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1.

Ga even zitten en lees
Het woordje van de voorzitter: “Begint
het bij jullie ook te kriebelen en denken jullie
ook reeds aan de Grote Kuis?”

Vroeger, een tijdje geleden, kwam er, samen met de
eerste krokusjes in het gazon, ook een drang naar boven
bij vele huismoeders, zo van, we moeten beginnen aan onze grote kuis. Want tegen
Pasen moest alles opgeruimd en opgeblonken zijn. Spic en Span!!
Ik denk dat vandaag bij de jonge huismoeders, die drang niet meer opkomt.
Nochtans, zo eens goed opruimen en alles eens terug op zijn plaats zetten, dat kan
zo’n voldoening geven achteraf. En dat geldt niet alleen voor ons huis maar ook
voor onszelf. De damesbladen staan bij het begin van de lente ook weer vol met
allerlei manieren om ons lichaam te detoxen en alle schadelijke stoffen te
verwijderen. Daar ook eens een grote kuis houden en met een frisse start beginnen
aan de komende lente.
Maar onze geest heeft soms ook een opfrisbeurt nodig. Daarom houdt BGB eraan
om ieder jaar, in de aanloop naar Pasen, ons de gelegenheid te geven om samen even
stil te staan en te luisteren, misschien naar de stilte, misschien naar andere
geluiden. Maar tijd maken om na te denken en om even halt te houden bij onszelf.
Wij worden voortdurend ondergedompeld in wat er gebeurt in onze wereld. Dat we
goed geïnformeerd worden is natuurlijk een positieve evolutie, maar de informatie
is dikwijls fel gekruid door zij die het nieuws brengen. Zijn we nog in staat om een
ongenuanceerde kijk te hebben op alle veranderingen. En waar zijn de waarden die
de meesten onder ons meekregen uit onze jeugd. Is er nog plaats voor het
christelijke gedachtengoed in deze veranderende wereld. Tijdens onze jaarlijkse
bezinning gaat Luk Vanmaercke proberen om ons te helpen om ook grote kuis te
houden in alle impulsen die we krijgen van buitenaf en misschien ons helpen om door
de bomen het bos nog te blijven zien. De actualiteit proberen te zien en te
begrijpen vanuit een christelijke invalshoek, dat is misschien wat we nodig hebben
in deze soms onbegrijpelijke wereld. Kom samen met ons luisteren want “t is goed
in t’eigen hert te kijken ………”. We zullen er zeker iets van opsteken.
Tot dan, in Tongerlo.
Odette Dekeyser
je voorzitter.
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2. Agenda BGB voor 2017
Op de programmadag van 15 november werd het jaarprogramma voor 2017
voorgesteld. Voor elk wat wils ….
dinsdag 21 maart: Bezinning in de abdij van Tongerlo: Spirituele lezing door Luc
Vanmaercke.

dinsdag 25 april: Contactdag in Scherpenheuvel
donderdag 11 mei: wandeling in Eupen en hoge venen
15 tot 22 juni: 8 daagse reis naar Ierland
donderdag 20 juli: daguitstap naar omgeving van Dinant
dinsdag 22 augustus: daguitstap naar Gent
1 tot 5 september: 5 daagse reis naar Madrid en Toledo
dinsdag 19 september: daguitstap naar Zeebrugge
dinsdag 3 oktober: Daguitstap naar Molenbeek
dinsdag 14 november: jubileum- en programmadag Scherpenheuvel (Datum
gewijzigd !)
donderdag 14 december: Dries Delrue: Kerstliederen

3. Vernieuwing van het lidmaatschap 2017.
Heel veel leden hebben al vrij stipt terug hun lidmaatschap hernieuwd voor 2017,
waarvoor onze dank en waardering. Enkelen blijven blijkbaar achter, zijn het uit het
oog verloren, hebben het nog op de kast liggen ....
Een nieuw jaar betekent, ook voor BGB, de vernieuwing van het lidmaatschap.
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 ………… “
We houden het democratisch op 15 € per jaar per lid!!!
Wanneer we het lidmaatschapsgeld niet ontvangen kunnen we jammer genoeg u geen
maandbrieven meer sturen en u ook niet meer uitnodigen voor onze activiteiten.
Voor wie de vorige maandbrief niet meer terugvindt, zie achteraan een herinnering.
We zien er naar uit.
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4. BGB-Bezinning: dinsdag 21 maart 2017

