om in de beste omstandigheden “oud” te worden. En volgens
sommige studies werkt zo’n houding zelfs levensverlengend.
Ik wens jullie allemaal een positieve kijk op het leven als gepensioneerde, ook en
vooral als het soms wat minder gaat.
Odette Dekeyser,
je voorzitter.

Doordenkertje van de maand.
Weemoed is een foto van voor20 jaar.
Familie, nog samen, nog gezond.
Is toen. Met een lijst van nu errond.
Nu houdt het verleden bij elkaar.
En omgekeerd. Want nu is maar even.
Is opschrikken en vragen:
waar waren we gebleven?
Bij jou. In die dagen.
Alles is ver. En de liefste dagen nog verder.
Maar door het verleden wordt het bij elkaar
gehouden, als schapen door een herder.
Herman de Coninck
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2. BGB Contactdag donderdag 16 april 2015
“Den Egger” Scherpenheuvel
Beste BGB-leden,
Pasen is in zicht, en de lente komt ook al in het land. En wij, wij konden echt niet
langer wachten om jullie op onze jaarlijkse Contactdag uit te nodigen. De meest
besproken en drukst bijgewoonde bijeenkomst van ons werkjaar, de Algemene
Vergadering van onze Bond, belooft weer een echte feest- en vreugdedag te worden.
Ook dit jaar zal dat zo zijn!
Op 16 april e.k. zullen wij opnieuw ervaren hoe deugddoend het is samen te zijn met
onze grote BGB-familie en collega’s van vroeger. Omwille van de geboden faciliteiten
en mogelijkheden en ook omwille van de prijs, blijven we kiezen voor “Den Egger”in
Scherpenheuvel.
Uw bestuur heeft zijn best gedaan om jullie een aangename dag voor te schotelen.
Naast het gedeelte “Algemene vergadering” willen we tijd voorzien voor een goeie
babbel met bekende collega’s en samen in een rustige en ontspannen sfeer genieten van
de feestmaaltijd die ons wordt aangeboden.
Programma:
10.30 uur: blij weerzien van gekende gezichten bij een glaasje en een hapje in de
foyer;
11.30 uur: we verhuizen naar de grote zaal en iedereen zoekt tafelgenoten op om
samen de namiddag verder door te brengen, en dan…
Academische zitting met verwelkoming door de voorzitter, een stil moment
waarop we onze overleden collega’s gedenken en een jaarverslag door de
secretaris.
Daarna spreekt de voorzitter de Algemene Vergadering toe, en vraagt de
goedkeuring door de Algemene Vergadering van de werking BGB.
Kandidatuurstellingen voor het bestuur BGB zijn steeds welkom aan onze
secretaris.
12.45 uur: we vergasten jullie niet alleen op een lekkere 5 gangen diner, maar kruiden
die met een verrassend, pittig en aangenaam optreden.
De welbekende zangeres “Lisa Del Bo” komt ons vergasten op een
onvergetelijk optreden met een reeks gekende nummers en met nieuwe
composities.
16.30 a 17.00 uur: Iedereen kan, voldaan van hart en leden, terug huiswaarts keren.
Afspraken:
1. Inschrijven voor het feest vóór 2 april a.s. bij:
Maurice Geerts, St Jansbergsesteenweg 140, bus 1 3001 Heverlee
of via e-mail naar maurice.geerts@telenet.be zie inschrijvingsblad achteraan!
Deelnameprijs.
Voor deze feestdag met alles erop en eraan vragen wij 35 € inschrijvingsgeld voor het
lid en 40 € voor de partner.
Voor de personen die met de autobus meekomen (zie verder in deze maandbrief), dient
6 € per persoon bijbetaald te worden.
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Rekening BGB: BE91 7390 0930 0176 (739-0093001-76).
1) Hoe Den Egger in Scherpenheuvel bereiken?
Voor diegenen die met eigen wagen komen naar Den Egger:
* vanuit Leuven en Limburg: Autostrade E314, afrit 23, richting Scherpenheuvel
tot aan het rond punt vóór de Basiliek. Rechts draaien, in de bocht rechtdoor en
200 meter verder ben je aan de parking van Den Egger.
* vanuit Antwerpen: Autostrade E313, afrit 22, richting Herselt, Averbode,
Zichem, Scherpenheuvel. Aan het rond punt vóór de Basiliek rechtdoor , in de
bocht rechtdoor en 200 meter verder ben je aan de parking van Den Egger.
2. We voorzien ook twee autobussen naar den Egger :
BUS 1: WEST EN OOSTVLAANDEREN
07.00 UUR ROESELARE EXPOHALLEN DIKSMUIDSESTEENWEG 400
07.40 UUR LOPPEM AUTOSTRADE OPRIT RICHTING BRUSSEL
08.10 UUR AALTER ROND PUNT
08.40 UUR GENTBRUGGE CARPOOLPARKING ONDER DE BRUG
09.30 UUR GROOT BIJGAARDEN TEXACO E40 RICHTING BRUSSEL
BUS 2: omgeving Leuven
09.40 UUR LEUVEN STATION (Diestse Poort achterkant ACERTA-gebouw)
09.50 UUR LEUVEN BODART PARKING
10.15 UUR ROTSELAAR PARKING RONDPUNT

