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1.

Ga even zitten en lees
Het woordje van de voorzitter: Daar is de lente,

daar is de zon …
De meteorologische lente is al begonnen, en wie lente
zegt wordt als vanzelfsprekend vrolijk. De dagen zijn al
merkbaar aan het lengen, de paasbloemen staan al in bloei
(of zijn al bijna uitgebloeid!), de natuur wordt terug
groener. De fanatiekelingen beginnen al te schrobben en schuren en maken hun
huisje spic en span.
Nog even en het is Pasen en … natuurlijk, nog even en het is hét grote feest van
BGB, “onze Contactdag”.
Deze dag is voor vele van onze leden een traditie geworden, een vaste afspraak.
Uit ervaring weten ze dat het een echt feest is, een feest van blij weerzien, een
feest van herinneringen aan het voorbije jaar, van lekker eten en gezellig
samenzijn. Een feest met een aangenaam intermezzo, een feest om naar uit te
kijken en om daarna nog van na te genieten.
Van de leden die er regelmatig bij waren, zijn ons er ons ontvallen sinds vorige
Contactdag en dat doet pijn. Wij blijven hen herinneren als goede collega’s.
Maar er zijn ook nieuwe leden bijgekomen. Zij weten nog niet wat die dag inhoudt,
zo’n Contactdag. Ik zou sterk aanraden, kom het proberen, kom eens proeven wat
het betekent, zo’n feestelijke Contactdag van onze Bond. Zeker weten dat je
meteen verkocht zal zijn. Je vindt er zeker ex-collega’s die je nog kent van toen je
nog “actief” was. Iedereen die daar aanwezig is, heeft één gemeenschappelijke
band, namelijk wij hebben allemaal onze loopbaan gehad bij wat ooit de grote
Boerenbond was. Je wordt er zeker met open armen ontvangen!
Tot 19 april in Scherpenheuvel, er is plaats voor jou voorbehouden aan onze grote
tafel!
Odette Dekeyser,
je voorzitter.
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LENTE HAIKU’S

Haiku’s zijn kleine gedichten die ontstaan zijn in Japan. Het bijzondere ervan is dat ze
slechts uit 3 regels bestaan en in totaal 17 lettergrepen bevatten. De eerste regel telt 5
lettergrepen, de tweede regel 7 lettergrepen en derde regel 5 lettergrepen.

Langzaam ontvouwt zich
nieuw leven en kleurt de dag,
omarm de lente.
Takken strelen zacht
wolken en blauwe luchten
als ranke vingers.
Lentezon schijnt fel
natuur ontwaakt uit winter
bloemen in de knop
Zon over het land
bloemen zoeken nu het licht
om vrucht te dragen
De zon en wolken,
koude wind striemt de natuur,
bloemen in de knop
Knoppen ontvouwen,
merels zingen nu hun lied
winter is voorbij.

Probeer je zelf eens haiku’s te schrijven met als thema “de zomer”? Het lijkt
simpel, 5-7-5 !!
De oogst zal verschijnen in de maandbrief van juni.

