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1.

Ga even zitten en lees
Het woordje van de voorzitter:
Valentijnsdag

Wat gaat de tijd toch snel. We hebben nog maar pas
Kerstmis en nieuwjaar gevierd en nu is het al half
februari. Soms vliegen de dagen voorbij en dan weer
gaat de tijd maar niet vooruit. En toch zegt men : de tijd vliegt. Als men
gelukkig is, ja, dan vliegt de tijd. Maar voor eenzame mensen duren de dagen
meestal heel lang. Wanneer je zit te wachten tot er bezoek komt, of wanneer
men wacht op een telefoontje van iemand, dan kan de tijd soms tergend
langzaam gaan.
Februari is traditioneel de tijd van de grote Liefde!.. Overal rode hartjes en
pakjes en de liefde viert hoogtij. Waarom hebben wij zo één dag nodig om te
denken aan onze geliefden?? Als je iemand echt graag ziet, dan kun je dat op
allerlei manieren laten zien, niet alleen met Valentijn met een grote ruiker
(liefst rode ) rozen of een grote kaart met een rood hartje op. Alle dagen van
het jaar zijn goed om onze liefde en oprechte vriendschap voor elkaar uit te
spreken. En dat hoeft ook niet altijd met een cadeautje te zijn, een liefdevolle
blik, een klopje op de schouder of eens knijpen in mekaars billen is zeker een
even grote blijk van liefde voor elkaar. Ik heb het niet zo voor die
gecommercialiseerde liefdesuitingen.
Is dat allemaal zo gemeend, of is het meer een toegeving aan de
modeverschijnselen van deze tijd of aan de commerce? Bovendien vind ik het
ook een moeilijke periode voor deze mensen die om een of andere reden alleen
zijn. Dikwijls zijn er voor hen alleen nog de herinneringen aan gelukkige tijden.
Misschien staat er wel jaar in jaar uit een bloemetje bij een foto. Of kan men
met veel tederheid terugdenken aan een partner, een goede vriend of vriendin,
of je ouders of familie, en daar dan ook heel gelukkig van worden.
Waar komt eigenlijk de traditie van Valentijnsdag vandaan?
In de Middeleeuwen dachten sommigen dat vogels op deze dag zouden beginnen
met nestelen; het begrip tortelduifjes doet hier nog aan denken. De Romeinen
vierden op 15 februari een vruchtbaarheidsfestival dat in de eeuwen daarna
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steeds meer christelijke trekjes kreeg. Een zaak is zeker: het gaat om een
versmelting van christelijke, Romeinse, Germaanse en tegenwoordig ook
nationale tradities. In Engeland draait het om het tonen van genegenheid en
aandacht; in België en Nederland vooral om liefde. Voor velen is het een
jaarlijkse opwelling van romantische gevoelens, voor anderen is het een nooit
eindigende zoektocht naar het passende cadeau. Voor de winkels zijn het
gouden dagen.
Voor hen die liefhebben: partner, kinderen, familie, vrienden koester hen elke
dag; die gedachte zal je warm houden wanneer het leven je eventjes een kil
moment brengt.
Odette Dekeyser
je voorzitter

Doordenkertje van de maand.
Ken jij iets mooier dan twee jonge verliefde mensen die samen op een
bankje zitten, niets zeggen, mekaars handen vasthouden en stilletjes
genieten van elkaar ?
Ja, twee ouderen die samen op een bankje zitten, niets zeggen, mekaars
handen vasthouden en stilletjes genieten van elkaar !!!
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2. Dinsdag 24 maart:

BGB Bezinning

Oude Abdij Drongen
24 MAART … De Lente begint, sommigen denken al aan Pasen. Traditioneel ook
de tijd voor onze jaarlijkse bezinning.
Jullie zijn van harte welkom in de Oude Abdij van Drongen. Hier worden we
rondgeleid door stafmedewerkers van de Oude Abdij.
Abdijen zijn stilteoorden. De Oude Abdij van Drongen is al 150 jaar een
bezinningshuis van de jezuïeten.
Wie er binnengaat, wordt uitgenodigd om de stilte in te gaan.
Kom maar kijken en luisteren.
We worden op weg gezet door het getuigenis van enkele mensen over de stilte
vroeger en nu.
En spitsen dan zelf de geestelijke oren.
De stilte in het gebouw en een meditatie op een evangelielezing zullen daarbij
helpen.
Er valt ook meer te zien dan je zou denken.
Met een lekkere koffie en koekje zullen we er ons thuis voelen.
We hebben ook de gelegenheid een bezoek te brengen aan de abdijwinkel en de
boekhandel.
Programma:
14u00 : aankomst
ontvangst
koffie en taart
rondleiding
16u00 : pauze
Koffie met een koekje
meditatie
18u00: afsluitende broodmaaltijd
19u00: einde
Voor de inschrijving (ten laatste op 6 maart 2015) kan je gebruik maken van het
inschrijvingsformulier bij deze maandbrief of via de website.
Let wel: er is ruimte voor 120 personen. Dus: de eerste 120 inschrijvingen
worden aanvaard; daarna moeten we de inschrijvingen afsluiten.
Deelnameprijs per persoon:
•
eigen vervoer: € 25,00
•
deelnameprijs met autocar: € 31,00
3

Inschrijving is vereist. Je kan inschrijven tot 6 maart (onder voorbehoud van
het maximum van 120 inschrijvingen) door:
- terugzenden van het ingevulde inschrijvingsformulier (zie achteraan deze
brief) aan: Nestor Moors, Beekomstraat 41, 3740 Eigenbilzen – Bilzen
(gsm. 0495/58 15 32 of tel. 089/41 13 67)
- met e-mail aan nestor.moors@skynet.be met vermelding van aantal
personen, de wijze van verplaatsing en het verschuldigde bedrag.
Voorziene opstapplaatsen:
- Autocars Van Aerschot, Houwaartstraat 422, 3270 Scherpenheuvel om 11u50’
- Rotonde Rotselaar om 12u20’
- Station Leuven Diestsepoort om 12u45’
- Tankstation Texaco E40 Groot-Bijgaarden – richting Gent om 13u15’

Agenda BGB voor 2015
24 maart: Bezinning in de oude abdij in Drongen
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