In geval van problemen met de autobus: bel met Julien Millis: 0496/58 73
49
Inschrijving door invulling van het inschrijvingsformulier achteraan of via
inschrijvingsdocument op de website BGB.

Agenda BGB voor 2015
16 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: Zeeland en 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
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3. Verslag: Kan landbouw de wereld (blijven) redden?
Voordracht op 24/2 door Piet Vanthemsche, Voorzitter Boerenbond
Een honderdtal BGB leden waren erg geïnteresseerd in wat de voorzitter van
Boerenbond hierover te vertellen had. Blijkbaar een eenvoudige vraag maar
geen gemakkelijk antwoord.
In de 19-de eeuw dacht men dat het vermogen van de mens tot bevolkingsgroei
onbegrensd veel groter is dan het vermogen van de aarde om voor de mens een
bestaan te produceren. Dit is manifest onjuist. In die tijd woonden er 1 miljard
mensen op aarde en nu zijn er dat 7 miljard.
In het begin van de 20ste eeuw begon de groene revolutie door verhoging van
de productie door nieuwe technieken, nieuwe variëteiten, kunstmest, pesticiden,
irrigatietechnieken en door open kennissystemen. Vandaag is er 10 maal meer
opbrengst per ha in vergelijking van 1950.
De groene revolutie is een onverhoopt succes in Europa geweest, maar helemaal
niet in de Afrikaanse landen.
Hoe zal de toekomst eruit zien in 2050? Wij zullen dan met 10 miljard mensen
zijn.
60% van de mensen zullen dan in Azië wonen en 20% in Afrika en de rest in
Amerika en Europa.
Wat zijn de bedreigingen?
- De stijging van de bevolking
- De verandering in levensstijl. De consumenten krijgen groter budget dan
voor voeding alleen. Vlees, eieren en melk verbruik in de wereld zal
verdubbelen de komende 30 jaar. De vraag naar landbouwproducten zal
enorm zijn. De vraag naar vlees, eieren en melk in ontwikkelingslanden zal
geweldig toenemen wegens de veranderde levensstijl.
- De plattelandsvlucht: In 1960 woonden ¾ van de bevolking op het
platteland. In 2014 woonden meer dan 50% in de steden en in 2030 zal
70% van de bevolking in steden wonen. Ontstaan van mega steden.
- De klimaat wijziging: De Verwarming van de aarde zal in Europa niet
zoveel impact hebben daarentegen in Afrika en Azië en Zuid-Amerika zal
dit aanzienlijk schade meebrengen door allerlei stormen en
overstromingen.
- Energie: Het einde van de fossiele brandstof komt in ’t zicht. We moeten
terug naar “Bio Based Economy”. Zonnepanelen en windenergie zullen niet
alles oplossen. Moeten wij naar BIO massa? Dit zal een ethische
discussie worden. Kan landbouwgrond worden ingenomen voor bio massa
productie en niet om voedsel te produceren?
Uitdagingen 2050:
- Verdubbeling voedselproductie
- Verdriedubbeling wagenpark
- Verdere verstedelijking
- Verdere impact klimaatverandering
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- Ontwikkeling hernieuwbare energie en bio gebaseerde economie=
toenemende vraag naar biomassa.
De productiemiddelen die wij ter onzer beschikking hebben zijn grond en water.
Slechts 7% van de wereld is goeie landbouwgrond; 10% is geschikt; 6% is
matig geschikt en de rest is niet geschikt.
Water is een ander productiemiddel maar binnen 25 jaar heeft 4/5 van de
wereld waterproblemen. China koopt nu in Afrika goede waterrijke
landbouwgrond op en wil zich indekken voor de toekomst. Ooit zullen er
oorlogen worden uitgevochten voor water.
Wat
-