Agenda BGB voor 2016
Dinsdag 19 april: Contactdag in Scherpenheuvel
Donderdag 19 mei: wandeling in Henegouwen
18 tot 26 juni: 9 daagse reis naar Bulgarije
Dinsdag 21 Juni: KUS “Ken uw Stad” wandeling in Leuven: 125 jaar Boerenbond
Vrijdag 8 juli: Kroningsfeesten Tongeren (datum gewijzigd !! )
Donderdag 25 augustus: daguitstap naar Oudenaarde en Geraardsbergen
15 – 19 september: 5 daagse reis naar Rome
Dinsdag 20 september: daguitstap naar Charleroi
Donderdag 20 oktober: Brussel ondergronds
Donderdag 17 november: jubileum- en programmadag Scherpenheuvel
Donderdag 8 december: Voordracht : Arnout Houben
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2. BGB Contactdag dinsdag 19 april 2016
“Den Egger” Scherpenheuvel
Beste BGB-leden,
Pasen is in zicht, en de lente komt ook al in het land. En wij, wij konden echt niet langer
wachten om jullie op onze jaarlijkse Contactdag uit te nodigen. De meest besproken en
drukst bijgewoonde bijeenkomst van ons werkjaar, de Algemene Vergadering van onze
Bond, belooft weer een echte feest- en vreugdedag te worden. Ook dit jaar zal dat zo
zijn!
Op 19 april e.k. zullen wij opnieuw ervaren hoe deugddoend het is samen te zijn met onze
grote BGB-familie en collega’s van vroeger. Omwille van de geboden faciliteiten en
mogelijkheden en ook omwille van de prijs, blijven we kiezen voor “Den Egger” in
Scherpenheuvel.
Uw bestuur heeft zijn best gedaan om jullie een aangename dag voor te schotelen. Naast
het gedeelte “Algemene vergadering” willen we tijd voorzien voor een goeie babbel met
bekende collega’s en samen in een rustige en ontspannen sfeer genieten van de
feestmaaltijd die ons wordt aangeboden.
Programma:
10.30 uur: blij weerzien van gekende gezichten bij een glaasje en een hapje in de foyer;
11.30 uur: we verhuizen naar de grote zaal en iedereen zoekt tafelgenoten op om samen
de namiddag verder door te brengen, en dan…
Academische zitting met verwelkoming door de voorzitter, een stil moment
waarop we onze overleden collega’s gedenken en een jaarverslag door de
secretaris.
Daarna spreekt de voorzitter de Algemene Vergadering toe, en vraagt de
goedkeuring door de Algemene Vergadering van de werking BGB.
Kandidatuurstellingen voor het bestuur BGB zijn steeds welkom aan onze
secretaris.
12.45 uur: we vergasten jullie niet alleen op een lekkere 5 gangen diner, maar kruiden die
met een verrassend, pittig en aangenaam optreden.
De welbekende zangeres “Lisa Del Bo” komt ons terug vergasten op een
onvergetelijk optreden met een reeks gekende nummers en met nieuwe
composities. Wie er verleden jaar bij was weet hoe fris dit optreden was.
16.30 a 17.00 uur: Iedereen kan, voldaan van hart en leden, terug huiswaarts keren.
Afspraken:
1. Inschrijven voor het feest vóór 9 april a.s. bij:
Maurice Geerts, St Jansbergsesteenweg 140, bus 1 3001 Heverlee
of via e-mail naar maurice.geerts@telenet.be zie inschrijvingsblad achteraan!

Deelnameprijs.

Voor deze feestdag met alles erop en eraan vragen wij 40 € inschrijvingsgeld voor het lid en
45 € voor de partner.
Voor de personen die met de autobus meekomen (zie verder in deze maandbrief), dient
6 € per persoon bijbetaald te worden.
Rekening BGB: BE91 7390 0930 0176 (739-0093001-76).
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Pas op: we sluiten af op maximum 400 deelnemers!

1) Hoe Den Egger in Scherpenheuvel bereiken?

Voor diegenen die met eigen wagen komen naar Den Egger:
* vanuit Leuven en Limburg: Autostrade E314, afrit 23, richting Scherpenheuvel tot aan
het rond punt vóór de Basiliek. Rechts draaien, in de bocht rechtdoor en 200 meter
verder ben je aan de parking van Den Egger.
* vanuit Antwerpen: Autostrade E313, afrit 22, richting Herselt, Averbode, Zichem,
Scherpenheuvel. Aan het rond punt vóór de Basiliek rechtdoor , in de bocht rechtdoor
en 200 meter verder ben je aan de parking van Den Egger.

2. We voorzien ook twee autobussen naar den Egger

:

BUS 1: WEST EN OOSTVLAANDEREN
07.00 UUR ROESELARE EXPOHALLEN DIKSMUIDSESTEENWEG 400
07.40 UUR LOPPEM AUTOSTRADE OPRIT RICHTING BRUSSEL
08.10 UUR AALTER ROND PUNT
08.40 UUR GENTBRUGGE CARPOOLPARKING ONDER DE BRUG
09.30 UUR GROOT BIJGAARDEN TEXACO E40 RICHTING BRUSSEL
BUS 2: omgeving Leuven
09.40 UUR LEUVEN STATION (Diestse Poort achterkant ACERTA-gebouw)
09.50 UUR LEUVEN BODART PARKING
10.15 UUR ROTSELAAR PARKING RONDPUNT

In geval van problemen met de autobus: bel met Julien Millis: 0496/58 73 49
Inschrijving door invulling van het inschrijvingsformulier achteraan of via
inschrijvingsdocument op de website BGB.
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3. Verslag Spreekbeurt Rudi Vranckx:
“De oorlog om de geesten”
Dinsdag 16 Februari, de BB-zaal was weeral goed gevuld. Iedereen wilde Rudi
Vranckx horen . Het thema is actueel en wij BGB-ers blijven graag op de hoogte van
alles wat gaande is in de samenleving.
Rudi Vranckx brengt een beklijvend verhaal over zijn ervaring in het oorlogsgebied
in Syrië en in Irak, en de invloed van IS daar. Op een serene en bescheiden manier
schetst hij de verschrikkelijke situatie van gezinnen, vrouwen en kinderen.
Ook oorzaken en gevolgen van deze gewelddaden worden aangehaald.
Het bleef muisstil tijdens de spreekbeurt en de vragen nadien zijn een bewijs van
grote belangstelling en een inleider die kan boeien.
Hierover een verslag maken is onmogelijk. Daarom enkele ideeën en gedachten uit
“Oorlog om de geesten”.
-

Het is oorlog ginder en hier terrorisme en vluchtelingenproblematiek.

