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Secretariaat:  Beatrijslaan 49 , 3110  Rotselaar  – 016/58.09.27   

Email : Bond.gepens.bb@gmail.com                       Website : http://www.b-g-b.be/ 

 21 maart 2017 

1. Ga even zitten en lees   

Het woordje van de voorzitter:  “Vrienden 

weerzien, nieuwe contacten leggen, bijpraten, 

vriendschapsbanden smeden en onderhouden, 

…” 
Dinsdag 25 april, de Contactdag van BGB.  Het staat reeds 

lang genoteerd in je agenda.  Eén van de hoogdagen uit onze 

werking.  Zoals ieder jaar opnieuw wordt het een dag van samenkomen, bijpraten met 

oud-collega’s, een dag van contacten leggen met nieuwe leden bij onze bond, een dag 

van blij weerzien.  Elk jaar opnieuw zie ik daar vele blije gezichten, mensen die 

mekaar opzoeken en zoveel te vertellen hebben.  Mekaar terugzien in een goede 

sfeer, bij een lekker glaasje wijn en een uitstekende maaltijd … meer moet dat niet 

zijn.  Praten over vroeger, praten over hoe het verder is gegaan sinds we mekaar de 

laatste keer hebben ontmoet, praten over de blije en minder blije momenten sinds 

toen …  Het hoort er allemaal bij en het doet deugd.  Ook de partners van de vroegere 

collega’s voelen zich thuis in onze groep, ook zij leerden en leren mekaar kennen en 

ook zij zijn blij te mogen meekomen.  En dat er gepraat wordt, dat hoor je aan de 

decibels in de zaal.  Maar dat mag en dat moet, want uiteindelijk willen we mekaar 

ontmoeten op deze dag.  Een blij, blij weerzien. 

Het bestuur heeft weer zijn best gedaan om er een mooie dag van te maken.  Zoals 

altijd zorgen we voor een lekkere maaltijd door onze “huiskok”, zorgen we voor een 

ontspanningsmoment en gedenken we onze overleden leden.  Onze secretaris brengt 

een overzicht van de activiteiten van vorig jaar, voor velen een mooie herinnering aan 

wat er allemaal te doen was en voor anderen misschien een smaakmaker om er de 

volgende keer ook bij te zijn!   

Een dag om naar uit te kijken.  Wij hebben een plaatsje voorzien voor jou aan onze 

lange tafel.  Ik hoop je daar te mogen ontmoeten. 

Tot 25 april in Scherpenheuvel. 

Odette Dekeyser 

je voorzitter 
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Op de programmadag van 15 november werd het jaarprogramma voor 2017 

voorgesteld.  Voor elk wat wils …. 

dinsdag 25 april: Contactdag in Scherpenheuvel  

dinsdag 9 mei: wandeling in Eupen en hoge venen   (datum gewijzigd !!) 

15 tot 22 juni: 8 daagse reis naar Ierland  

donderdag 20 juli: daguitstap naar omgeving van Dinant   

dinsdag 22 augustus: daguitstap naar Gent  

1 tot 5 september: 5 daagse reis naar Madrid en Toledo  

dinsdag 19 september: daguitstap naar Zeebrugge  

dinsdag 3  oktober: Daguitstap naar Molenbeek  

dinsdag 14 november: jubileum- en programmadag Scherpenheuvel  (Datum 

gewijzigd !) 

donderdag 14 december: Dries Delrue: Kerstliederen   
 

 

 

 

Doordenkertje van de maand :  

 

Vriendschap, belangrijk in het leven 

 

Vriendschap is belangrijk in je leven, 

soms duurt een vriendschap voor altijd; soms maar even. 

Vriendschap is gebaseerd op respect en vertrouwen, 

een hechte band met elkaar waarop je kunt bouwen. 

Vriendschap is aan elkaar dingen kwijt te kunnen, 

alles elkaar te gunnen. 

