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1.

Ga even zitten en lees
Het woordje van de voorzitter:

Vakantie.

De groep van gepensioneerden wordt steeds maar
groter in onze maatschappij! Het is dus niet
abnormaal dat de media en de reclamejongens dat ook
wel begrepen hebben en zich in de toekomst nog meer
op die doelgroep zullen focussen! Binnen enkele jaren
zal de senioreneconomie en de communicatie en reclame er rond een serieuze
boost nemen. Hopelijk zal het niet alleen gaan over gsm’s met grote toetsen,
incontinentieluiers, thermolactyl ondergoed enz.. Neen, gepensioneerden zijn
en willen zeker niet allemaal geassocieerd worden met oud zijn. Naast de
senioren zijn er de zogenaamde “happy boomers”. Ze zijn tussen de 55 en 75
jaar jong en willen zeker geen oude mensen zijn. Het is ook niet de leeftijd die
op je paspoort staat die aangeeft hoe oud je je voelt. Momenteel
vertegenwoordigen de gepensioneerden samen 50% van alle koopkracht! Ze
hebben tijd en shoppen veel en graag. Maar wat zien we nu? Ofwel richt de
reclame zich tot jonge (mooie) mensen ofwel tot oude mensen waar we ons niet
mee kunnen mee vereenzelvigen. Alleen de banken, die kennen de jong
gepensioneerden !! Hoe zou dat komen ??
Wij gaan op reis, we bezoeken andere landen en steden, we gaan graag uit eten,
we schrijven ons in voor allerlei cursussen, doen vrijwilligerswerk, mailen,
chatten, gaan op internet op zoek naar allerlei dingen die ons interesseren, we
zorgen af en toe voor onze kleinkinderen en soms nog (met een beetje geluk)
voor onze ouders. Zelfs als de gezondheid niet altijd meewil, dan nog willen we
geen zielenpoten worden. Natuurlijk kunnen we zelf veel doen om onze grijze
massa “up to date” te houden. Men zegt dat kruiswoordraadsels invullen,
sudoku spelen, kaarten of bridgen zeer goed zou zijn om onze hersenen te
trainen. Onlangs las ik dat je af en toe een oude gewoonte moet doorbreken om
een ander deel van je hersenen aan te spreken. Als voorbeeld gaf men aan dat
je tanden poetsen met je linkerhand ( als je rechtshandig bent) zeer positief
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zou zijn om onze hersenen te stimuleren! Ik kan je verzekeren dat dat niet zo
evident is, want ja, ik doe het dus. Alles om mijn grijze cellen te stimuleren!
Ik wens je een goede en deugddoende zomer, met een lekker weertje zodat we
er op uit kunnen. Misschien met onze (elektrische) fiets en dan even uitrusten
op een terrasje bij een lekkere pint of een grote dame blanche!
Geniet ervan, zo lang we kunnen!!

Odette Dekeyser
je voorzitter.

Doordenkertje van de maand.
Zomeravond
Zomeravond. We hebben woorden en tijd.
Behaaglijk is het om van mening en geslacht
te verschillen, waarna alleen nog van geslacht,
een verschil van dag en nacht, waarna nacht.
Laat je strelen, kom.
Ik hou ervan je lichaam te verdelen
in van alles twee, zoals ik deze zomer
de zee verdeelde toen ik schoolslag zwom.
Herman de Coninck

Agenda BGB voor 2015
2 tot 5 augustus: 4 daagse reis naar Berlijn
19 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

Let wel:
De daguitstap naar Louvre Lens en Arras is verplaatst naar 19 augustus
2

