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1.

Ga even zitten en lees
Het woordje van de voorzitter: Jij wordt er ook

verwacht, in Den Egger.”

Hiermede nodigt het bestuur van BGB jullie uit voor de
“Programmadag en de viering van onze jubilarissen” op 15
november in Scherpenheuvel. Elk jaar toch weer een
hoogtepunt in onze werking. Met velen samenkomen om
de jubilarissen een welgemeende proficiat te wensen is
ook voor de gevierden van de dag een aangename en mooie attentie. Elk jaar zijn er
meer en meer leden die reeds een gezegende leeftijd hebben bereikt of die reeds
zovele jaren samen gehuwd zijn. Wij zetten ze letterlijk en figuurlijk in de
bloemetjes.
Naast de feestelijke viering wordt op deze dag ook “het BGB-programma voor
2017” voorgesteld. Elke maand hebben we voor jullie een activiteit voorzien,
waarvan we hopen dat ze op jullie interesse mag rekenen. En dat is niet altijd
eenvoudig. Het aanbod is reeds zo ruim. Vele plaatselijke verenigingen richten
zich tot gepensioneerden zoeken ook naar activiteiten voor hun leden. Maar, wij
willen het verschil maken. Wij zoeken naar dat ietsje “meer” en “beter” en dat
wordt ook gewaardeerd door onze trouwe medeleden die regelmatig op post zijn.
Wij moeten er ook rekening mee houden dat onze leden er niet jonger op worden en
dat de verplaatsing niet altijd eenvoudig is. Bovendien is het ook niet evident om
voor de jong gepensioneerden, die dikwijls zelf nog zeer actief zijn en op eigen
initiatief reeds veel ondernemen, om iets te vinden dat hen aanspreekt. Wat we
voor volgend jaar op ons programma hebben stellen we voor op onze Programmadag
in Scherpenheuvel. Alleszins de moeite waard! De toegangsdrempel om deel te
nemen aan onze initiatieven is niet zo hoog. Vele ex-collega’s of hun partners die
alleen zijn of alleen gevallen zijn, voelen zich soms een beetje ongemakkelijk om
alleen naar een activiteit te gaan. Bij ons is dat geen enkel probleem, wij zijn een
grote familie waar je direct opgenomen wordt in het geheel en waar je ook mensen
terugziet die je nog kent van vroeger en waarmee je gemakkelijk een gesprek kunt
voeren. Alleen zijn mag zeker geen obstakel zijn om te komen bij de groep. Kom
erbij want je hoort erbij!
Tot 15 november, je wordt er verwacht.
Odette Dekeyser
je voorzitter
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2.

Agenda BGB voor 2016

Dinsdag 15 november: jubileum- en programmadag Scherpenheuvel
Donderdag 8 december: Voordracht : Luckas Vander Taelen (spreker gewijzigd !!)
WIJZIGING VAN DATUM EN SPREKER IN DE MAAND DECEMBER
De oorspronkelijk geplande voordracht van Arnout Hauben in december kan niet
doorgaan.
Ter vervanging hebben we een lezing voorzien door Luckas Vander Taelen op
donderdag 8 december over de groei van het islamitisch fundamentalisme in
Brussel en de impact daarvan in onze samenleving.

Speciale Fototentoonstelling
Onze gebruikelijke fotografen Hilda en Theo die al van zeer vele events van BGB
foto’s hebben gemaakt stellen tentoon met eigen foto’s.
Hilda Staels en Theo Janssens stellen ten toon op zaterdag 19 november van
14u00 tot 22u00 en op zondag 20 november van 10u00 tot 20u00 in het Parochiaal
Centrum St-Franciscus, Tiensesteenweg 190 bis- 3001 Heverlee.
We wensen Hilda en Theo veel succes op deze tentoonstelling.
Een aanrader.
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3. BGB Programmadag op dinsdag 15 november 2016
Onze jaarlijkse programmadag gaat ook dit jaar door op dinsdag 15 november in
“den Egger” in Scherpenheuvel. We hebben er goede ervaringen uit het verleden:
de ruimte, de mooie omgeving, de parkingmogelijkheden, de bereikbaarheid, en de
toffe sfeer bij een glaasje met hapjes.
We starten zoals gewoonlijk om 13u30’ met aankomst en verwelkoming en prettig
weerzien. om 14 u stellen we de activiteiten voor van het komende jaar 20162017 : het programma!
In tussentijd worden we verwend met een muzikaal optreden van Heidi De Nef die
enkele populaire muziekstukjes en meezingers zullen presenteren. Meer dan de
moeite waard.
Daarna is er de huldiging van de 80, 90 en 95 jarigen en de
huwelijksjubilarissen.
“80 jaar jong zijn is soms heel wat aangenamer en hoopvoller dan 40 jaar oud zijn ” volgens
Oliver Wendell Holmes, een Amerikaans dichter uit de 19de eeuw!!!