Reacties op de maandbrief van januari : “Je Suis”
Het gebeurt dat we reacties krijgen op onze maandbrieven, en het verblijdt ons
steeds reacties te mogen noteren. Hoe ze ook geformuleerd worden, steeds
wordt daar de nodige aandacht aan besteed. Zo kregen we op het secretariaat
onderstaande brief als reactie op het woordje van de voorzitter in de
maandbrief van januari.
“Mevrouw de Voorzitter
Dank en dikke proficiat met “Het woordje van de voorzitter: Je Suis”
Ik deel volledig uw mening en waardeer ten zeerste uw moed om dit op een correcte
wijze, met respect voor ieders mening, aan ons mede te delen.
Zonder respect en verdraagzaamheid is onze multiculturele samenleving onmogelijk.
In de wereld van vandaag moet alles kunnen en mogen. Dat hebben we ook weer
ondervonden op de recente voetbalwedstrijd van Standaard Luik – Anderlecht.
Vrije meningsuiting is mooi, maar toch aan alles is een grens.
Om het met gezond boerenverstand te zeggen: “Men oogst wat men zaait”.
Vriendelijke groeten.”
Naam en auteur bekend bij de redactie
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ONS zit nooit stil
De nieuwjaarsreceptie van ONS bracht 360 medewerkers samen in Tildonk om
terug te blikken op een goedgevuld 2014.
Puur is de nieuwe naam voor het dienstenchequebedrijf van ONS.
2.800 huishoudhulpen zijn er dagelijks in de weer. Nu ook in de regio Puurs,
Gooik en Aalter. Een gezin uit West-Vlaanderen won 1 jaar gratis hulp.
Oziki presteerde 65.000 uren oppas bij zieke kindjes aan huis. De christelijke
mutualiteit is hier zeer tevreden over en bestelt voor 2015 100.000 uren.
KVLV veranderde van look, maar houdt Vrouwen met Vaart als motief. Het
nieuwe delen wordt ook op het platteland een realiteit via de Share Fair die op
200 plaatsen doorging. Het wordt vervolgd met 2 verrassende kookboekjes: no
waste cooking (met groenten en fruit ‘afval’) en taarten zonder oven!
Kunst op het Hof veroverde de Leiestreek en de Agra vrouwen fietsten voor
het goede doel door regen en wind. €15.000 ging naar Boeren op een Kruispunt.
ZorgSaam staat na 25 jaar vormingswerk klaar voor een nieuwe start.
Vormingsthema’s rond alle zorgvragen kunnen ook in jouw regio doorgaan.
Steunpunt Groene Zorg is ook jarig. 10jaar reeds laten onze land- en
tuinbouwbedrijven hun hart spreken door mensen met zorgvragen mee op te
nemen in hun dagelijkse bezigheden.
Landelijke Thuiszorg plantte de nachtvlag bij haar nachtoppas en startte op 9
locaties met een CADO. Dat is een kleinschalige opvang tijdens de dag van
senioren die liever niet alleen zitten thuis.
Kraamzorg kan je nu ook vragen bij een drieling!
De verzorgenden worden aangemoedigd hun verplaatsingen ook met de fiets te
doen. Via het pendelfonds worden zo oplossingen gezocht voor het
parkingprobleem in de steden. Thuiszorg gaat ook meer digitaal met Ell@.
Maar vooral het feest van 55jaar Thuiszorg in Bokrijk zal nazinderen.
Landelijk Kinderopvang moet het nieuwe decreet van Vlaanderen op de
kinderopvang inpassen in de eigen werking. Voor 50.000 kinderen en hun ouders,
maar ook alle onthaalouders en medewerkers een gigantische klus. Toch blijven
zij creatief zoeken naar vernieuwing: Spelen in ’t Groen, Werken aan
diversiteit, Inclusieve opvang (voor kindjes met een beperking), ondersteuning
van zelfstandige kinderopvang in Oost- en West-Vlaanderen.
Ons Zorgnetwerk presenteerde een nieuw boekje ‘Sterker dan de Navelstreng’,
een aanrader voor families waar er gezorgd wordt voor een kind met beperking.
ONS zit nooit stil.
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In Bilzen wordt een nieuw secretariaat gebouwd. In Tildonk ging het klooster
‘Engelenburcht’ open voor het grote publiek. Reeds 8.000 bezoekers werden
geteld voor het belevingscentrum rond de Eerste Wereldoorlog.
De ondersteuning via informatica is niet meer weg te denken bij ONS. Gelukkig
onder swingende namen als ‘Poema’, ‘Koala’ en ‘Mymcs’, ‘gezichtenboek’.
Langs het plattelands TV-kanaal kan je ONS elke maand volgen.
Of kom eens langs op de Goed Gevoel Ladies Fair in Gent.
ONS zal ook jullie met open armen ontvangen in 2015.
Monique Swinnen
voorzitter ONS

