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1.

Ga even zitten en lees
Het woordje van de voorzitter: “De donkere

periode schuift stilaan op naar meer licht en
langere dagen.”

Hebben jullie ook dat gevoel van “oef... het is weer voorbij de
drukke periode rond Kerst en Nieuwjaar”?
Vele mensen keken ernaar uit, naar de kerstboom, naar de
middernachtmis, naar de nieuwjaarsbrieven, naar het vele
lekkere eten en naar de gezellige sfeer rond Kerstmis, met de ganse familie lekker
samenzijn, maar … velen zijn ook blij dat het voorbij is. Het is allemaal een beetje te kort
na mekaar en het is voor mij allemaal een beetje te artificieel. In feite zouden we vele
keren in het jaar die gezellige sfeer moeten kennen, maar ja, “ze hebben het allemaal zo
druk…”.
In januari/februari beginnen de dagen stilaan te lengen en dat is reeds duidelijk te zien. s
’Avonds is het reeds langer licht en s ’morgens -, dat weet ik niet want ik kan gelukkig goed
en lang slapen - maar ik veronderstel dat het dan ook reeds vroeger klaar is. Dat geeft
hoop, want het licht heeft een weldoend effect op alle levende wezens.
De katholieke kerk viert op 2 februari het feest van Maria Lichtmis. De kerk gedenkt dat
Jezus voor de eerste maal onder het volk verschijnt. Voor het eerst komt Jezus in het
huis van zijn Vader, namelijk de tempel van Jeruzalem. Vandaar dat dit feest ook de
opdracht van de Heer in de tempel genoemd wordt. Maar het feest van het licht werd
reeds veel vroeger gevierd en had oorspronkelijk niets te maken met de opdracht van de
Heer. Lichtmis werd en wordt in onze streken verbonden met het einde van de strenge
winter. Na de donkere maanden december en januari keert het licht langzaam terug.
Deze feestdag is een lichtfeest, waarin het lengen van de dagen wordt gevierd en de hoop
op de wedergeboorte van de lente. Stilaan vertrekken we uit de winterse periode en
mogen we denken aan de lente. Hopelijk wordt het een mooie lente en een mooi jaar voor
ieder van ons. Als het vorig jaar een goed jaar was, dan wens ik dat het in 2017 even goed
mag zijn. Was het een minder goed jaar, dan wens ik dat het in 2017 beter mag zijn en was
het een slecht jaar, dan wens ik dat je zo’n jaar niet meer hoeft mee te maken.
Maar ik kan jullie veel wensen, je zag het aan onze “wens-kerstboom” in vorige maandbrief,
maar ik beslis er zelf niet over. Wat ik wel kan doen is hopen dat het met jullie allemaal
goed gaat in 2017. Ik wens jullie veel warmte, veel ontmoetingen, veel gezondheid, veel
geluk en weinig angst voor het jaar 2017.
Tot op één van onze volgende bijeenkomsten, je bent er welkom!
Odette Dekeyser
je voorzitter
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2. Agenda BGB voor 2017
Op de programmadag van 15 november werd het jaarprogramma voor 2017
voorgesteld. Voor elk wat wils ….
17 januari: Voordracht: Vanessa Saenen : vluchtelingenproblematiek
16 februari: Voordracht: Rik Van Cauwelaert: Valt België nog bijeen te houden?
21 maart: Bezinning in de abdij van Tongerlo: Spirituele lezing door Luc Vanmaercke.
25 april: Contactdag in Scherpenheuvel
11 mei: wandeling in Eupen en hoge venen
15 tot 22 juni: 8 daagse reis naar Ierland
20 juli: daguitstap naar omgeving van Dinant
22 augustus: daguitstap naar Gent
1 tot 5 september: 5 daagse reis naar Madrid en Toledo
19 september: daguitstap naar Zeebrugge
3 oktober: Daguitstap naar Molenbeek
14 november: jubileum- en programmadag Scherpenheuvel (Datum gewijzigd !)
14 december: Dries Delrue: Kerstliederen