is de impact vandaag
Grillige oogstopbrengsten
Speculatie wat volatiliteit met zich meebrengt.
Voedselcrisissen (2008) (2011)
Grondstofprijzen: normaal tot 2007. Na 2007 grote volatiliteit.
GEO politiek: discussie: Verenigde Naties en instellingen buigen zich over
de landbouwproblemen. G20 moet aan risicobeheer doen, regels
termijnmarkten vastleggen. G8 moet zorgen voor nieuwe alliantie voor
voedselzekerheid. (Afrika, innovatie,financiering,risicobeheer ect.)
- FAO: Save and grow: Een nieuwe groene revolutie zonder nadelen ten
opzichte van de vorige groene revolutie. Zorgen voor meer
kennisintensieve landbouwsystemen aangepast aan de lokale specifieke
omstandigheden.
- Bescherming en groei kleine landbouwbedrijven, bewaring landbouw,
precisielandbouw, ecosysteembenadering, landbouw investeringen
opdrijven, behoud diversiteit.
Het Landbouwbeleid voor 2014 - 2020
Het landbouwbeleid vorige eeuw was onze groene revolutie.
Het landbouwbeleid nu moet worden afgestemd op de EU 2020 strategie:
“Greening” als voorwaarde voor landbouwsteun, dus meer aandacht voor de
milieu-impact.
Grote obstakels zijn dat EU avers staat tegenover ontwikkelingsrisico’s. (GGO,
bestrijdingsmiddelen, nanotechnologie ect…). Zij hanteren het
voorzorgsbeginsel en dit wordt te pas en te onpas toegepast. Het fenomeen
“gelijk of ongelijk” isoleert de EU van de rest van de wereld.
Geen oorlog na 1945 was heel belangrijk voor de landbouwontwikkeling in
Europa. De gemiddelde koopkracht vandaag in 6 maal groter dan voorheen. Nu
produceren 24.000 boeren veel meer dan 100.000 boeren 35 jaar terug.
Het landbouwbeleid in Vlaanderen
Vlaanderen is dicht bevolk, geïndustrialiseerd, is een logistieke hub,
grondvoorraad is zeer beperkt.
Meer aandacht op milieu impact en maatschappelijk rol is belangrijk. (zie de
klimaatplannen, MAP, IHD)
Wat we beter moeten doen willen wij zelf doen. Actief vooruitzien.
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Welke zijn antwoorden om de bevolkingsexplosie te voeden?
- Landbouw is van strategisch politiek belang.
- Wij moeten keuzes maken want voedsel blijft de eerste prioriteit
- Beschikbare instrumenten zoals grond en water intensiever gebruiken
- Nieuwe groene revolutie starten.
- Grote nood aan open kennissystemen.
- Nieuwe technologie kritisch evalueren en indien voldoende veilig ze
gebruiken.
Besluit
Uiteindelijk zullen wij allen moeten bijdragen aan een billijke verdeling van de
beschikbare welvaart.
Wij danken de voorzitter voor zijn voortreffelijke uitleg.
Julien Milis

4.Slechts 1 op de 100 patiënten krijgen een verhoogde terugbetaling na
een bezoek aan een specialist,terwijl iedereen ervoor in aanmerking komt!
Nu het bezoek aan sommige specialisten duurder is geworden voor de patiënt, waren de
Onafhankelijke Ziekenfondsen benieuwd naar het resultaat van een maatregel van 2007 die tot
doel had om de prijs bij de specialist te verlagen na een doorverwijzing door de huisarts.
Tijdens de analyse van de raadplegingen (2013) van hun 2 miljoen leden, bleek dat slechts 1 op
de 100 patiënten die een specialist geraadpleegd heeft, ook echt een verhoogde terugbetaling
heeft gekregen.
Er zijn teveel administratieve obstakels die ervoor zorgen dat patiënten de verhoogde
terugbetaling mislopen.
De voornaamste reden is het ontbreken van een Globaal Medisch Dossier (GMD). Het openen
van een GMD bij de huisarts is een onontbeerlijke voorwaarde om aanspraak te maken op de
verhoogde terugbetaling. 46% van de raadplegingen bij specialisten gebeuren echter door
patiënten zonder GMD. Vraag tijdens een consultatie of huisbezoek van je huisarts of hij een
GMD wil aanleggen en beheren.
Voordelen GMD: ·
- Een GMD beperkt het bedrag van het persoonlijk aandeel dat u moet betalen voor een
raadpleging van uw huisarts (tot 4€ voor patiënten die geen recht hebben op een verhoogde
tegemoetkoming en tot 1€ voor rechthebbenden op verhoogde tegemoetkoming).
- Het GMD leidt daarnaast tot een vermindering met 30 % van het persoonlijk aandeel dat
u moet betalen voor een huisbezoek, indien u minimum 75 jaar en/of chronisch ziek bent.
- Het GMD en de preventiemodule zijn gratis. U betaalt een bepaald bedrag aan uw
huisarts: 30,00 EUR voor het GMD (vanaf 1/2/2015) en 10,80 EUR eventueel voor de
preventiemodule (vanaf 1/1/2014), maar uw ziekenfonds betaalt die bedragen volledig
terug. Indien u aan uw huisarts vraagt om de derdebetalersregeling toe te passen, dan kan
die dat niet weigeren.
Een andere belangrijke reden is het ontbreken van een ‘geattesteerde’ doorverwijzing. Ofwel
is de patiënt meteen naar de specialist gestapt, ofwel heeft de specialist de voorschrijvende
huisarts niet vermeld op het getuigschrift voor verstrekte hulp, ofwel heeft de huisarts geen
gebruik gemaakt van het administratieve formulier ad hoc bij de doorverwijzing van de patiënt
naar een collega. Het gebeurt ook dat de patiënt uit vergeetachtigheid het juiste formulier niet
aan zijn ziekenfonds bezorgt. In totaal werd voor 54% van de raadplegingen geen verlaagd
remgeld toegekend, hoewel de betrokken patiënten beschikten over een GMD.
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Ten slotte stelden ze vast dat 19% van de huisartsen nooit doorverwijst naar een collegaspecialist.
Bron: Vlaamse Ouderenraad vzw.