3. Verslag wandeling Herkenrode en de Wijers

Zware bewolking en veel regen, dat had Frank Deboosere voorspeld. Een reden om
thuis te blijven? Zeker niet! We zullen wel zien, het zal wel meevallen.
Vanuit Scherpenheuvel en Rotselaar vertrok de volgeladen bus richting Limburg. De
file stond, gelukkig, aan de andere zijde van de autostrade. Onze trouwe wandelinggidsen: Herman Cockx en Michel Huveneers tekenden op hun welgekende stijl present.
Ze leidden al snel de autobus weg van de autostrade om nog een mooi stukje Limburg te
kunnen beleven. Ondermeer de 1000-jarige eik en de Kluis van de Beukeboom in
Lummen werd aangedaan. Van deze laatste onthouden we dat het een van de vier laatst
overbleven kluizen is in Limburg en sedert haar restauratie in 1998 ook terug bewoond
wordt. Een ander verborgen pareltje vonden we terug in Spalbeek: namelijk de OLVBoodschapkapel, waarvan de oorsprong terug gaat tot in de 12° - 13° eeuw en
bijzondere muurschilderingen laat bewonderen.
Koffie met een ferm stuk taart stond ons op te
wachten in de ‘Paardenstallen’ van de abdij van
Herkenrode. Limburgse gastvrijheid ten top. Het
was niet alleen wat op ons bord kwam dat de
moeite waard was, de prachtig gerestaureerde
paardenstallen, omgebouwd tot taverne,
vergaderzalen, en ontmoetingsruimten deden de
meesten met verstomming staan.
Belevingscentrum
Ons bezoek aan de abdijsite Herkenrode bestond uit twee delen: een rondleiding in de
belevingsruimte en een kennismaking met de kruidentuin. Onder de deskundige uitleg
van onze drie gidsen kregen we een duidelijk beeld over de bijzondere geschiedenis van
de eerste en ook vooral de rijkste vrouwenabdij in de Nederlanden. Het verhaal volgt
een parcours door de boeiende geschiedenis van 600 jaar vrouwen op Herkenrode, dit
in voor en tegenspoed. Gedurende 600 jaar kenden de cisterciënzerinnen van
Herkenrode bloeiperiodes van economische rijkdom en een hoogstaand cultureel leven,
maar ook periodes van oorlog, ziekte en geweld. De Franse Revolutie maakte abrupt een
einde aan deze rijke geschiedenis. Na verval en gedeeltelijke afbraak kreeg de site
zijn huidige bestemming en een nieuwe toekomst.
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De kruidentuin is aangelegd als een hedendaags
kruidenpark, geen abdijtuin , dit over een
oppervlakte van 2 hectare. Het verhaal van kruiden
en hoe mensen van alle tijden deze tot op de dag van
vandaag hebben aangewend. De kruidentuin bestaat
uit twee grote delen: de hortus officinales en de
campus officinalis. In beide tuinen staat 250
verschillende kruiden en kruidachtige planten,
omgeven door grachten, afgeboord met beukenhagen
en graspartijen.

Gezien het beperkte tijdsbestek konden we maar proeven van deze tuinen, voor een
diepgaander bezoek keren we nog wel eens terug.
Voor onze picknick konden we terug in de paardenstallen terecht. Lekkere aspergesoep
en onze zelf gesmeerde boterhammen lieten zich prima welgevallen. Zoals het in een
paardenstal betaamd waren we goed ‘gehaverd’ voor onze wandeling door de Wijers.
De Wijers is een gebied dat zich uitstrekt over het grondgebied van de gemeenten
Hasselt, Zonhoven, Genk en Heusden – Zolder en wordt gekenmerkt door de
aanwezigheid van niet minder dan 1.175 vijvers, goed voor 700 hectare water en riet.
We hebben ze niet allemaal geteld, maar we zijn er getuige van dat het er zeer veel
zijn. De oorsprong van deze vijvers is tweeledig: ofwel aangelegd als kweekvijvers voor
vis ofwel voor het winnen van turf als brandstof. Aan de vorm van de vijver kun je de
oorsprong nog herkennen: rechthoekige vijvers zijn aangelegd als visvijver, de
turfputten kennen een willekeurige boord.
Dat deze vijvers een uitgelezen biotoop zijn voor zowel vogels, vissen, kikkers en veel
andere dier- en platensoorten kan niet betwijfelt worden. We hebben zelf kunnen zien
hoe rijk het vogelbestand er is, hoe de natuur, weliswaar gestuurd, er zich ontplooid.

Vijvers na turfwinning

Voederplaats voor vissen
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Om iedereen de kans te geven op eigen vermogen mee te kunnen stappen werd de groep
in twee delen opgesplitst. De deelnemers aan de ‘korte wandeling ‘ trokken eerst langs
de grote Wijers, om nadien nog een verkennende wandeling te maken naar de Kluis in
Bolderberg. De ‘lange wandelaars’ trokken kriskras door het Wijergebied om
uiteindelijk ook aan te landen in Bolderberg. Iedereen was tevreden om de geleverde
prestatie en ook een beetje omdat we nog steeds amper of niet waren nat geworden.
De weergoden hielden hun hemelwater bij tot we aan ons avondmaal zaten.
Zoals dat hoort volgt na een inspanning de ontspanning en ook de versterking van de
inwendige mens. Bij een lekkere maaltijd werd intens nagepraat, daar is het trouwens
ook voornamelijk om te doen: elkaar ontmoeten, bijpraten en gezellig samenzijn.
Bedankt Herman en Michel, tot volgend jaar!
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4. Met 1000 aan de boerentafel
Waarschijnlijk koop ook jij je voeding vooral in de supermarkt. Daar vind je
alles om een heerlijke gezonde maaltijd mee te bereiden. Toch is het allemaal
niet zo vanzelfsprekend als het soms wel lijkt. We staan er niet vaak bij stil,
maar al dat lekkere en kwaliteitsvolle voedsel dat op ons bord ligt, is het
resultaat van een intensief maar fascinerend productieproces op onze land- en
tuinbouwbedrijven.

