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10 december 2015

1.

Ga even zitten en lees

Het woordje van de voorzitter: Hoop…
In één van zijn toespraken in de wedloop naar het
presidentschap van Amerika sprak Obama volgende
woorden: “Geluk is onze drijfveer, liefde onze
opperste emotie en hoop de motor van ons handelen”.
Echte hoop schept geen valse verwachtingen maar is
de bron voor positieve emoties. Het laat ons nieuwe
mogelijkheden zien en maakt passieve mensen weer actief. Hoop stimuleert
verandering.
Daarom hoop ik
 dat het thuis goed gaat, dat er veel nestwarmte heerst en die ook
uitgestraald wordt naar alle mensen rondom ons;
 dat het goed gaat met onze BGB, dat we mekaar nog vele keren mogen
ontmoeten en we daar telkens veel vreugde mogen aan beleven;
 dat we ons in de toekomst nog steeds veilig mogen voelen in onze eigen
buurt;
 dat België niet meer ontregeld wordt door de barbarij van terroristen;
 dat de mensen die naar ons land komen goed beseffen dat ook in “het
beloofde land” er niet alleen rechten zijn maar ook verplichtingen;
 dat de vluchtelingen, die uit wanhopige situaties naar Europa komen ook op
een menswaardige manier opgevangen worden en we proberen hen een
leefbare toekomst te geven zodat ze actief kunnen bijdragen aan onze
samenleving;
 dat er nooit meer oorlog gevoerd wordt omwille van een of andere God;
 dat er voor de solidariteitscrisis in Europa, die nu met de toestroom van de
vluchtelingen goed zichtbaar wordt, eindelijk een oplossing komt;
 dat de klimaatsopwarming nu eindelijk serieus aangepakt wordt en iedereen
bewust wordt wat de klimaatsverandering doet met onze planeet;
 dat we, na de oorlogsvluchtelingen en de economische vluchtelingen, binnen
afzienbare tijd niet met klimaatsvluchtelingen geconfronteerd worden en
dat we daar allemaal ons steentje moeten (en kunnen) voor bijdragen;.
 dat …….
 dat ……
 dat er vrede komt op aarde, aan alle mensen van goede wil!
Voor 2016 wens ik jullie allemaal veel hoop!
Odette Dekeyser
je voorzitter
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2.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 ruim 310 leden, 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 2016 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!

Agenda BGB voor 2016
14 januari: Voordracht: Johan Thijs, CEO KBC: “Bankverzekeren in een
veranderende wereld”.
16 februari: Voordracht: Rudy Vranckx
15 maart: Bezinning in de abdij in Woepertingen
16 april: Contactdag in Scherpenheuvel
19 mei: wandeling in Henegouwen
18 tot 26 juni: 9 daagse reis naar Bulgarije
21 Juni: KUS “Ken uw Stad” wandeling in Leuven: 125 jaar Boerenbond
8 juli: Kroningsfeesten Tongeren en bezoek aan ST Truiden
xx augustus: daguitstap naar Oudenaarde en Geraardsbergen
15-19 september: 5 daagse reis naar Rome
20 september: daguitstap naar Charleroi
xx oktober: Brussel ondergronds
15 november: jubileum- en programmadag Scherpenheuvel
10 december: Voordracht : Arnout Houben,
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 2015
kies verder programmadag en klik op foto’s
Ook de foto’s van andere activiteiten staan op de website.
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3. Donderdag 14 JANUARI 2016 om 13u30

Johan THIJS, CEO KBC Groep
BANKVERZEKEREN IN EEN VERANDERENDE OMGEVING

Zaal Boerenbond Diestsevest 40, 3000 Leuven
Dhr. Johan Thijs is CEO KBC Groep, Bank en Verzekeren N.V. – Voorzitter
van het Directiecomité van KBC Groep N.V.
Opleiding:
 Licentiaat in de Wetenschappen, groep Toegepaste Wiskunde, KU
Leuven (1987)
 Actuaris, Licentiaat in de Actuariële Wetenschappen, KU Leuven
(1989)
 Senior Executive Program Leadership & Strategy Innovation (London
Business School 2008)
Hij is bestuurder in verschillende vennootschappen al dan niet deel
uitmakend van KBC-Groep.
Voor de beroepsloopbaan is het interessant even te googelen. Vooral de
site van KU Leuven geeft goede info.
Het onderwerp “Bankverzekeren in een veranderende omgeving” zal iedereen
boeien, omdat we er allemaal mee te maken hebben. We hebben allen het
hele betalingssysteem, het spaarwezen, het verzekeren sterk weten
veranderen en we beseffen ook dat het nog sterk zal wijzigen, maar wat en
hoe snel… Het roept vele vraagtekens op.
Dhr. Johan Thijs zal op een aangename en vlotte manier een tipje van de
sluier oplichten. We kijken ernaar uit…
Graag uw aandacht: de maximum capaciteit in de conferentiezaal is 120
personen. Daarom moeten we werken met vooraf inschrijvingen.
Inschrijven voor 7 januari. Zie inschrijvingsbrief achteraan.
Tijdig inschrijven is dus de boodschap.