Abdij Tongerlo
Een korte geschiedenis
De abdij van Tongerlo werd gesticht rond 1130 toen een aantal norbertijnen van de
Sint-Michielsabdij te Antwerpen zich vestigden op het landgoed van de heer
Giselbert van Castelré. Vanaf haar ontstaan tot in de 18de eeuw groeide het
klooster uit tot een omvangrijk abdijcomplex met grotendeels bewaarde
omgrachting en talrijke gebouwen. Aan het eeuwenlange bestaan van de abdij kwam
in 1796 een voorlopig einde wanneer Franse revolutionairen de norbertijnen uit de
abdij verdreven. Hierna werd de abdij verkocht en werd een deel van de gebouwen,
waaronder de kerk, gesloopt. Pas in 1838 werd de orde heropgericht om twee jaar
later terug te keren naar Tongerlo. De vervallen gebouwen werden gerestaureerd.
Sommige gebouwen, waaronder het kloosterpand en de kerk, waren verdwenen en
werden volledig heropgebouwd. In 1929 vernielde een grote brand het merendeel
van de abdijgebouwen. De jongste medebroeders vonden een onderkomen in de
abdij van Leffe en stonden zo aan de wieg van de heroprichting van deze Waalse
norbertijnenabdij. Na de brand werden de beschadigde gebouwen hersteld. Vanaf
1990 vonden er restauratiewerken plaats aan het gehele abdijencomplex. In 1999
werd de abdijkerk, na een restauratieperiode van bijna vijf jaar, terug in gebruik
genomen. In de recente periode groeide de abdij uit tot een centrum van
liturgische vernieuwing en bezinning. De abdij is beschermd als monument en als
cultuurhistorisch landschap en maakt deel uit van het Vlaams bouwkundig erfgoed.

Het Da Vinci-Museum
Waar moet je naartoe voor Da Vinci’s Laatste Avondmaal? Naar de
Norbertijnenabdij van Tongerlo! Dat klopt natuurlijk niet, maar toch is er iets van
aan. Da Vinci’s origineel in de Milanese Dominicaner abdij is er namelijk zo slecht
aan toe dat veel van het effect is verdwenen. Dat komt omdat het genie heeft
geëxperimenteerd met nieuwe technieken. Sedert 1545 is de abdij van Tongerlo in
het bezit van een kostbaar doek: de meest getrouwe en mooiste replica - zeg nooit
kopie - van het Laatste Avondmaal, dat Leonardo da Vinci schilderde in de eetzaal
van het klooster Santa Maria della Grazie te Milaan. De bijzonder getrouwe replica
is een zeer vroege, vermoedelijk dateert ze al uit 1507 – 1509, zo’n tien jaar na het
origineel. Leerlingen van Da Vinci maakten ze en het werk werd in 1545 in
Antwerpen aangekocht. Naar verluid zou de meester zelf het hoofd van Jezus en
Johannes De Doper geschilderd hebben.

Onze spreker
Luk Vanmaercke, geboren in Oudenaarde in 1968 - het roemruchte studentenjaar! gehuwd, vader van een zoon en dochter. Luk liep humaniora aan het OLV-college in
Oudenaarde, politieke wetenschappen aan de KU Leuven en internationale
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betrekkingen aan de UCL. Hij volgde in mei 2015 Bert Claerhout op als
hoofdredacteur van Kerk en Leven. Voordien was hij meer dan 20 jaar lang actief
in de politiek, ondermeer als adviseur, woordvoerder en communicatieadviseur voor
CVP en CD&V nationaal en Europees. Daarnaast is hij sinds 1997 vormselcatechist in
de parochie Vlierbeek (Kessel-Lo) waar hij woont. Luk is een liefhebber van wijn,
gastronomie en reizen.