3. Vernieuwing van het lidmaatschap 2017.
Heel veel leden hebben al vrij stipt terug hun lidmaatschap hernieuwd, waarvoor onze
dank en waardering. Enkelen blijven blijkbaar achter, zijn het uit het oog verloren,
hebben het nog op de kast liggen ....
Een nieuw jaar betekent, ook voor BGB, de vernieuwing van het lidmaatschap.
Daarom onze vraag om het bedrag van 15,00 € te willen storten op onze
bankrekening
BE91 7390 0930 0176 (739-0093001-76) met vermelding : “naam ………… “
We houden het democratisch op 15 € per jaar per lid!!!
Wanneer we het lidmaatschapsgeld niet ontvangen kunnen we jammer genoeg u geen
maandbrieven meer sturen en u ook niet meer uitnodigen voor onze activiteiten.
Voor wie de vorige maandbrief niet meer terugvindt, zie achteraan een herinnering.
We zien er naar uit.
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4.

BGB-lezing door Rik Van Cauwelaert
Donderdag 16 februari 2017 om 14 uur:
“ Valt België nog bijeen te houden?”

“Valt België nog bijeen te houden?” Een beladen thema met ontzettend veel
facetten. Rik Van Cauwelaert geeft ons een inzicht in het communautaire kluwen
dat decennia lang de Belgische politiek heeft bepaald en tot vandaag blijft
sluimeren. Hij werpt een geheel eigen licht op de sociale, politieke en economische
elementen die spelen. Met historische feiten en scherpe analyses onderbouwt hij
zijn stelling dat beide landsdelen steeds verder uit elkaar drijven, richting een
doorgedreven federalisme, een staatsvorm waarin Wallonië en Vlaanderen zelf
kunnen beslissen hoe ze hun problemen gaan aanpakken.
Er is volgens Rik Van Cauwelaert niet alleen een verschil in economische realiteit
tussen beide regio’s. Ook het maatschappelijk denken groeit verder uit elkaar.
Bovendien begint ook de strenge Europese begrotingspolitiek te wegen op het
communautaire spanningsveld.
Rik Van Cauwelaert, geboren op 31 januari 1950, kreeg het journalistieke virus met de paplepel mee.
Vader Emiel was hoofdredacteur van het dagblad Het Volk. Zijn grootoom heeft de Standaard
gesticht en nog anderen waren voor de tweede wereldoorlog uitgever van een weekblad.
Verschillende leden van deze van oorsprong katholieke familie, met wortels in de landbouw, waren
ook actief in de politiek.
Reeds op zestienjarige leeftijd verliet hij de school om aan de slag te gaan als persfotograaf, eerst
voor een Belgisch bureau, daarna voor Associated Press. Eind jaren 70 werkte hij voor het weekblad
De Post. In 1980 werd hij journalist bij Sportmagazine, een uitgave van Roularta. Na een zestal
jaren werd hij opgenomen in de politieke redactie van het weekblad Knack. Toen hij in 2002 de
functie opnam van directeur-hoofdredacteur bij Knack kwam daar na verloop van tijd ook het
schrijven van commentaren bij. Wekelijks publiceerde hij een hoofdartikel, meestal gewijd aan de
Belgische politiek. Dit leverde hem de reputatie op van een geducht opiniemaker.
In 2006 werd de functie van hoofdredacteur van Knack afgesplitst en opgenomen door Karl van den
Broeck, de vroegere chef nieuws en cultuur bij De Morgen. Rik Van Cauwelaert bleef directeur. In
2011 werd hij benoemd tot directeur strategie voor de redacties van de magazines van Roularta. Hij
bleef intussen politieke commentaren schrijven. Hij was regelmatig te gast in diverse media
waaronder het televisiekanaal Kanaal Z waar hij een vast debatprogramma had.
In oktober 2012 nam hij, uit onvrede met de benoeming van Jörgen Oosterwaal tot hoofdredacteur
van Knack, ontslag. Sinds december 2012 schrijft hij wekelijks een gastcolumn in het dagblad De
Tijd. Hij geeft lezingen over onderwerpen die hem nauw aan het hart liggen, neemt deel aan
debatten en is regelmatig te gast in nieuws- en duidingsprogramma’s op radio en TV.