Concreet
Zaal Boerenbond Diestsevest 40, 3000 Leuven
Aanvang: 13u30
Rond 16u30 - 17u: zoals gewoonlijk sluiten wij de namiddag af met een
gezellige babbel bij koffie of frisdrank en lekkere cake.
En dit alles voor een democratische inschrijving van 7,00 € per persoon.
Tot dan en alvast een goed eindejaar en een gelukkig begin van 2016.
Van harte welkom!
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4.

Bulgarije van 18 tot 26 juni 2016
9 DAAGSE BGB vliegtuigreis

Een onbekende bestemming maar prachtige bestemming: Bulgarije.
Alle bezoeken worden georganiseerd vanuit Sofia en Plovdiv.
In deze reis zit een beetje van alles met bezoeken aan de cultuursteden Sofia en
Plovdiv, beiden twee van de oudste steden van Europa echt openluchtmusea.
Wij bezoeken ook een reuze grote akkerbouw boerderij, vroeger een kolchoze nu een
moderne onderneming met Europese steun. Ook voor niet landbouwers een heel
interessant bezoek.
Wij stappen in de voetsporen van de Thracische koningen waar we kennis maken met
de pre-Griekse cultuur. Bezoek aan de graftombe. (Unesco) . Verder bezoek aan de
Shipka kerkof de Russische kerk met zijn gouden koepels , waarvan de glinstering van
ver te zien is.
Bezoek aan Enjo Bonchev, de grootste rozenolie exporteur van de hele wereld. Zo goed
als alle parfum merken kopen hier hun rozenolie.
Bezoek aan het wijnhuis Zagreus met zijn heerlijke Bulgaarse wijn.
Te voet naar het indrukwekkend Bachkovo klooster (Unesco) met zijn uitzonderlijke
schoonheid. Verder beklimmen wij de bergtop met zijn Byzantijnse Burcht
Assenovgrad vanwaar wij een adembenemend zicht op de omgeving hebben.
Een echt hoogtepunt is het bezoek aan het hooggelegen Rila klooster. Het mooiste
klooster van de Balkan met prachtige muurschilderingen en fresco’s. (Unesco)
Wandeling door het kleurrijke bergstadje Koprivshtitsa met zijn bijzondere sfeer en
de goed bewaarde schilderachtige oude huizen waar de tijd heeft stilgestaan.
Dit zijn maar enkele voorbeelden van bezoeken. Wandelen en shoppen de laatste dag in
de winkelstraat van Sofia hoort eveneens bij het programma.
De lokale Bulgaarse uitstekende gids spreekt perfect Nederlands.
Rechtstreeks vluchten Brussel-Sofia-Brussel
Twee uitstekende hotels, alle maaltijden en mineraal water bij de maaltijden
inbegrepen.
Kostprijs per persoon : € 1536. Toeslag single € 230
Uitgebreid programma en inschrijving: zie ook de website van BGB, of
vraag uitgebreid programma aan: julien.milis@skynet.be of 0496 58 73 49
Julien Milis Westmeerbeeksesteenweg 13 2230 Herselt
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Rome – Assisi en Perugia 15 tot 19 september
5 daagse BGB-vliegtuigreis
Dag 1
Bezoek aan het Christelijke Rome met Vaticaanstad, de Vaticaanse musea, Sixtijnse
kapel en natuurlijk de Sint Pietersbasiliek en het Sint Pietersplein. Eveneens bezoek
aan de Engelenburcht, de vluchtweg van de Pausen.
Dag 2
Wandeling door het Barokke Rome met start op het Piazza di Popolo plein en verder
via de Spaanse Trappen, de Trevi fontein, Piazza Colonna, Piazza San Ignatio, het
Pantheon, en de gotische Santa Maria Sopra Minerva. Middagmaal vlakbij de Trevi
fontein.
’s Namiddag nog wat vrije tijd om rond te kuieren en een lekker Italiaans ijsje te
smullen, een terrasje te doen of wat te shoppen langs de Via del Corso.
Dag 3
Het Antieke Rome. Te voet via het Capitool naar het Forum Romanum en de Palatijnse
heuvel, de triomfboog van Constantijn en natuurlijk het Colosseo. Binnen bezoek
Colosseo. Bezoek aan de kerk San Pietro in Vincoli met het wereldvermaarde Mozes
beeld van Michelangelo.
Na de middag bezoek aan de basiliek Santa Maria Maggiore, Sint Jan van Lateranen, de
termen van Caracala het circus Maximus, de tempel van Veste etc…
Einde van het bezoek op de piazza Navona, het prachtige barokke plein met zijn drie
grote fonteinen. Tijd om wat te relaxen en een terrasje te doen.
Dag 4
Rit naar Assisi de geboorteplaats van Sint Franciscus en de heilige Clara. We brengen
eerst een bezoek aan Santa Maria degli Angeli, de heiligste plaats voor de
Franciscanen. In de namiddag bezoek aan de indrukwekkende Sint Franciscus basiliek
met het graf van Sint Franciscus. Wandeling door de autovrije middeleeuwse
binnenstraatjes naar de kerk van de Heilige Clara met het graf van de Heilige Clara,
stichtster van de Clarissenorde, de San Rufino Dom en de Santa Maria Maggiore kerk.
De dag wordt afgesloten op de prachtige Piazza di Commune, het centrale plein met
zijn talrijke winkeltjes en terrasjes.
Dag 5
Bezoek aan Perugia, één van de mooiste steden in Umbrië. Het is tegelijk een oude en
een jonge stad. De historische wijk op de heuveltop heeft zijn middeleeuws karakter
behouden, maar er heerst een jonge sfeer omwille van de twee universiteiten in de
stad. Stadswandeling door de oude stad met de chique winkelstraat Corso Vannucci, de
levensader van de stad.
Heen en terugvlucht met Brussels Airlines.
Verblijf in viersterren hotels in Rome en Assisi.
Vlaamse gids met Italiaanse gidslicentie en Italië specialiste
Kostprijs: € 1264 per persoon