Programma
13 u.30 Aankomst en verwelkoming in de Schaapskooi.
14 u.00 Spirituele lezing over een actualiteitsthema door Luk Vanmaercke in
de Vesperzaal, gevolgd door vraagstelling..
15 u.30 Koffiepauze in de Schaapskooi.
16 u.00 Geleid bezoek aan het Da Vinci-Museum.
18 u.00 Broodjesmaaltijd in de cafetaria van Sporta (naast de abdij).

Praktisch
Omwille van de eerder kleine ruimte van de Vesperzaal is het aantal deelnemers
beperkt tot 60 personen. De eerste 60 betalenden komen in aanmerking.
Schrijf dus zo snel mogelijk in en zeker voor 13 maart 2017. Maak hiervoor
gebruik van het inschrijvingsformulier achteraan.
Ge kunt naar de abdij komen met eigen vervoer. Er is een ruime parking aan de
voorkant van de abdij (adres: Abdijstraat 40, 2260 Tongerlo).

BGB-Bus vanuit Leuven en Rotselaar:
Ge kunt ook met de bus meekomen en opstappen aan:
- station Leuven Diestsepoort om 11 u. 50 of aan
- de rotonde van Rotselaar om 12 u. 15.
De deelnameprijs per persoon bedraagt 25 euro in geval van eigen vervoer,
en 31 euro in geval van busvervoer.
Gelieve te betalen met overschrijving op rekening BE91 7390 0930 0176 van BGB
met vermelding “ uw naam - Tongerlo 21/03/2017”.
Contact BGB: Nestor Moors tel 089/41 13 67

5. Moderne en betere communicatie met BGB
als u de opmaak van het tekstvak voor het blikvangercitaat wilt wijzigen.]

Vele van onze leden zijn vrij vooruitstrevend en hebben een PC of hebben zich de
laatste tijd een PC of tabletcomputer aangeschaft en laten zich meevoeren op de
golven van de moderne informatietechnologie.
Dit middel willen we echt promoten bij onze leden omdat we steeds meer en
meer de communicatie met de leden via email willen doen.
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We weten dat er leden zijn die wel een emailadres hebben maar bij ons
daarmee nog niet bekend zijn. Ze missen daarbij een vlotte communicatie vanuit
de BGB.
Wie tot nu geen berichten ontvangt via email van BGB, en wel over een emailadres
beschikt kan dat doorgeven aan ons, maar dan best via een email
aan Bond.gepens.bb@gmail.com gewoon met de titel emailadres en uw naam.
Omdat emailadressen steeds 100% correct moeten zijn halen we uw emailadres wel
uit deze email.
Mis dus geen enkel bericht van BGB, en stuur uw emailadres door.