Al 125 jaar steunt Boerenbond zijn leden, land-en tuinbouwers, in hun job en dit
in een voortdurend veranderende wereld. Vroeger toen op het platteland alles
draaide rond de landbouw, maar ook nu wanneer de landbouwer zijn
aanwezigheid en zijn bedrijfsvoering op het platteland dient te verantwoorden.
Ook de technologische ontwikkelingen zetten zich door, van het paardengespan
evolueerden we naar de gps-gestuurde tractor.

Om de 125ste verjaardag van Boerenbond te vieren nodigt de organisatie op 5
juli 1000 consumenten uit op 20 land-en tuinbouwbedrijven, verspreid over de 5
Vlaams provincies. Ze maken er kans om er te genieten van een lekker
streekbuffet, een boeiende rondleiding en mogelijks een leuk extraatje.

Bloementapijt
Elk jaar, tijdens Leuven kermis, is het bloementapijt op de Grote Markt één van
de publiekstrekkers.
Dit jaar zal het ontwerp van 585 m² in het teken staan van 125 jaar
Boerenbond.
Ontwerper is Marc Schautteet, die ook voor het bloementapijt in Brussel en
vele andere steden tekent. De uitvoering ligt in handen van het AVBS. Een
vijftigtal begoniatelers en hun helpers zullen zo’n 5 à 6 u bezig zijn met het
leggen van de duizenden bloemen.
Het tapijt is te bezichtigen van zaterdag 5 september (in de late namiddag)
tot en met maandagavond 7 september.
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5. Proficiat aan onze jubilarissen:
90 jaar :
28/07: Vanneck Henriette (KBC-V) Blandenstraat 30, 3053 Haasrode

80 jaar :
06/07: Reynders Alfons (AVEVE) Lodreef 59, 3010 Kessel-lo
06/07: Verheyden Simonne (KBV-V) IJzerenpoortstraat 36, 3000 Leuven
19/07: Pues Raymond (STABO) Grote Molenweg 102, 3020 Herent
20/07: Van Even Maria (IDB) Velderblok 6, 3010 Kessel-Lo
23/07: Thijs Nadinene (BB) K.V. Lotharingenstraat 29 app 0202, 3000 Leuven

65 jaar gehuwd:
Correctie :
03/06: Beguin René (AVEVE) met Buffet Jenny,
Rue Louis Loiseau 38, 5000 Namur
01/07 : Reymer Jan (AVEVE) met Sysmans Maria,
Schuttershof, Jozef Van Craenstraat 13/15, 2900 Schoten
22/07: Janssens Alex (AVEVE) met Quets Simonne ,
Oud Heverleestraat 8, 3001 Heverlee

60 jaar gehuwd:
02/07: Heinix Rene (AVEVE) met Swinners Terry
Av Des Rousserolles 55, 1640 St Genesius-Rode
23/07: Van Thielt Yvo (KBC-V) met Smekens Josee
Raadhuislan 10/1 , 3010 Kessel-lo

50 jaar gehuwd:
03/07: Van Stenwegen Armand (KBC-V) met Haling Janine
Eglantierstraat 25/1 , 2220 Heist-op-den-Berg
20/07: Pauwels Hilda (KBC-V) met Geeraerts Hendrik,
Distelvinkenstraat 3, 3010 Kessel-Lo
23/07: Dhondt André (SBB) met Boeren Elisa,
Harlingerhof 38, 9990 Maldegem
24/07: Van Hemelrijk Jef (BB) met Cloetens Elza
Haesendonckstraat 95, 1800 Houtem –Vilvoorde
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27/07: Dens Jef (AVEVE) met Willems Magda,
Vogelzang 22 , 2288 Grobbendonk
29/07: Vanhulst Jean (KBC-B) met Nackaerts Beatrix
Hoogstraat 52, 3360 Bierbeek
31/07: Tanesy Robert (KBC-B) met Verhaert Magdalena,
Acht-Meistraat 22, 3018 Wijgmaal
31/07: Van Gucht Herman (BB) met Vandenbosch Jeannine
Wezemaalplein 6/0102, 3111 Wezemaal

Onze Christelijke deelneming aan de familie van
onze overleden leden
04/06/15: Herman Biesemans (KBC-V) weduwnaar van Daniëlla Borré en partner van
Magda Van Orshoven. Bloklaan 58 bus 6, 1730 Asse
10/06/15: Edgard Vandebroek, gewezen Provinciaal proost BB, KLJ en KVLV,
Familie Edgard Vandebroek p/a Wijkstraat 25, 3590 Diepenbeek
12/06/15: Jozef Carlens (KBC-V), weduwnaar van Agnes Vermeylen,
Sliepersveldweg 3, 3210 Linden
12/06/15: Florent Broos (IDB), echtgenoot van Maria Clinckx,
Nachtegalenstraat 17, 3210 Lubbeek
13/06/15: Liévin Vandenbosch (IDB), echtgenoot van Paula Gellens (IDB),
Leeuwerikenstraat 105, 3001 Heverlee.
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