Single toeslag : plus € 215

Uitgebreid programma en inschrijvingsformulier: zie website BGB of bij
julien.milis@skynet.be of 0496 58 73 49
Julien Milis Westmeerbeeksesteenweg 13 2230 Herselt
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6. Vernieuwing van het lidmaatschap 2016.
Een nieuw jaar betekent, ook voor BGB, de vernieuwing van het lidmaatschap.
Door stijgende kosten zien we ons genoodzaakt het lidgeld licht aan te passen van 12,5 €
naar 15,00 € per jaar.
Daarom onze vraag om het bedrag van 15,00 € te willen storten op onze bankrekening
BE91 7390 0930 0176 (739-0093001-76) met vermelding : “naam van het lid: ………… “
We houden het democratisch op 15,00 € 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.

7. Proficiat aan onze jubilarissen:
80 jaar :
31/01: Lenaerts Jeaninne (KBC-B), Kard. Mercierlaan 68/0402, 3001 Heverlee

50 jaar gehuwd:
27/09: Dechamps Gertrude (AVEVE) met Sente Jan (AVEVE),
Kerkstraat 101 3010 Kessel-lo

8. Onze christelijke deelneming aan de familie van
onze overleden leden
18/11: Gust Jacobs (KBV-V) , echtgenoot van Irma Bakelants,
Winkelomseheide 131 , 2440 Geel
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INSCHRIJVING BGB-Voordracht 14 JANUARI 2016 om 13u30

Johan Thijs CEO KBC
BANKVERZEKEREN IN EEN VERANDERENDE OMGEVING
Groep BOERENBOND, Diestsevest 40, 3000 Leuven
Aandacht: na 120 deelnemers wordt de inschrijving afgesloten

Terugsturen in een briefomslag vóór 07 januari 2016 naar:
Nestor MOORS Beekomstraat 41, 3740 Eigenbilzen – Bilzen
of inschrijven via e-mail naar: nestor.moors@skynet.be
Ondergetekende, naam en voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postnummer. . . . . . . . Gemeente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . .
e-mailadres:
tel.

.

. . . . .. . . . . . .. .

. .. . . . . . .. .

schrijft in voor :

GSM : . . . . . . . . . . . .

[ ] 1 persoon.

[ ] 2 personen

[ ] … personen

*

Deelnameprijs per persoon: € 7,00 per persoon


Ik stort : ........ € op rekening BE91 7390 0930 0176 (739-0093001-76)
van BGB – Leuven met vermelding: “ uw naam - Johan Thijs 14 januari 2016
“

Datum:. .... / ..... / ......
Handtekening

* aankruisen, indien van toepassing
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