PRAKTISCH
De lezing gaat door in zaal Meetjesland, Boerenbond, Diestsevest 40, 3000 Leuven.
Onthaal vanaf 13u.30. De lezing begint om 14 uur.
Inschrijven kan door storting van 7 euro per persoon op het rekeningnr. BE91 7390
0930 0176 met vermelding “lezing 16-2-2017” en de namen van de personen voor
wie ingeschreven wordt. Ter plaatse betalen kan ook, liefst met gepast geld.
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5. De geplande BGB-Reizen
Voor de reis naar Ierland zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Wie eerst komt
eerst maalt! Inschrijvingsformulieren zie achteraan deze nieuwsbrief.
Ook een volledige beschrijving met foto’s op onze BGB-website:
http://www.b-g-b.be
Voor meer informatie: contacteer Jos Sannen tel 014/726228

8 daagse vliegtuigreis Ierland
16 tot 23 juni 2017
PROGRAMMA
DAG 1 - Vrij 16/6
Samenkomst in Zaventem - check-in voor de rechtstreekse lijnvlucht naar Dublin met Aer Lingus :
Vlucht: EI 631 : Brussel 10u05 - 10u50 Dublin (*)
(*) lokale tijd = 1 uur vroeger dan in België
We rijden onmiddellijk richting westkust. Middagmaal onderweg.
Bezoek aan de beroemde ruïnes van Clonmacnoise, een kloostercomplex dat in de 6° eeuw werd gesticht door St.
Ciaran. We zien hier enkele mooie voorbeelden van stenen kerken en Ierse kruisen.
Doorreis tot in de historische stad Galway .
Korte verkenning van de stad met o.m. Lynch’s Castle,
een goed bewaard koopmanshuis, en de Sint Nicholaaskerk met mooi houtsnijwerk.
Check-in in ons hotel. Avondmaal en overnachting.

DAG 2 - Zat 17/6
Ontbijt en avondmaal in ons hotel in Galway.
Volledige dag verkenning van de Connemara.
De Connemara is een wild en onherbergzaam gebied met een uniek landschap van bergen, meren, rivieren, venen
en moerassen. Hier wordt nog altijd turf gestoken en als brandstof gebruikt.
We bezoeken Kylemore Abbey, een nonnenklooster van de benedictijner orde. Het klooster is prachtig gelegen aan
een bergmeer en doet nu dienst als meisjeskostschool.
Middagmaal in het vissersplaatsje Clifden.
In de namiddag bezoeken we het Connemara Heritage Center met o.m. de boerderij van Dan O’Hara : hier krijgen
we een beeld van het harde leven van de Ierse boeren ten tijde van de grote hongersnood. Het verhaal van Dan
O’Hara die uit zijn huis werd gezet en met vrouw en kinderen naar Amerika moest emigreren, is slecht een van de
vele verhalen die de geschiedenis van deze streek illustreren.
We beëindigen onze dag in de Connemara met een bezoek aan het Celtic Crystal Center, een van de weinige nog
actieve kristalfabrieken in Ierland : rondleiding door de fabriek en demonstratie van het kristalsnijden.
Terukeer naar Galway. Avondmaal en overnachting in ons hotel.