Plezante en interessante weetjes
Nieuwe projecten in de ZORG
De BGB, wil er mee zorg voor dragen dat leden, die omwille van hun gezondheid
of afhankelijkheid, beroep moeten doen op ondersteuning en hulp, informatie
krijgen over nieuwe en bestaande projecten.
Een nieuw project:
Dagopvang CADO:
Als je langdurig ziek of bejaard bent, of een beperking hebt, dan wil je
misschien zo lang mogelijk thuis blijven. Een aantal diensten staan je aan huis
bij, zoals poetsdienst, bejaardenzorg …
Nu zijn er diensten, zoals Landelijke Thuiszorg, die in samenwerking met
bepaalde gemeenten, nieuwe initiatieven genomen hebben om de thuiszorg te
blijven mogelijk maken en de cliënten tijdens dagen, wanneer ze eenzaam zijn,
nood aan een babbel hebben of ontspanning zoeken, op te vangen.
Op die manier kan de hulpverlenende partner of de kinderen eens op adem
komen.
Je verblijft onder begeleiding van professionele hulp tegen een kleine
vergoeding, waar eventueel een tussenkomst van de mutualiteit voorzien is.
Wat het kost, waar je terecht kunt, welke tegemoetkoming je kan krijgen dat
kan je navragen bij Landelijke Thuiszorg.
PLATTELANDS TV
Bent u ook een fan geworden van PlattelandsTV?
Ik wel, zo met die winterse dagen is het een interessante bezigheid:
Boeiend om zo het reilen en zeilen te volgen van de sector, waar wij allemaal ook
vroeger ons steentje bijgedragen hebben en te zien hoe heel de BB organisatie
de landbouw aanpakt en ondersteunt, en hoe je ook kan genieten van het mooie
Vlaamse platteland.
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Ik kijk er regelmatig naar, en ik geef toe, zeker naar “ons tv” bij Countrylife ,
waar onze eigenste “Vrouwen met Vaart” aan bod komen om te zien wat een
vaart die Vrouwen aan de Vaart in Wijgmaal ontwikkeld hebben ..… en dat ik
een “beetje” jaloers ben dat ik er niet meer bij ben , maar nagenieten mag ook
nog, hé?
“Man, man, man”, of in dit geval meestal “vrouw, vrouw , vrouw…”
Mij interesseert vooral hoe ze oog hebben voor behoeften en noden en allerlei
initiatieven nemen, die ondersteuning geven aan gezinnen en ouderen.
Op kanaal 22 van TELENET start op zondag 8 februari 2015 om 10u30 en 21
u. de eerste nieuwe uitzending van PLATTELANDS Tv .
Ook op je computer kan je de reeks volgen.
PlattelandsTV 1 zender met 4 thema’s:
- Boerenstebuiten: voor en door de Land en Tuinbouw
- Jacht en Visvangst: voor de gepassioneerde Jager en Sportvisse-Hippo
- Tv voor Recreatie en Sport
- Countrylife met hier “Ons TV” aan het werk
Je zal merken dat heel wat aspecten van Land –en Tuinbouw en het
verenigingsleven er een unieke bijdrage in levert.
Europa wordt in snel tempo grijs.
Tussen 2003 en 2013 is het aandeel ouderen in nagenoeg alle landen van de
EU28 gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van de Studiedienst van de Vlaamse
Regering. De top drie van meest vergrijsde landen bestaat in 2013 uit Italië,
Duitsland en Griekenland, waar telkens een vijfde van de populatie 65 jaar of
ouder is. België situeert zich in de middenmoot wat het aandeel 65-plussers
betreft. Binnen België is het Vlaams Gewest met 18,8 procent ouderen de
meest vergrijsde regio.
Komende 10 jaar stijgt het aantal 65-plussers in alle Vlaamse gemeenten
Tussen 2014 en 2024 zal het aantal 65-plussers volgens de verwachtingen van
de Studiedienst van de Vlaamse Regering toenemen in alle Vlaamse steden en
gemeenten.
Voor de grote meerderheid van de gemeenten ligt de stijging tussen 10 en 30
procent. In 50 gemeenten zal het aantal 65-plussers zelfs met meer dan 30
procent toenemen.
Koplopers bevinden zich vooral in de provincie Limburg en de provincie
Antwerpen. Ook in de kustgemeenten neemt de vergrijzingsgraad sterk toe.
Slechts in 11 gemeenten, waaronder Antwerpen en Gent, ligt de toename lager
dan 10 procent. Voor de grote meerderheid van de gemeenten ligt de stijging
tussen 10 en 30 procent. In 50 gemeenten zal het aantal 65-plussers zelfs met
meer dan 30 procent toenemen.
Jeanine Fonteyn
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Proficiat aan onze jubilarissen:
90 jaar :
04/03: Kerkhofs Jozef (SBB-Acerta), Herbert Hooverplein 24/22 , 3000 Leuven

