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1.

Ga even zitten en lees
Het woordje van de voorzitter: ’t is feest

Oktober, een mooie maand vol schitterende herfstkleuren,
overdag dikwijls nog een deugddoend zonnetje en ’s avonds
lekker warm binnen bij een lekker drankje! Ja, de herfst
kan mooi zijn, ik hou veel van de herfst. ’t Is toch veel
gezelliger als je je dicht tegen elkaar kan nestelen en de
gezellige warmte aanvoelen, dan wanneer het zó warm is dat je maar liefst ver van
mekaar op je eentje moet liggen zweten!!
In deze maandbrief vind je de uitnodiging voor onze jaarlijkse Programmadag. Een
hoogtepunt in onze werking. Ik weet dat er velen zijn die naar deze dag uitkijken! Zij
hopen, naast het plezierig terugzien, de mededelingen over ons aanbod van volgend jaar
te kennen en vooral te weten waar onze meerdaagse reizen naartoe gaan. Dan kunnen
ze direct inschrijven voor die steeds gesmaakte reizen! Een teken dat onze reizen
gewaardeerd worden en dat zij die de smaak te pakken hebben, er steeds opnieuw
willen bijzijn! Ook zijn er velen benieuwd welke uitstappen en voordrachten we gepland
hebben. Het doet deugd aan ons hartje, want ten slotte doet het voltallige bestuur
steeds opnieuw zijn best om een programma te vinden waarmee we jullie kunnen
verleiden om deel te nemen!
De jubilarissen zijn echter de eregasten op deze dag!! Wij houden er aan hen in de
bloemetjes te zetten ter gelegenheid van hun jubileum. Zij zijn ook dit jaar weer zeer
talrijk en dat verheugd ons! Wanneer we de lijst overlopen dan zijn we soms
verwonderd. Oei, zijn die ook al zolang getrouwd of amaai, telt die persoon al zoveel
jaren? Ze zien er allemaal toch nog zo jong uit hé. Maar dat is een goed teken, want
wat vroeger “oude mensen” waren, dat zijn nu fijne senioren, die er nog allemaal gezond
en flink uitzien en genieten van het leven. Hopelijk hebben ze allemaal nog vele
gezonde en gelukkige jaren voor de boeg. Dat is wat wij hen toewensen!
Ik hoop van ganser harte jullie zo talrijk mogelijk te zien op 17 november in “Den
Egger”. Zij die er al geweest zijn, weten dat er plaats genoeg is, zowel om te zitten als
om je wagen te parkeren! En, er rijdt ook een BGB-bus van Leuven-Station naar
Scherpenheuvel.
Tot dan,

Odette Dekeyser
je voorzitter
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Doordenkertje van de maand.
Herfst is de tijd van vermoeden, niet van weten
Herfst is de tijd van vermoeden, niet van weten,
van tasten, niet van grijpen. Van eerst met mijn duim
het waas wegvagen van een purperen pruim
en van voelen en van dàn pas eten.
Herfst is rustig doende, niet als zomer doende was,
met dat druk ondernemen, proclameren en oprichten
en met uitbreiden en met weer iets anders stichten.
Herfst vertraagt een ogenblik de pas.
Een krekel zit nog vol te houden in het gras
en op de grindweg snort een laatste bij.
Wat vorig jaar nog komen moest, is nu voorbij.
Maar de geest is vrij.
om te berekenen en te weerleggen en te ijken
en om te rangschikken en te bevragen,
te beschouwen en te kijken.
Herman De Coninck

Agenda BGB voor 2015
17 november: jubileum- en programmadag Scherpenheuvel
10 december: Voordracht in Engelenburcht in Tildonk
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2. BGB Programmadag op dinsdag 17 november 2015
Onze jaarlijkse programmadag gaat ook dit jaar door op dinsdag 17 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 2015-2016 : 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 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 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 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.
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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.