We eindigen met een vrij uitgebreide receptie met drankjes, hapjes en de
mogelijkheid voor een uitgebreide babbel. Een gelegenheid om vrienden en
kennissen op een ontspannen manier terug te zien.
Einde voorzien rond 17u30’.
Ook dit jaar vragen we wel om voor dit evenement in te schrijven met de invulling
van het inschrijvingsformulier achteraan. We zien ons verplicht om voor dit
feestelijk gebeuren een kleine bijdrage te vragen van 7 €. Per persoon.
Ook dit jaar voorzien we weeral een BGB-busdienst vanaf het station in Leuven,
vertrek om 12u45’ stipt, naar Scherpenheuvel zonder tussenstop.
De bus brengt je daarna ook terug naar Leuven.
Voor deze busdienst vragen we eveneens in te schrijven. De bijdrage is 6 € per
persoon voor de heen en terugreis. Dit laat toe om de mensen die verder van
Leuven wonen eveneens naar de programmadag te komen.
Deze bussen staan aan het station nabij de bussen van “de lijn”. Neem de uitgang
van het station richting centrum, dan moet je naar rechts , voorbij de bussen van
“de lijn”.
Graag inschrijven voor 8 november, zie achteraan. Je kan het via de post
opsturen, of via email antwoorden op het BGB e-mailadres:
bond.gepens.bb@gmail.com
Een inschrijvingsformulier kan je ook vinden op de website van BGB in het tabblad
activiteiten.
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Wie niet op eigen kracht, of via alternatieven zoals de BGB-bus uit Leuven, in
Scherpenheuvel kan geraken, kan dit opgeven op het inschrijvingsformulier. Het
bestuur is bereid om samen naar een oplossing te zoeken.
Inschrijvingen sturen voor 10 november via email

bond.gepens.bb@gmail.com of

Secretariaat BGB, Beatrijslaan 49, 3110 Rotselaar
De stortingen 7 € per persoon voor de programmadag en 6 € per
persoon voor wie met de bus wil meerijden op rekening BE91 7390 0930
0176 van BGB, met vermelding van uw naam.
Zie inschrijvingsformulier achteraan.

Doordenkertje van de maand.
Herfstsonate
.
Er huist in mij een droog skelet
wat beenderen, een ribbenkast
een puzzel in elkaar gezet
die hier en daar wat strammer past
het durft behoorlijk hard te kraken
als botjes draaien in hun kom
van ’s morgens al bij het ontwaken
de dokter noemt het ouderdom
ik noem het kunst, een soort talent
mijn innerlijke componist
mijn nek, mijn rug, mijn ledematen
elk bot in mij een instrument
als ’t kouder of als ’t vochtig is
dan kraakt in mij een herfstsonate.
© bert deben
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jeanine.fonteyn@skynet.be
tel 0485/18 46 74
4. Verslag: BGB-Romereis
van

15-19 september

Met 23 vertrokken we, gepakt en gezakt, vanuit Zaventem heel vroeg in de morgen
van donderdag 15 september. Het vliegtuig van de Rode Duivels bracht ons met een
directe vlucht naar Rome.
We waren pas geland in Rome, en onmiddellijk werd het bezoek gestart met de
voornaamste bezienswaardigheden: een van de 4 hoofdkerken van Rome: De
basiliek van St Paulus buiten de muren. Dit was het eerste bezoek van onze
eerste dag “het Christelijke Rome”.
Ook Rome was in de ban van het terrorisme, en overal bij de ingangen waar ook veel
toeristen op bezoek komen, werden we elektronisch gescand.
Na de middag was er al het hoogtepunt van de Romereis: het bezoek aan het
Vaticaan met de Vaticaanse Musea met een indrukwekkende rijkdom aan
kunstschatten en met als hoogtepunt de beroemde Sixtijnse kapel, het
meesterwerk van Michelangelo.
Aansluitend bezochten we dan ook de Sint Pietersbasiliek, liefst 136 m hoog en
met een overweldigend renaissance en barok interieur? Tot slot wandelen we over
het reusachtige Sint Pietersplein en verder door naar “Castello Sant Angelo”, de
Engelenburcht. Deze meesterlijke burcht sluit aan bij het Vaticaan en werd ooit
gebruikt als vluchtweg voor pausen.
We logeerden in het Best Western Hotel, een zeer comfortabel hotel, effen buiten
het drukke stadsdeel van Rome.
De tweede dag was het barokke Rome aan de beurt. Vernoemen we de voornaamste
bezienswaardigheden: de Piazza del Popoplo, de Spaanse trappen, de Trevifontein,
de Piazza Colonne, het zeer prachtige Pantheon, de gotische Santa Maria Sopra
Minerva en de Piazza Navonne met 3 grote fonteinen.
De derde dag bezochten we het antieke Rome. Na het bezoek aan 2 van de 4
hoofdkerken van Rome: St Jan van Lateranen en de imposante basiliek van Santa
Maria Maggiore gingen we naar het echt antieke Rome en de Romeinse sites.
Het Forum Romanum, de triomfboog van Constantijn, en de vele overblijfselen van
de vele tempels uit het romeinse rijk. Daarna het bezoek aan het wereldberoemde
Colosseum waar lang geleden de gladiatoren elkaar bevochten, of het gevecht
aangingen met wilde beesten, voor de gunst van de Romeinse keizers of tot vermaak
van de Romeinen.
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Het Sint Pietersplein in het Vaticaan