DAG 3 - Zon 18/6
Ontbijt en check-out.
We verlaten Galway en rijden zuidwaarts door het merkwaardige maanlandschap van de Burren, een
dor kalksteenplateau met gaten, grotten, ondergrondse rivieren en meertjes.
Zo bereiken we aan de kust de indrukwekkende Cliffs of Moher, 200m hoge kliffen die loodrecht boven
de zee uitrijzen. Vanop O’Briens Tower genieten we van het spectaculaire uitzicht dat bij goed weer reikt
tot aan de Aran Islands. We brengen ook een bezoek aan het nieuwe Atlantic Edge Visitor Centre.
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Middagmaal onderweg. Vervolgens doorreis langs de Shannon monding en zo verder naar County Kerry
tot in Killarney, onze volgende verblijfplaats.

DAG 4 - Ma 19/6
Ontbijt en avondmaal in ons hotel in Killarney.
Volledige dag Ring of Kerry.
We vertrekken vanuit Killarney langs de 178 kilometer lange panoramische route Ring of Kerry, een van
de mooiste autoroutes van Europa. We genieten van indrukwekkende vergezichten, prachtige natuur en
woeste kusten, charmante stadjes als Killorglin, Cahiriciveen, Waterville, Sneem en Molls Gap.
Onderweg brengen we zeker een bezoek aan een typische schaapsboerderij waar we een demonstratie
bijwonen van de bekende “sheepdogs”.
Middagmaal onderweg.
We sluiten af met een bezoek aan Muckross House & Gardens, een magnifiek Victoriaans landhuis in
Tudorstijl, omringd door prachtige tuinen. In de elegante kamers krijgen we een beeld van het leven van
de adel, terwijl beneden leven en werk van de bedienden aan bod komen. Koningin Victoria en George
Bernard Shaw waren hier vaak te gast.

DAG 5 - Di 20/6
Ontbijt en avondmaal in ons hotel in Killarney.
Volledige dag Dingle Schiereiland.
Het Dingle Peninsula heeft heel wat te bieden : historische overblijfselen zoals monolitische stenen,
vroegchristelijke“clochan” kapellen en forten, een indrukwekkende natuur met de Slieve Mountains, de
Connor bergpas en, volgens kenners, het mooiste strand van Ierland. Hier wordt nog steeds Gaelic
gesproken en vinden we de authentieke Ierse cultuur terug in de pittoreske stadjes waar gastvrijheid nog
hoog in het vaandel staat en de traditionele Ierse muziek nog wordt gespeeld in de pubs. We bezoeken
ook het Blasket Centre in Dunquin, gewijd aan de geschiedenis van de Blasket Islands.
Middagmaal in het gezellige kuststadje Dingle, waar in de typische pubs nog Ierse folkmuziek wordt
gespeeld.

DAG 6 - Woe 21/6
Ontbijt en check-out.
We verlaten de westkant van Ierland en rijden oostwaarts richting Cork. n het havenstadje Cobh
bezoeken we het Cobh Heritage Centre : van hieruit vertrokken honderdduizenden emigranten, vaak
onder erbarmelijke omstandigheden, naar de Nieuwe Wereld. De grote oceaanstomers Titanic en
Louisiana legden hier beide voor de laatste keer aan.
Doorreis tot in Cork. Middagmaal.
In de namiddag bezoek aan de unieke Old Midleton Distillery waar de eeuwenoude traditie van het
whiskey stoken uit de doeken gedaan wordt. Uiteraard volgt een degustatie als afsluiter.
Check-in in ons hotel, avondmaal en overnachting.

