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1. Ga even zitten en lees
Het woordje van de voorzitter: Dat heet dan
gelukkig zijn!
Een van die mooie herfstdagen in september, ’n toemaatje
na de echte zomer, een dag waarop ik zo wie zo al gelukkig
ben. Bij de post is een brief van een oud-collega van
Boerenbond, tevens lid van onze BGB. Hij schrijft me een
briefje “zo maar”. Antoon Goethals en zijn vrouw (uit Kuurne) waren vroeger actieve
leden van BGB, maar ondertussen kunnen ze - omwille van hun leeftijd – niet meer
deelnemen aan onze activiteiten:
“Maar, nu lezen we met aandacht de berichten over reizen, uitstappen, bezoeken,
vergaderingen enz.. Op die manier leven we nog altijd mee en worden we eraan
herinnerd dat we ooit een stukje Boerenbond waren. We genieten op onze manier.
Ik weet het niet, misschien zijn ze met velen; ze komen niet, ge ziet ze niet, ge
hoort ze niet en toch zijn ze er en ze horen er echt bij. Dat gevoel er bij te
horen, dat voor iedereen zo belangrijk is.
En weet, allen, elk op hun manier, in mindere of meerdere mate, ze dromen met u
mee.
Daarom, doe voort en hartelijk dank. Dank aan allen die u bijstaan, die u helpen
Dank aan allen die komen, die echt meedoen. Want zonder hen geen Bond, geen
band.
Aan allen, nogmaals dank u, dank u duizend maal.”
Mag ik bekennen dat ik van zo’n briefje gelukkig word ?
Van de mensen die deelnemen aan onze activiteiten, zien we dikwijls dat ze tevreden
zijn, dat ze onze Bond en onze werking appreciëren, dat ze blij zijn om de band die de
Bond voor hen mogelijk maakt. Van hen, die om een of andere reden niet aanwezig
kunnen zijn, daarvan veronderstelden we dat ook zij tevreden waren over “onze Bond”.
Maar nu, na dat briefje denken we dat we echt goed bezig zijn, zowel voor de actieve
leden als voor de anderen.
Vroeger, op Boerenbond, hing er op mijn kantoor een kadertje met een tekst van de
Bond zonder Naam: “Geef me een pluim en ik krijg vleugels!”. Wel, het ganse bestuur
van BGB heeft, na zo’n bemoedigend briefje, vleugels gekregen. Dank u, dank u
duizend maal!
Uw voorzitter,
Odette Dekeyser
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2. BGB Programmadag op dinsdag 18 november 2014
Onze jaarlijkse programmadag gaat ook dit jaar door op dinsdag 18 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 20142015 : het programma!
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 5 €. 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 ook terug naar Leuven.
Voor deze busdienst vragen we eveneens in te schrijven. De bijdrage is 5 € 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 10 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.
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 5 € per persoon voor de programmadag en 5 € per persoon voor wie met de bus
wil meerijden op rekening BE91 7390 0930 0176 van BGB , met vermelding van uw naam.
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3. Verslag BGB-uitstap naar Damme en Sluis
Met een volle autobus van 54 uitgeslapen BGB-ers trokken we op weg naar Sluis en
Damme.
Geen noemenswaardige files. En dus vond de chauffeur dat we veel te vroeg in Sluis
zouden aankomen. Hij maakte een ommetje langs de Antwerpse haven, Doel, de
Katoennatie, … Tot hij via de GPS vaststelde dat hij niet naar Sluis bij Brugge maar
naar Sluis bij Zelzate aan het rijden was! Paniek en in sneltreinvaart koers naar het
‘juiste’ Sluis. Waar we net iets later dan voorzien aankwamen! De sfeer zat er meteen
in.
In restaurant ’t Zwin kregen we een reuzegrote en reuze lekkere koffiekoek en een
stevige tas koffie.
De gidsen leidden ons doorheen het historische hart van Sluis.
Het middeleeuws vestingstadje Sluis trekt jaarlijks zowat 4 miljoen bezoekers. Sluis
heeft dan ook een rijke geschiedenis. Overal komt de bezoeker herinneringen aan
vroegere tijden tegen.
Zo is er het kanaal Sluis – Brugge, beter bekend als de Damse Vaart, dat werd
gegraven door Spaanse krijgsgevangenen tussen 1812 en 1814 onder impuls van
Napoleon. Het kanaal raakte nooit af. Net in Sluis werd er gestopt met graven.
Er is ook de Dikke van Dale. De samensteller van het woordenboek werd in Sluis
geboren.
Verder naar het schitterende Belfort, dat in Nederland enig is in zijn soort. Gebouwd
in 1375 naar Vlaams voorbeeld. De raadzaal heeft een prachtig interieur. Daar vond
het huwelijk plaats van Filips de Goede met Isabella van Portugal (1430). Ook de
verloving van Karel de Stoute met Margareta van York (1468) vond hier plaats.
De gids vertelde ook het verhaal van het beeld in de klokkentoeren van het belfort:
Jantje van Sluis.
Dan naar de Steenen Beer, een deel van de vestingwal die in 1437 verwoest werd door
de Bruggelingen.
Wat bijbleef in dit verhaal over Sluis is de Vlaamse invloed doorheen de eeuwen. Sluis
was immers een voorhaven van Brugge. De bloeitijd van Sluis duurde tot zowat 1450.
Daarna ging het snel bergaf door de verzanding van het Zwin.
Na een stevige broodmaaltijd op naar Damme. De gidsen wachtten ons al op onder een
prachtig zonnetje.
Damme is een van de kleinste en tegelijk een van de meest pittoreske stadjes van
België. Ook hier weer een uitgebreid historisch patrimonium.
Damme ontstond in het begin van de 11° eeuw, toen men begon om dijken op te
werpen langs beide zijden van de zee-inham naar Brugge om het achterland te
beschermen tegen overstromingen en om landbouwgronden vrij te maken. Na de
stormvloed van 1134 is het Zwin ontstaan. Damme werd de voorhaven van Brugge. In
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1180 gaf Filips van den Elzas Damme stadsrechten en vrijstelling van tol. Zeeschepen
konden tot aan Damme varen, waar hun goederen dan werden overgeladen op kleinere
schepen die verder voeren naar Brugge. Uit deze tijd dateren ook de oudste
monumenten van Damme.
De gidsen vertellen over de boeiende geschiedenis van het stadhuis, de Onze-LieveVrouwekerk uit 1225. Na de bloei van Damme volgde het verval en kon de kerk niet
meer onderhouden worden. In 1725 werd een deel van de kerk afgebroken.. De kerk
werd meermaals geplunderd. Maar gelukkig bleven de waardevolle houten
apostelbeelden bewaard … omdat zij meters hoog in de gewelven van de kerk staan
opgesteld en dus onbereikbaar voor plunderaars.
Op naar de Haringmarkt. Dit plein verwijst naar de haringstapel die hier in de 15°
eeuw werd verhandeld. De haring werd aangevoerd vanuit Zweden.
Het kanaal De Lieve loopt doorheen Damme en werd gegraven tussen 1251 en 1269 en
vormde de eerste kunstmatige waterverbinding tussen Gent en de Noordzee.
De gids wandelde met een deel van de mensen - in het achterland - langs de
vestingresten. Anderen kozen voor een terrasje in het weldoend zonnetje.
s‘Avonds hadden we een overvloedige warme maaltijd in restaurant In de Groene
Wandeling. En stipt om 19u30 werd de terugreis naar Leuven aangevat.
Iedereen was voldaan: veel geleerd, prachtig weer, buikje gevuld, gezellige babbels.
Het leven was weer mooi!!!