Het forum Romanum

De Trevifontein

Het Colosseum

De volgende dag reisden we af naar Perugia, een van de mooiste steden van Umbrië.
In feite was het een verademing van het zeer drukke programma in Rome.
Perugia is een mooie en ook rustige stad, een jonge sfeer omwille van de
aanwezigheid van een universiteit. De stad is hoog gelegen en heeft zijn historisch
middeleeuws karakter goed bewaard.
We reisden door naar Assisi met een bezoek aan de “Santa Maria Degli Angeli
kerk”. De heiligste kerk van de Franciskanen.
De laatste dag was voorbehouden voor een bezoek aan Assisi. Assisi is na
Vaticaanstad het belangrijkste religieuze centrum van Italië. Het is de
geboorteplaats van de heilige Franciscus en van de heilige Clara.
Meer dan de moeite waard was het bezoek aan de basiliek van de Heilige
Franciscus: in feite bestaat deze basiliek uit twee delen: een bovenkerk en een
benedenkerk waar ook de crypte met het graf van St Franciscus is.
We hadden geluk dat we de belangrijkste bezienswaardigheden in Assisi konden
bewonderen want s ‘anderendaags kwam de Paus zelf naar Assisi.
Dit bezoek besloot onze boeiende reis en verkenning van Rome, Perugia en Assisi.
Maar wat de reis vooral interessant en boeiend maakte was de fantastische
tourleider Bouwen Marina, die ons honderduit vertelde over alle kunst en
wetenswaardigheden in Rome, Perugia en Assisi … Een enige begeleiding.
Moe maar uiterst tevreden over wat we gezien, gehoord, en begeleid waren landden
we dan uiteindelijk veilig en wel terug op Zaventem.
Germain Wyseur
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5. Proficiat aan onze jubilarissen:
90 jaar:
30/11: Geukens Vital (SBB) Lindestraat 3, 9090 Melle
30/11: De Cooman Maria (BB) Hertstraat 2 bus 01/02 3000 Leuven
80 jaar:
02/11: Adams Lucie (KBC-V), Grote Spekstraat 49, 3020 Herent
11/11: Van Cauwenberg Dina (AVEVE) Invalidenlaan 17, 2900 Schoten
22/11: Keisse Roger (COVAVEE) Stenenmolenstraat 28, 9940 Evergem
50 jaar gehuwd:
05/11: Mahieu Annie (KBC-V) met Sente Richard,
Terheidelaan 39, 3110 Rotselaar
26/11: Dauphin Diane (SBB) met Elsen Julien,
Langerijlaan 12, 3012 Wilsele

6. Onze christelijke deelneming aan de familie van onze
overleden leden
6/09/16: Margaretha Van Peteghem, echtgenote van Julien Verschueren (KBCV), Heistraat 34, 9080 Lochristi
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Inschrijvingsformulier

BGB Programmadag 15 november 2016
“Den Egger” Scherpenheuvel

Terugsturen vóór 8 november 2016 aan:
Secretariaat BGB, Beatrijslaan 49 , 3110 Rotselaar
of via e-mail naar: bond.gepens.bb@gmail.com
Ondergetekende, naam en voornaam: . .
Adres : : . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
e-mailadres:
. . . . . . . . .
tel.

.

. . . . .

schrijft in voor :

[ ]

.
.
.
.

GSM : .

1 persoon.

.

. . . . . .

. .
. .
. .
. .
.

.

. . . .

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

[ ]

.

. . . . . . .

2 personen.

*

=> (*) Wenst gebruik te maken van BGB-autobus te Leuven-Station om 12u45
stipt met 1 persoon ..... .
( *)
2 personen ......
(*)
=> Kan / Kan niet op eigen kracht in Scherpenheuvel geraken ...... (*)

Deelnemen aan de programmadag is een bijdrage van 7 € per
persoon
Inschrijven voor de BGB-bus Leuven-Station naar Scherpenheuvel
en terug is 6 € per persoon.
Ik stort : . . . ,- Eur. op rekening BE91 7390 0930 0176 van BGB met
vermelding: “ uw naam - programmadag Scherpenheuvel “
* aankruisen indien van toepassing

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