DAG 7 - Don 22/6
Ontbijt en check-out.
Op weg naar Dublin rijden we langs de imposante Rock of Cashel, een ommuurd complex van ruïnes
dat op een 60m hoge heuvel ligt. Het was van de 5de tot de 12de eeuw de zetel van de koningen van
Munster en van groot belang voor het vroege christendom in Ierland.
Verder tot in Kilkenny, de best bewaarde middeleeuwse stad van Ierland.
Korte stadswandeling en middagmaal.
Daarna doorreis tot in Dublin. Check-in in ons hotel.
Wie Ierland zegt denkt ook aan Ierse pubs en traditionele muziek. We sluiten ons verblijf in Ierland dan
ook op gepaste wijze af met een echte “Ierse avond” : een gezellige avond met muziek, zang en dans,
voorafgegaan door een 3-gangenmenu met Ierse specialiteiten.
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DAG 8 - Vrij 23/6
Ontbijt en check-out.
Ontdekking van Dublin.
Dublin is de hoofdstad van de Ierse Republiek en ligt aan de monding van de Liffey. Historisch gezien is
het een van de oudste nederzettingen van Ierland : in 841 stichtten de Vikingen hier reeds een basis
voor hun plundertochten. Tijdens onze verkenning ontdekken we de kathedralen uit de 12de en 13de
eeuw, de statige classicistische monumenten uit de bloeiperiode van de 18de en 19de eeuw, de mooie
pleinen en parken omringd door elegante Georgiaanse huizen, het imposante Dublin Castle ...
We brengen zeker een bezoek aan :
- Christ Church, de oudste kathedraal van Ierland, gebouwd in de 11de eeuw, eerst in hout, later in
steen
- Saint Patrick’s Cathedral, ingewijd in 1192 ter ere van Ierlands belangrijkste beschermheilige
- Trinity College, met de indrukwekkende bibliotheek, beroemd om haar prachtig geïllustreerde
vroegchristelijke geschriften zoals het Book of Kells : dit rijkelijk geïllustreerde manuscript uit de 9de
eeuw bevat de teksten van de vier evangelies in het Latijn en sommige van de schitterende letters
werden gekleurd met halfedelstenen.
Middagmaal en aansluitend rond 15u00 transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Brussels :
vlucht EI 638 : Dublin 18u00 - 20u35 Brussel(*)
(*) lokale tijd = 1 uur later dan in Ierland.

Prijs :
op basis van 40 deelnemers : 1785 EUR
op basis van 35 deelnemers : 1820 EUR
Inbegrepen :
Lijnvluchten met Aer Lingus : Brussel - Dublin - Brussel
Alle luchthaven-, security en fueltaksen zoals actueel gekend (december 2016)Transport ter plaatse zoals
vermeld met 1ste klasse autocar - fooi en onkosten chauffeur
7 Overnachtingen in de vermelde hotels
Alle maaltijden vanaf middagmaal dag 1 tot en met middagmaal dag 8
Programma zoals omschreven met alle vermelde bezoeken en inkomgelden
Clonmainoise
Kylemore Abbey
Conemara Heritage Center en Crystal Center
Cliffs of Moher Visitor Centre
Kissane Sheep farm
Muckross House & Gardens
Blasket Centre Dunquin
Cobh Heritage Center
Old Middleton Distillery
Rock of Cashel
St. Patrick’s Cathedral Dublin
Book of Kells
Christchurch Cathedral
Omnia Travel Reisleider Bart Van Thielen
BTW en Bijdrage Garantiefonds Reizen

Niet inbegrepen :
Overige dranken en persoonlijke uitgaven
Eventuele bijkomende inkomgelden of bezoeken
Verzekeringen

Optioneel en af te sluiten bij de inschrijving :
KBC Reis- en annuleringsverzekering : 33,12 EUR/persoon
Vrijstelling annulering : 75€ per persoon – vrijstelling medische kosten en bagage : 75€ per persoon en per
schadegeval

Hotels: 16/6 - 18/6 Galway - The Salthill Hotel 4*
18/6 - 21/6 Killarney - Scotts Hotel 3*sup
21/6 - 22/6 Cork - The Clarion Hotel 4*
22/6 - 23/6 Dublin - The Davenport Hotel 4*
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5-DAAGSE VLIEGTUIGREIS MADRID – TOLEDO:
1 tot 5 september 2017
PROGRAMMA
DAG 1 vrijdag 1/9
Samenkomst op de luchthaven van Zaventem voor de rechtstreekse vlucht naar Madrid met Brussels
Airlines (onder voorbehoud van wijzigingen) : Brussel 09u25 - 11u50 Madrid
Transfer naar het centrum en middagmaal.
We maken een eerste verkennende wandeling in het hart van de stad langs de Opera, de grote Plaza
Mayor en de levendige Puerta del Sol. Daarna transfer naar ons hotel voor check-in en kamerverdeling.