3. Verslag BGB reis Yerseke en Goes
Op 17 september trokken we met een volle autobus naar Goes en Yerseke.
Onder een dreigende wolkenhemel bereikten we stipt op tijd het stadje Goes.
Met 3 gidsen bezochten het historische Goes. In de 13° eeuw was Goes een
havenstadje en in 1417 kreeg het zelfs het recht om muren en poorten te bouwen
rondom het stadje.
Zijn rijkdom haalde het stadje uit de zeevaart en uit het bewerken van de
meekrapplant (even Googelen?) om rode verfstof te verkrijgen voor de
lakenfabricage. Maar vooral ook produceerde Goes het zout!
De regenbui boven Goes brak los terwijl wij het Weeshuis bezochten en het
Manhuiscomplex en de Korenmarkt. En de regen was er nog steeds toen we aan de
Magdalenakerk kwamen.
Goes is mooi en het bezoeken waard! De regen was verdomd vervelend, maar
niemand van de groep liet het aan zijn of haar hart komen.
Om stipt 12 uur verlieten we Goes richting Yerseke, waar het hoofdprogramma
van deze reis moest doorgaan.
Wij kregen een interessante uitleg over de oester- en de mosselenkweek. Dan
volgde een wandeling langs de Oester- en mosselbanken.
Bij Prins en Dingemanse bezochten we het mosselfabriek.
Daarna de boot op voor een bezoek langs de oester- en mosselbanken in de
Oosterschelde. Elke kweker heeft er zijn kwekerij in de Oosterschelde en de
veldjes onder water zijn haarfijn en digitaal afgebakend. De bootbazin
demonstreerde ondertussen dat rauwe mosselen echt wel lekker zijn. Meerdere
mensen gaan het zeker uitproberen op de feestjes thuis! Op zijn Hollands!
Weinigen gingen bovendeks het schouwspel bewonderen, alhoewel het weer aan
het veranderen was … naar de zonnige kant!
Terug in De Oesterij konden we de oesters proeven bij een lekker wijntje.
Daarna kreeg elk zijn zowat 1,2 kg mosselen opgediend. Het moet gezegd worden:
de mosselen van Yerseke, zo lekker krijg je ze in Vlaanderen niet op je bord.
En dan op tijd terug naar Vlaanderen. In een lekker avondzonnetje!
Mooie afsluiter voor een mooi gezelschap dat de reis op een sfeervolle wijze
rondmaakte.
Bedankt voor jullie gezelschap!
Paul Van Mierloo
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4. Beleef nog eens de voorbije 25 jaar van Boerenbond!
Velen onder u maakten in 1990 de viering van 100 jaar Boerenbond mee.
Intussen zijn wij 25 oogsten verder en staan er 125 jaar op de BB-teller. In de
laatste 25 jaar is er heel wat veranderd en bruiste Boerenbond van allerlei
initiatieven en acties die inspeelden op een veranderende maatschappelijke
omgeving. Naar aanleiding van 125 jaar Boerenbond verscheen het boek
‘Boerenbond in de kering’. In dit boek wordt niet alleen deze evolutie
beschreven. Aan de hand van enkele honderden foto’s wordt ook in woord en
beeld geïllustreerd hoe de organisatie gedurende de voorbije 25 jaar op de
meest uiteenlopende manieren op de uitdagingen heeft ingespeeld.
Wij bieden u graag dit boek gratis aan, alleen de verzendingskosten, 8 euro,
worden je aangerekend. Wil je een boek ontvangen bestel het dan bij
martine.tilkens@boerenbond.be De 8 euro bijdrage kan je overschrijven op
BE03 7364 0333 7784, van Boerenbond, Diestsevest 40, Leuven. Van zodra wij
het bedrag ontvangen hebben sturen wij je het boek toe.
Voor velen onder jullie wordt het vast een leuke reis terug in de tijd, gekruid
met leuke herinneringen.

5. Wat bij een annulering ?

We krijgen af en toe een vraag wat gebeurt er als we een activiteit BGB
annuleren waarvoor we ingeschreven en betaald hebben?
- Bij een overboeking of een annulering door BGB zelf: volledige
terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
- Bij annulering door u zelf, uiterlijk en ten laatste vier dagen voor de
activiteit: gedeeltelijke terugbetaling. De administratieve kosten en de
door BGB vooraf betaalde reservaties kunnen niet terugbetaald worden.
In feite kan de variabele kost terug betaald worden.
-

6. Dichtbundel ‘MIJN ALTER EGO’
In de zomer van 2015 verscheen de tweede dichtbundel van Julius Schellens met als
titel ‘Mijn Alter Ego’. Julius is lid van onze BGB.
Ditmaal in samenwerking met Anne van Moere die zich door zijn poëzie liet inspireren
5

en bij ieder gedicht een encaustiek kunstwerk maakte.
In zijn eerste dichtbundel ‘Ego Sum’ liet Julius de lezer een inkijk nemen in zijn
diepste zieleroerselen. In het vervolg ‘Mijn Alter Ego’ ontbloot hij enkele minder
fraaie kantjes van zichzelf, vaak met een snuifje ironie en soms ook met een vleugje
zelfspot.
Het is een selectie van 28 gedichten, geschreven tussen 2009 en 2014 en thematisch
gegroepeerd in 5 hoofdstukken: Liefde en emotie; Reisherinneringen; Mijn andere ik;
De kleine vrede in de Groote Oorlog en Mijmeringen.
Zijn partner Anne liet zich door zijn woordspel inspireren en zette het om
in vorm en kleur via encaustiek. Dit is schilderen met verwarmde gekleurde bijenwas.
De auteurs noemen het hun kruisbestuiving.

Samen met de paperback wordt lezers met een leesbeperking eveneens een CD
aangeboden met daarop alle teksten, voorgelezen door gewezen journalist Dirk
Lesaffer. Vermeld dit dan wel bij de bestelling.
Zo bekomt u één of twee versies voor de vriendelijke prijs van 16 euro indien u het van
hand tot hand aanschaft. Indien u het met de post thuis geleverd wil hebben kost u
dat 3 euro extra voor verpakking en verzending, dus 19 euro. Vermeld bij de
overschrijving als mededeling ‘Mijn Alter Ego’ en vergeet zeker niet uw naam en
volledig adres te vermelden.
Bestellen kan schriftelijk, telefonisch of via e-mail bij:
Julius Schellens, Elzenstraat 16 – Bus 2/1, 2235 Westmeerbeek.
Telefoon: 016/69 97 90 Mobiel: 0476/50 61 76
E-mail: jul.schellens@skynet.be
Bankrekeningnummer:
IBAN: BE41 7310 2710 5310
BIC: KREDBEBB
Na ontvangst van uw overschrijving wordt het boek u zo snel mogelijk toegezonden.
Volgens het principe ‘boek op aanvraag’ kan de bundel ook via internet besteld worden
bij www.kirjaboek.nl

Onze Christelijke deelneming aan de familie van
onze overleden leden
03/08/15: Jozef Willems (ACERTA), Schoonderbeukenweg 131, 3202 Aarschot
12/09/15: Yvette Hendrickx (AVEVE), partner van Gerard Mannekens (AVEVE),
Koningin Astridstraat 6, 3270 Scherpenheuvel
25/09/15: Jacqueline Verstraete, echtgenote van Frans Pollefeyt (CPD),
Lotharingenstraat 27/A.02 3000 Leuven
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…………………………………………………………………………………………………………….………….

Inschrijvingsformulier

BGB Programmadag 17 november 2015
“Den Egger” Scherpenheuvel

Terugsturen vóór 10 november 2015 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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