Proficiat aan onze jubilarissen:
80 jaar :
21/04: Duchesne Ldovicus (KBC/V) , Solveld 24 , 3980 Tessenderlo
25/04: Roels Frans (BB), Borgtstraat 17, 2430 Laakdal

50 jaar gehuwd:
05/04: Boogaerts Rik (KBC-V) met Limbos Agnes,
Bruulstraat 47, 3360 Bierbeek
15/04: Callebaut Longinus (AVEVE) met Van Rossen Christiane,
Witteramsdal 64, 1730 Asse
24/04: Vanlinthout Paul (KBC-V) met Parton Godelieve,
Beukendreef 2, 3050 Oud-Heverlee
27/04: Van Damme Suzanne (KBC-B) met Van Houtvin Frans,
Keiberg 10, 3020 Herent

Onze Christelijke deelneming aan de familie van
onze overleden leden
6/02/2015: Paul Dejonghe gewezen Diocesaan proost Boerenbond van West- en OostVlaanderen. Ieperstraat 24 bus 203, 8980 Zonnebeke
10/02/2015: Karel De Bruyn (ACERTA) echtgenoot van Mathilde Aerts,
Pater Perquylaan 13, 3001 Heverlee
15/2/2015: Jos Bueken (AVEVE) echtgenoot van Julia Maes,
St-Reneldislaan 15, 3001 Heverlee
18/02/2015: Maurice Vanrijkel (KBC/V) echtgenoot van Elise Vandersmisen,
Valgaerstraat 2, 3340 Zoutleeuw

Welkom aan onze nieuwe leden
Rita Vlayen (KVLV) Houthoek 2, 2430 Laakdal
Fred Timmermans (Acerta) Berkenlaan 20, 3150 Tildonk
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INSCHRIJVINGSFORMULIER BGB-CONTACTDAG
Donderdag 16 APRIL 2015.
Terugsturen in een briefomslag vóór 2 april 2015 naar :
Maurice Geerts, St Jansbergsesteenweg 140, bus 1 3001
Heverlee
of via e-mail naar maurice.geerts@telenet.be

Ondergetekende, naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e-mailadres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel. . . . . . . . . . . . .
schrijft in voor (*) 1 persoon.

GSM : . . . . . . . . . . . .
(*) 2 personen.

En komt:
[]
met eigen vervoer (*).
[]
mee met de bus en stapt op te:

(duidelijk aanduiden waar je opstapt aub.)

Bus 1. West- en Oostvlaanderen
[ ] Roeselare – Expohalle
Diksmuidesteenweg 400 (*)
[ ] Loppem - oprit autostrade richting
Brussel,(*)
[ ] Aalter - Rond punt(*)
[ ] Gentbrugge – Carpoolparking onder
de brug (*)
[ ] Groot Bijgaarden - Texaco E40
richting Brussel (*)

Betaalt

Totaal:

Bus 2: omgeving Leuven
[ ] Leuven Station (Diestse Poort –
achterkant Acerta gebouw) (*)
[ ] Leuven – Bodartparking (*)
[ ] Rotselaar - P & R Parking (*) .

[ ] 35 € voor het lid (*)
[ ] 40 € voor de partner (*)
[ ] …… x 6 € per persoon want ik/wij neem de bus (*)
---------------. . . . . . . .€

op rekening BE91 7390 0930 0176 (739-0093001-76) van BGB,
met vermelding:
“Contactdag 2015” naam : .........
[*] aanduiden wat u past
Datum

Handtekening
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