DAG 2

zaterdag 2/9

We starten met een panoramische stadsrondrit per aturocar :
Het quartier Salamanca, het Azca-complex gesitueerd in het noorden van de stad, het echte
economische en financiële hart, de Pasea de la Castenella, de plaza Colon, en de Plaza Cibeles.
Middagmaal. Daarna bezoek aan het Koninklijk Paleis, gebouwd in de XVIII° eeuw in opdracht van fililps
V, in vervanging van het Alcazar, een origineel moors bouwwerk. Het kasteel telt ontelbare zalen met
o.m. het grote trappenhuis, de troonzaal, de gala-eetzaal, , de koninklijke kapel, de koninklijke apotheek
en de ceremoniezaal. Verdere bewonderen we er schilderijen van Vélazques, Goya, Rubens, el Greco en
Caravaggio.
Het paleis werd nog lang bewoond door de koninklijke families. Dit is niet langer het geval is, maar
sommige ceremoniële evenementen worden er nog steeds gehouden.
Verder vinden we er ook de rijk versierde Sabatini tuinen.

DAG 3 zondag 3/9
Bezoek aan het Prado-museum, een van de grootste en meest imposante kunstgalerijen van de wereld. Het stelt
voornamelijk Europese schilderijen voor: Vlaams, Spaans, Frans, Italiaans en Duits van de veertiende tot het begin
van de negentiende eeuw, door de Habsburgers en Bourbons verzameld. Het Prado herbergt verder werken van
Velázquez, Francisco Goya en Vlaamse primitieven (Rubens, Breughel, ...). daarna Middagmaal.
We voorzien ook een korte wandeling door het schitterende Retiropark (voorheen de Koninklijke Tuin)
waar we de rozentuin, de vijver, het Crystal Palace, enz. ontdekken.
Er is zeker wat vrije tijd voor een terrasje of misschien wil u wel een tochtje maken met een roeibootje

DAG 4 maandag 4/9
Ganse dag excursie naar Toledo
We verlaten Madrid en rijden zuidwaarts tot in Toledo.
Voor we de stad binnengaan houden we even halt in de Parador van Toledo , gelegen op een heuvel aan
de overkant van de rivier met schitterend panorama over de stad. Tijd voor een drankje terwijl we van
het panorama genieten.
Daarna rijden we naar de ingangspoorten voor onze verkenning van Toledo.
Toledo is een prachtige stad met een doolhof van smalle straatjes, strategisch gelegen aan de rivier Tajo
(El Tajo). Het was al een belangrijk economisch centrum tijdens zijn bezetting door de Romeinen. Het
gezicht van Toledo wordt gekenmerkt door zijn kerken, synagogen en moskeeën.
Het is dan ook de enige stad in Spanje waar de kenmerken en stijlen van de drie grote godsdiensten
voorkomen : de prachtige kathedraal (christendom), de Joodse wijk (Juderia) en de Arabische moskeeën.
We bezoeken de kathedraal, de synagoge en de Santo Tomé kerk. Daar bewonderen we het
meesterwerk "De begrafenis van graaf Orgaz” van El Greco, wiens naam onlosmakelijk verbonden is met
de geschiedenis van Toledo.
Onze uitgebreide wandeling wordt onderbroeken door het middagmaal in een restaurant in de stad
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DAG 5 dinsdag 5/9
Ontbijt en vrijmaken van de kamers.
We verlaten Madrid en rijden tot in San Lorenzo del Esdorial.
Hier bezoeken we het indrukwekkende El Escorial. Dit enorme paleis werd gebouwd in de 16°eeuw door
Felipe II. Het was tegelijk paleis en mausoleum. We bezoeken er de Koninklijke Appartementen, het
Pantheon van de Koningen met de sarcofagen van vele koningen, de bibliotheek en de basiliek.
Middagmaal in San Lorenzo del Escorial.
Aansluitend transfer naar de luchthaven en check-in voor de terugvlucht naar Brussel (onder
voorbehoud van wijzigingen) :
SN 3728 : Madrid 17u30 - 19u45 Zaventem