-

Het is een vreemde oorlog: IS werkt met internet, sociale media en alle
moderne technieken. Hun doel is angst aanjagen, jongeren werven en het
Kalifaat stichten.

- Wie zijn die jongeren (Syrië strijders)? Er is geen eenduidig profiel.
- Omwille van religieuze motieven, of geen werk, geen toekomst, geen identiteit,
verbitterden.
- Er zijn bekeerlingen, volgers, geradicaliseerden o.m in de gevangenis voor kleine
delicten of geronseld met vage beloften, deze laatsten meestal niet in de
Moskee.
- IS wil een Kalifaat stichten . Wat betekent dit? Zij verwijzen naar de periode
van de eerste Kaliefen: één grote staat met macht en invloed.
Nu wil IS ook een eigen territorium momenteel (noord-Syrie en een deel van Irak)
en verdere uitbreiding. Tegelijk is dit Kalifaat een ideologie vanuit de “zuivere”leer.
Maar een staat kan men bestrijden met bommen maar een idee niet: vandaar een
vreemde oorlog zowel met geweld en vanuit IS “om de geesten” .
.......en verder .....
De Islam is geen eenduidig geloof. Er zijn heel wat soorten beleving van de Koran
en strekkingen in de Islam. Er is nu vooral in deze wereld onderling een oorlog
bezig.
Wat leert ons dit?
Veralgemenen is nooit goed. Dit leidt naar een zwart/wit denken, naar vooroordelen
en strijd.
We mogen geen angst hebben maar ook niet naïef zijn.
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Media en politiek hebben een grote verantwoordelijkheid om onze mening niet te
laten verzuren en verzieken.
In deze Complexe wereld zijn de situaties zeker ingewikkeld en is er geen pasklare
oplossing. Daarom is info zoals door deze voordracht meer dan nodig.
Dank je wel Rudi Vranckx en zeker ook jullie BGB-ers voor de fijne namiddag.
PS Voor wie meer wil weten: het boek “Oorlog om de geesten “ door R. Vranckx is
zeker aan te bevelen.
N.R.

4. Eric Lauwers is nieuwe CEO van Groep AVEVE
Eric Lauwers werd door de Raad van Bestuur van AVEVE benoemd tot nieuwe CEO
van Groep AVEVE.
Lauwers treedt in dienst op 16 mei en zal vanaf 1 juli Hendrik Soete opvolgen die
dan met pensioen gaat.
Eric Lauwers (50 jaar) is momenteel Business Unit President Benelux bij AB InBev.
Hij is master in Handels- en Financiële Wetenschappen. Na zijn legerdienst startte
hij zijn loopbaan bij Masterfoods (1990 – 1991) als Sales Promoter, werkte nadien
bij Nutricia (1991 – 1995) als Junior Product Manager, later als Group Product
Manager. Van 1995 – 2000 was hij actief bij Palm Breweries, hij was er Marketing
directeur van de groep en combineerde gedurende 2 jaar deze job met die van
retail directeur België.
Eric Lauwers is heel gemotiveerd om de functie van CEO van de Groep AVEVE op te
nemen.
“Groep AVEVE heeft een lange en respectabele geschiedenis met een unieke plaats
zowel in de professionele markt van de toelevering aan de land- en tuinbouw als in
de retail met Tuin, Dier, Bakplezier”, zegt Lauwers. “Ik neem die
verantwoordelijkheid met veel vertrouwen op om samen met alle medewerkers de
rendabele groei van de Groep verder te zetten. Met mijn ervaring, mijn
enthousiasme en een sterk team, zullen we samen verder bouwen aan de toekomst
van AVEVE”.
We wensen Eric Lauwers alle succes toe.
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5.

Dag van de zorg

Op 20 maart zetten meer dan 150 instellingen uit de zorg- en welzijnssector hun
deuren open voor geïnteresseerde bezoekers.
U kan een kijkje gaan nemen in woonzorgcentra, ziekenhuizen, thuiszorgdiensten,
voorzieningen voor mensen met een beperking, kinderdagverblijven......
Het thema dit jaar: "Zorg in beweging", wat betekent kennis maken met
vernieuwde inzichten en initiatieven en samenwerking.
U vindt de deelnemers in uw eigen streek of uit uw eigen interesse op
www.dagvandezorg.be
Ook 0NS, onze eigenste dienst voor thuiszorg en kinderopvang, is paraat in onze
"nieuwe Zorgcampus" in Bilzen.
Adres: WEDERSOET 3 BILZEN.
Een leerrijke en aangename kennismaking
Allen daarheen.....