Paul Van Mierloo

Doordenkertje van de maand : Herfst.
Zoals het maar eens,
lente en zomer was,
is het maar eens herfst in ons leven.
Vlug verglijden de dagen
in een te vluchtig bestaan.
Wat voorbije seizoenen niet brachten,
wordt ons in de herfst gegeven,
gerijpte inzichten die ons helpen,
het beste met elkaar te delen.
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Een blik op onze BGB-kalender:
2/12: Het Avondland: met Jan Leyers: afsluiter 45 jarig bestaan BGB

Proficiat aan onze jubilarissen:
80 jaar:
3/11: Mommaerts Pierre (KBC-V), Zwarte Hoekstrat 3 B , 3360 Bierbeek
4/11: Vandewijer Emiel (KBC-V), Oude Truierbaan 43, 3840 Borgloon
20/11: Deltour Yvonne (IDB) Korbeeklosestraat 51, 3360 Bierbeek

Onze christelijke deelneming aan de familie van onze
overleden leden:
07/10/2014: Agnes Homblé, echtgenote van Johny Deweerdt (KBC-B),
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……………………………………………………………………………………………………………….………….

Inschrijvingsformulier

BGB Programmadag 18 november 2014
“Den Egger” Scherpenheuvel

Terugsturen vóór 10 november 2014 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 :

[ ]

.

. . . . . .

. . . . . .

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

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

1 persoon.

.

[ ]

GSM : .

. . . . . . .

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 5 € per persoon
Inschrijven voor de BGB-bus Leuven-Station naar Scherpenheuvel en terug is
eveneens 5 € 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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