PRIJS:
op basis van 25 à 29 deelnemers : 1.285 EUR
vanaf 30 deelnemers : 1.250 EUR
toeslag eenpersoonskamer : 260 EUR
Inbegrepen :
Lijnvluchten met Brussels Airlines : Brussel-Madrid-Brussel
Alle luchthaven-, security- en fueltaksen zoals actueel gekend (december 2016)
Transport ter plaatse zoals vermeld met 1ste klasse autocar - fooi en onkosten chauffeur
Audiofoonsysteem met indivuele “oortjes”
4 Overnachtingen in NH Hotel Zurbano 4* in halfpension : ontbijtbuffet + 4 avondmalen in zusterhotel
NH Abascal op 200 m : telkens 3-gangenmenu met wijn, water, koffie inbegrepen
5 Middagmalen dag 1 tot en met dag 5, waarvan 1 in de Parador in Toledo
Programma zoals omschreven met alle vermelde bezoeken en inkomgelden
Audiofoons gedurende de ganse reis
Omnia Travel Reisleider en Spanje-kenner Bart Van Thielen
➔
BTW en Bijdrage Garantiefonds Reizen
Niet inbegrepen :
➔ Niet vermelde dranken en persoonlijke uitgaven
➔ Eventuele bijkomende inkomgelden
➔ Verzekeringen

Optioneel en af te sluiten bij de inschrijving :
KBC Reis- en annuleringsverzekering : 20,70 EUR/persoon
Vrijstelling annulering : 75€ per persoon – vrijstelling medische kosten en bagage : 75€ per persoon en
per schadegeval

Hotel NH ZURBANO 4*
http://www.nh-hotels.nl/hotel/nh-madrid-zurbano
NH Madrid Zurbano is een uitstekend en modern 4* hotel. Het telt 277 kamers met airconditioning,
minibar, satelliet-TV, safe, badkamer met bad of douche/haardroger/toiletartikelen en gratis wifi.
Het werd in 2015 volledig gerenoveerd en is een absolute aanrader.
Avondmalen worden genomen in zusterhotel NH Abascal op korte wandelafstand (200m).
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6. Proficiat aan onze jubilarissen:
95 jaar in 2017:
13/01 : Tweepenninckx Albert (KBC-V) Weg Messelbroek 191 ,
3271 Scherpenheuvel
90 jaar in 2017:
02/02 : Deberg Edgard (BB) Stoffelstraat 28/3B, 8900 Ieper
05/02 : Houben Henri (KBC-B) Melbeekstraat 19, 3500 Hasselt
80 jaar in 2017:
10/02: Wuyts Theophiel (AVEVE) Aarschotsesteenweg 191, 3111 Wezemaal
16/02: Dewelde Camille (IDB) Helen Bossstraat 50, 3350 Linter
24/02: Cattoor Christiane (KVLV) Elisabethlaan 403/11 8301 Knokke-Heist
27/02: Van Halst Etienne (IDB) Trevierenlei 12, 2900 Schoten
50 jaar gehuwd in 2017:
25/02: Winnen Fernanda (KBC-B) met Broucke Roger ,
Zijdelingsestraat 43 bus 10 , 3300 Tienen

7. Onze christelijke deelneming aan de familie van onze
overleden leden

14/12/2016: Maria Decapmaker, Echtgenote van Daniël Van De Sompele (BWP),
Waversebaan 192, 3050 Oud-Heverlee
23/12/2016: Adelin Van Renterghem (SBB), echtgenoot van Simonne De
Spiegelaere, Nieuwstraat 15 - 9910 Knesselare
26/12/2016: Raph Peeters (SBB), echtgenoot van Nicole Crabbé,
Rerum Novarumlaan 60, 3010 Kessel-lo
30/12/2016: Germaine Van Laer, weduwe van Felix Delfosse (IDB)