6.Verslag lezing Vanessa Saenen
Onder ruime belangstelling heeft Vanessa Saenen, pers- en
communicatieverantwoordelijke bij het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen
van de Verenigde Naties, een uiteenzetting gegeven over de
vluchtelingenproblematiek. In het inleidend gedeelte schetste zij het ontstaan en
de werking van de vluchtelingenorganisatie. Vervolgens ging zij in op de huidige
vluchtelingenstromen en het noodzakelijke beleid om hieraan te verhelpen.
De vluchtelingenorganisatie werd opgericht in 1951 als tijdelijke organisatie ter
bescherming van de oorlogsvluchtelingen. De vluchtelingencrisis na de tweede
wereldoorlog geraakte stilaan wel opgelost doch wereldwijd ontstonden door
conflicten en wantoestanden nieuwe vluchtelingen- stromen waaraan tot vandaag
nog steeds geen einde is gekomen. Het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen
bleef noodgedwongen voortbestaan. Als humanitaire en apolitieke organisatie
coördineert het de bescherming van momenteel bijna 64 miljoen vluchtelingen,
asielzoekers, ontheemden en staatlozen. Het is actief in 128 landen en telt 10.700
werknemers.
De werking van de vluchtelingenorganisatie omvat verscheidene aspecten. De meest
zichtbare zijn de fysische bescherming van de vluchtelingen en het verstrekken
van (nood)hulp zoals voedsel, kleding, het bieden van onderdak en medische
verzorging. Daarnaast zorgt zij voor de verdediging van de rechten van de
vluchtelingen op diverse niveaus en voor de bewustmaking bij overheden,
instellingen, organisaties en de publieke opinie. In de mate van het mogelijke wordt
gestreefd naar duurzame oplossingen zoals veilige terugkeer van de vluchtelingen
naar eigen land of hervestiging in een ander land. Het geheel van de werking wordt
geschraagd door de noodzakelijke fondsenwerving.
Wereldwijd waren er einde 2015 65,3 miljoen mensen op de vlucht. Hiervan waren
er 21,3 miljoen vluchtelingen weg uit eigen land, 40,8 miljoen ontheemden op de
vlucht in eigen land en 3,2 miljoen asielzoekers. Daarnaast waren er ook nog 10
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miljoen staatlozen, mensen die geen enkele nationaliteit hebben en bijgevolg in geen
enkel land rechten kunnen doen gelden.
Wereldwijd kwam in 2015 meer dan de helft van de vluchtelingen uit slechts drie
landen: Somalië, Afghanistan en Syrië. Naar geslacht zijn de vluchtelingen
nagenoeg gelijk verdeeld. De helft van de vluchtelingen waren kinderen jonger dan
18 jaar. Het aantal niet-begeleide kinderen dat asiel aanvroeg nam wereldwijd toe
en verdrievoudigde tot 98.400 tegenover 34.000 in 2014. In de Europese Unie
waren er 88.300 onbegeleide, minderjarige asielzoekers, grotendeels jongens
(91%). Ruim de helft waren van Afghaanse origine.
In tegenstelling tot wat wel eens verondersteld wordt vangt Europa slechts een
klein deel van de vluchtelingen op, namelijk 6%. Het Midden-Oosten en NoordAfrika bieden opvang aan 39% van de vluchtelingen, vervolgens Afrika met 29%,
Azië en Oceanië 14% en Amerika 12%. De top 6 asiellanden zijn Jordanië (664.100
vluchtelingen), Ethiopië (736.100), Iran bijna 1 miljoen, Libanon (1,1 miljoen),
Pakistan (1,6 miljoen) en tenslotte Turkije met 2,5 miljoen vluchtelingen.
In 2015 was er een instroom van ruim 1 miljoen vluchtelingen in Europa, grotendeels
via Griekenland (851.000) en in mindere mate via Italië (153.000) en Spanje
(3.600). In 2016 is dit aantal gedaald tot 662.000 grotendeels via Italië (181.000)
en Griekenland (173.000). In Spanje kwamen bijna 7.000 vluchtelingen aan land.
Opmerkelijk is dat, niettegenstaande de grote daling van de vluchtelingen- stroom
in 2016 het aantal doden en vermisten (5.022) aan zienlijk hoger was dan in 2015
(3.771). Het merendeel van deze vluchtelingen komt uit Syrië (23%), vervolgens
Afghanistan (12%) en Nigeria (10%).
Niettegenstaande de grote daling van het aantal vluchtelingen in 2016 blijft de
vluchtelingencrisis in Europa een complex en gevoelig probleem. De
vluchtelingenstroom is moeilijk in te perken omwille van de onvoorspelbaarheid van
de bewegingen, de voortdurende verandering van reisroutes en de toegenomen
mobiliteit van de vluchtelingen. Binnen Europa dreigt de solidariteit af te brokkelen
en lijken racisme en afkeer voor vreemdelingen toe te nemen. Sommige landen
weigeren deel te nemen aan de onderlinge (her)verdeling van de vluchtelingen en
pleiten voor zeer restrictieve maatregelen zoals het sluiten van de grenzen en het
terugsturen naar het land van herkomst. Voor de vluchtelingen die asiel hebben
bekomen blijft er een moeizaam traject van inburgering en integratie.
Het is duidelijk dat Europa op dit ogenblik geen afdoend antwoord weet te bieden
op de vluchtelingencrisis. Het ontbreekt Europa aan een gemeenschappelijke
strategie en beleid. Op korte termijn is er nood aan eensgezindheid en een
eenduidige visie om de aanhoudende vluchtelingenstroom op een menswaardige
wijze op te vangen, ondermeer door afdoende steun aan de belangrijkste
gastlanden. Op langere termijn is het nodig te streven naar duurzame oplossingen
waardoor de noodzaak om het eigen land te ontvluchten kan voorkomen worden. Dit
kan door de diepere oorzaken zoals conflictsituaties en onderdrukking aan te
pakken.
Tony Lemmens
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7. Proficiat aan onze jubilarissen:
90 jaar in 2017:
31/03 : Vandenhoudt Livin (KBC-V) Herseltsesteenweg 51 , 3200 Aarschot
80 jaar in 2017:
02/03: Berthels Maurice (IDB) Rotspoelstraat 3 , 3001
02/03: Van Gelder Nelly (AVEVE) Oude Baan 75, 3271 ScherpenheuvelZichem
03/03: Cristens Willy (KBC-V) Boekweitstraat 25, 2900 Schoten
65 jaar gehuwd in 2017:
15/03: Pauwels André (AVEVE) met Wauters Theodorina,
Bertemstraat 3, 3001 Heverlee
50 jaar gehuwd in 2017:
27/03: Laudus Lydia (KBC-V) met Gurny Willy,
Hulsberg 30, 3010 Kessel-lo
29/03: Peetermans Frans (KBC-B) met Lekens Maria ,
Tuinwijkstraat 64, 3545 Zelem