80 jaar :
15/03: Michiels Georges (KBC/V) , Pastorijstraat 13, 3110 Rotselaar
20/03: Baudemprez Rene (KBC/V), Processieweg 19, 3071 Erps Kwerps
20/03: Smeyers Godelieve (KBC/V), Tiensesteenweg 398, 3000 Leuven

60 jaar gehuwd:
23/03: Vandervelden Willem (KBC/V) met Claes Henriette,
Tervuursevest 286, 3000 Leuven

50 jaar gehuwd:
01/03: Lefevre Mariette (KBC-B) met Kempeneers Luc,
Bronplein 6/B12, 3400 Landen

Onze Christelijke deelneming aan de familie van
onze overleden leden
3/10/2013: Nijs Maria (IDB), echtgenote van Wittemans Joost (IDB),
Fonteinstraat 75/27, 3000 Heverlee
14/04/2014: Frans Edward (Acerta) en op 19/12/2014 zijn echtgenote Anna Roelants,
Diestsesteenweg 2245, 3010 Kessel-lo
25/01/2015: Jaak De Laet (IDB), echtgenoot van Hilda Rondas,
Den Elst 3, 3020 Herent
06/02/15: Joseph Niclaes (AVEVE), echtgenoot van Suzanne Van Laer,
Naamsesteenweg 66, 3052 Blanden
12/02/2015: Firmin Thijs (KBC-B), echtgenoot van Suzanne Juwé.
Sint-Truidensesteenweg 30/2, 3440 Zoutleeuw

Welkom aan onze nieuwe leden
Sien Jannssens (KVLV) Essex Scottischlaan 29/0303 8434 Westende
Lucia Gilles (KBC-V) Hogebeekstraat 13, 3020 Herent
De Kunst Jaak (AVEVE) en Ruyts Agnes, Kessel-losesteenweg 18, 3012 Wilsele
Frans Lissens (KBC-B) Tervuursesteenweg 292, 3060 Bertem
Alphonsine Minnen (KBC-V) Bosweg 9, 3111 Wezemaal
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INSCHRIJVINGSFORMULIER BGB
Bezinning in de Oude Abdij van Drongen op 24 maart
Aandacht: de eerste 120 inschrijvingen worden aanvaard
Terugsturen in een briefomslag vóór 6 maart 2015 naar:
Nestor MOORS Beekomstraat 41, 3740 Eigenbilzen – Bilzen of via e-mail naar:
nestor.moors@skynet.be
Ondergetekende, naam en voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postnummer. . . . . . . . Gemeente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . .
e-mailadres:
tel.

.

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

. .. . . . . . .. .

schrijft in voor :

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

[ ] 1 persoon *
personen *: aantal:

[ ] 2 personen

* [ ] of meerdere

Deelnameprijs per persoon:
•

eigen vervoer: € 25,00

•

deelnameprijs met autocar: € 31,00

Opstapplaats (aanduiden met X):
[ ] Autocars Van Aerschot, Houwaartstraat 422, 3270 Scherpenheuvel
013/78 04 78 om 11u50
[ ] Rotonde Rotselaar 12u20
[ ] Station Leuven Diestsepoort om 12u45
[ ] Tankstation Texaco E40 Groot-Bijgaarden – richting Gent: 13u15’
[ ] komt rechtstreeks naar de Oude Abdij van Drongen, Drongenplein 27, 9031
Drongen 09/226 52 26 tegen 14u00

•Ik stort : ........ € op rekening BE91 7390 0930 0176 (739-0093001-76) van BGB –
Leuven met vermelding: “ uw naam - aantal personen: - Drongen
24/03/2015
Datum:. .... / ..... / ......
Handtekening

* aankruisen, indien van toepassing
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