8. Welkom aan onze nieuwe leden
Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak
Gregoor
Guido
(ABB en worden
KBC-B)neergezet.
Grotstraat
3740 Hulpmiddelen
Bilzen
kan overal
in het document
Ga naar52
het tabblad
voor tekenen
als u de opmaakMaria
van het tekstvak
het blikvangercitaat
wilt wijzigen.]
Vanderwegen
(KBC-V)voor
Koetsweg
301 3010
Kessel-Lo
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BB-GEPENSIONEERDEN - INSCHRIJVINGSFORMULIER
Ik wens definitief in te schrijven voor de

8-Daagse vliegtuigreis

Ierland

van 16 – 23 juni 2017

Belangrijk : familienaam en eerste voornaam identiek zoals vermeld op uw
identiteitskaart!
Naam :
Eerste voornaam :
Geboortedatum :

.. ./. . /. . . .

Straat en nummer :

Postcode en gemeente :

E-mail adres :

Tel :

Medereiziger :
Naam :
Eerste voornaam :
Geboortedatum :

Gsm :

. . . ./. . . ./ . . . .

Kamer : Tweepersoonskamer: (

)

eenpersoonskamer: (

)

KBC Reis- en annuleringsverzekering :
Optioneel en af te sluiten bij de inschrijving: KBC Reis- en annuleringsverzekering : 33,12
EUR/persoon Vrijstelling annulering : 75€ per persoon – vrijstelling medische kosten en bagage
: 75€ per persoon en per schadegeval :
Ja : ( )
Nee: ( )
*

Opmerking :

Datum :

Handtekening :

Inschrijvingsformulier tegen 30/1/2017 bezorgen aan :
Jos Sannen, Pastorijstraat 20, 2440 Geel. Tel 014/726 228
email: jozef.sannen@telenet.be

Gsm : 0476/205 148
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BB-GEPENSIONEERDEN - INSCHRIJVINGSFORMULIER
Ik wens definitief in te schrijven voor de

5-Daagse vliegtuigreis

Madrid – Toledo van 1 – 5

september

2017
Belangrijk : familienaam en eerste voornaam identiek zoals vermeld op uw
identiteitskaart!
Naam :
Eerste voornaam :
Geboortedatum :

.. ./. . /. . . .

Straat en nummer :

Postcode en gemeente :

E-mail adres :

Tel :

Medereiziger :
Naam :
Eerste voornaam :
Geboortedatum :

Gsm :

. . . ./. . . ./ . . . .

Kamer : Tweepersoonskamer: (

)

eenpersoonskamer: (

)

KBC Reis- en annuleringsverzekering : 20,70 EUR/persoon
Optioneel en af te sluiten bij de inschrijving: KBC Reis- en annuleringsverzekering : 33,12
EUR/persoon Vrijstelling annulering : 75€ per persoon – vrijstelling medische kosten en bagage
: 75€ per persoon en per schadegeval :
Ja : ( )
Nee: ( )
*

Opmerking :

Datum :

Handtekening :

Inschrijvingsformulier tegen 28/2/2017 bezorgen aan :
Jos Sannen, Pastorijstraat 20, 2440 Geel. Tel 014/726 228 Gsm : 0476/205 148
email: jozef.sannen@telenet.be
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Doordenkertje van de maand:

FEBRUARILICHT
Ze vertelt over het donker,
duister van de winter,
dat de heimwee naar de zomer
ternauwernood verdraagt;
ze zweeft in een soort gedicht
over ’t bruin verkleurde klimopblad
waar de herfst het hart uit at
maar de nervatuur vergat
en door het frêle raster
valt het bleke Februarilicht
op knoppen barstensvol lente.
George Knottnerus
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