8. Onze christelijke deelneming aan de familie van onze
overleden leden
15/02/2017: Jan Vanhulst (KBC-B) , echtgenoot van Bea Nackaerts, gewezen lid
directiecomité CERA Bank, Hoogstraat 52, 3360 Bierbeek
17/02/2017: Irene Cornelissen , weduwe van Alexander Florquin (CERA Bank),
Dijlehof, Minderbroederstraat 9B, 3000 Leuven

9. Welkom aan onze nieuwe leden
Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak

Mees
Paul in het
(BB/CLG)
1 Anaar
, 3360
Bierbeek
kan overal
document Keibergstraat
worden neergezet. Ga
het tabblad
Hulpmiddelen voor tekenen
als u de opmaak
van het tekstvak
voor het
blikvangercitaat
wijzigen.]
Devroey
Bernadette
(AVEVE)
Dorpsstraat
71 wilt
, 3050
Oud Heverlee
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Doordenkertje van de maand:

Een bocht maken
Je kompas aanpassen
zelf je weg kiezen
rust brengen in de
kern van je leven
Innerlijke rust
gelukkig zijn.
Gustilpe
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INSCHRIJVINGSFORMULIER
Bezinning in Abdij van Tongerlo 21 maart 2017
Terugsturen in een briefomslag vóór 13 maart 2017 naar:
Nestor MOORS Beekomstraat 41, 3740 Eigenbilzen – Bilzen
of via e-mail naar: nestor.moors@skynet.be
Aandacht: Het maximum aantal deelnemers is vastgesteld op 60 personen. Gelieve
in te schrijven én te betalen. De eerste 60 betalingen komen in aanmerking. Let
wel, ook na betaling moet worden ingeschreven.
Ondergetekende, naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode : . . . . . . . Gemeente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e-mailadres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel. . . . . . . . . . . . .
schrijft in voor :

[ ]

GSM : . . . . . . . . . . . .
1 persoon.

[ ]

2 personen.

(*)

Deelnameprijs per persoon:



eigen vervoer: € 25,00



deelnameprijs met autocar: € 31,00



Opstapplaats (aanduiden met X):
[ ] Station Leuven Diestsepoort om 11u50
[ ] Rotonde Rotselaar om 12u15



[ ] komt rechtstreeks naar parking van Abdij - Tongerlo tegen 13u00
Ik stort : € . . . .

(€ 25,00 eigen vervoer) – (€ 31,00 autocar) per

persoon op rekening BE91 7390 0930 0176 (739-0093001-76) van
BGB – met vermelding: “ uw naam - Tongerlo 21/03/2017 “
Datum:.
Handtekening
* aankruisen, indien van toepassing
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