6. Proficiat aan onze jubilarissen:
95 jaar:

13/04: Meeus François (IDB), Berkenhoflaan 2, 3001 Heverlee
15/04: Swinnen Anna (KBC-B) , Stijn Streuvelslaan 31, 3010 Kessel-Lo

90 jaar:

19/04: Van Haecht Marie-Louise (KBC-B), Waversesteenweg 25, 1560 Hoeilaart

60 jaar gehuwd:

03/04: Haven Georges (KBC-V) met Vos Liesbeth ,
Oude Baan 379, 3000 Leuven
03/04: Willemoons Leopold (KBC-V) met Smolders Jacqueline,
Solveld 126, 3980 Tessenderlo
05/04: Maeseele Evarist (AVEVE) met Demeulemeester Suzanne ,
Bovenbosstraat 10, 3053 Haasrode
28/04: Kuylle Michel (CPD) met Paquet Michelle,
Rogierlaan 349/4 , 1030 Brussel 3
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50 jaar gehuwd:

02/04: Dehennin Marie-Thérèse (BB) met Meeus Gaston,
Kalverstraat 38, 3320 Hoegaarden
06/04: Himpe Marc (KBC-B) met Naert Nelly,
Pennoenstraat 40, 8800 Roeselare
07/04: Ceuterick Els (KVLV) met Kennis August,
Klappelstraat 63, 3150 Haacht
09/04: Ruytings Monique (SBB) met Vanmeldert Roger,
Kapelstraat 3380 Bunsbeek
12/04: Van Pee Leopold (AVEVE) met Pelgrims Josephine,
Raysstraat 81, 3130 Betekom
16/04: Leyssens Henricus (AVEVE) met Schoeters Gaby,
Glabbeeksesteenweg 49, 3390 Tielt-Winge
16/04: Polspoel André (BB) met Van Dam Angele,
Brusselsesteenweg 218, 1980 Zemst
16/04: Verlinden Francine (KBC-V) met Geens Maurice,
Gijmelstraat 63, 3200 Aarschot
21/04: De Boeck Paul (AVEVE) met Keppens Maria,
Koningslaan 188/3, 8300 Knokke-Heist
23/04: Verstraete August (KBC-B) met Vanlinthout Agnes
Boslaan 10, 3050 Oud Heverlee

7. Onze christelijke deelneming aan de familie van onze
overleden leden
04/02/16: Rik Van Loon (KBC-B), echtgenoot van Elza Donné,
Kriekenboslaan 19, 3001 Heverlee
09/02/16: Juliette Peetermans, echtgenoot van Jef Sannen (IDB),
Sparrenweg 83, 3980 Tessenderlo
13/02/16: Henri Delsiene, echtgenoot van Maria Laudus (IDB),
Houtemstraat 548, 3300 Tienen

Welkom aan onze nieuwe leden
Yvo Artoos (STABO), Maleizenstraat 25, 3020 Herent
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INSCHRIJVINGSFORMULIER BGB-CONTACTDAG
Dinsdag 19 APRIL 2016.
Terugsturen in een briefomslag vóór 9 april 2016 naar :
Maurice Geerts, St Jansbergsesteenweg 140, bus 1 3001
Heverlee
of via e-mail naar maurice.geerts@telenet.be
Ondergetekende, naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e-mailadres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel. . . . . . . . . . . . .
schrijft in voor (*) 1 persoon.

GSM : . . . . . . . . . . . .
(*) 2 personen.

En komt:
[]
met eigen vervoer (*).
[]
mee met de bus en stapt op te:

(duidelijk aanduiden waar je opstapt aub.)

Bus 1. West- en Oostvlaanderen
[ ] Roeselare – Expohalle
Diksmuidesteenweg 400 (*)
[ ] Loppem - oprit autostrade richting
Brussel,(*)
[ ] Aalter - Rond punt(*)
[ ] Gentbrugge – Carpoolparking onder
de brug (*)
[ ] Groot Bijgaarden - Texaco E40
richting Brussel (*)

Betaalt

Totaal:

Bus 2: omgeving Leuven
[ ] Leuven Station (Diestse Poort –
achterkant Acerta gebouw) (*)
[ ] Leuven – Bodartparking (*)
[ ] Rotselaar - P & R Parking (*) .

[ ] 40 € voor het lid (*)
[ ] 45 € voor de partner (*)
[ ] …… x 6 € per persoon want ik/wij neem de bus (*)
---------------. . . . . . . .€

op rekening BE91 7390 0930 0176 (739-0093001-76) van BGB,
met vermelding:
“Contactdag 2015” naam : .........
[*] aanduiden wat u past
Datum

Handtekening
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