Vriendschap is een schouder om tegen aan te leunen, 

elkaar in moeilijke tijden te steunen. 

Vriendschap is zo onmisbaar, 

het geeft je leven vreugde; echt waar.  

 

 

 

 

2.   Agenda BGB voor 2017   
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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 25 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 groep “De Dijlezangers”  komt ons vergasten op een reeks 

onvergetelijke liedjes uit de oude doos en met meer recente liedjes .  

16.30 a 17.00 uur: Iedereen kan, voldaan van hart en leden, terug huiswaarts keren. 

 

Afspraken: 

1. Inschrijven voor het feest vóór 15 april a.s. bij:        

Jef Boogaerts    Heurbeek  21 ,  3210  Lubbeek    

of via e-mail naar jef.boogaerts52@gmail.com      zie inschrijvingsblad 

achteraan! 

3. BGB Contactdag dinsdag 25 april 2017  

            “Den Egger” Scherpenheuvel 

mailto:jef.boogaerts52@gmail.com
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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 voor de heen- en terugreis samen.   

Rekening BGB:   BE91 7390 0930 0176   (739-0093001-76). 

 

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 oprit richting Brussel 

08.40 UUR GENTBRUGGE CARPOOLPARKING ONDER DE BRUG  

09.30 UUR GROOT BIJGAARDEN  TEXACO  E40  RICHTING BRUSSEL 

 

BUS 2: omgeving Leuven 
09.45 UUR LEUVEN STATION (Diestse Poort achterkant ACERTA-gebouw) 

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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Vele van onze leden zijn vrij vooruitstrevend en hebben een PC of hebben zich de 

laatste tijd een PC of tabletcomputer aangeschaft en laten zich meevoeren op de 

golven van de moderne informatietechnologie.   

Dit middel willen we echt promoten bij onze leden omdat we steeds meer en 

meer de communicatie met de leden via email willen doen. 

We weten dat er leden zijn die wel een emailadres hebben maar bij ons 

daarmee nog niet bekend zijn.  Ze missen daarbij een vlotte communicatie vanuit 

de BGB. 

Wie tot nu geen berichten ontvangt via email van BGB, en wel over een emailadres 

beschikt kan dat doorgeven aan ons, maar dan best via een email 

aan   Bond.gepens.bb@gmail.com   gewoon met de titel emailadres en uw 

naam. 

Omdat emailadressen steeds 100% correct moeten zijn halen we uw emailadres dan 

wel uit deze email.  

Mis dus geen enkel bericht van BGB, en stuur uw emailadres door.      

 

 

 

 

Thérèse Van Steyvoort heeft ontslag genomen als bestuurslid van BGB.  Dat maakt 

dat we opnieuw op zoek zijn naar een nieuwe kandidaat om ons bestuurdersteam te 

versterken. 

Het is van belang dat we in ons bestuur op een voldoende aantal mensen kunnen 

rekenen, want – gezien de verschillende activiteiten die we elk jaar opnieuw 

voorstellen – hebben we ook voldoende mensen nodig om dit allemaal te bedenken, 

uit te zoeken en uit te werken.  Daarom deze oproep.   

Het is altijd de bedoeling geweest om gans de Groep Boerenbond vertegenwoordigd 

te zien in ons bestuur.  Van sommige afdelingen hebben we meerdere 

vertegenwoordigers, van andere afdelingen hebben we niemand …  Ook hebben we 

graag dat er een paar vrouwen zouden bijkomen, kwestie van een evenwicht te 

hebben in ons aanbod.  Momenteel zijn, door het afscheid van Nieke en nu ook door 

het wegvallen van Thérèse, de vrouwen in de minderheid.  Bovendien is er - met het 

organiseren van ons groot Jubileumfeest in 2019 – wel wat werk aan de winkel. 

Vel je je geroepen om mee te werken aan de toekomst van onze BGB, laat het ons 

dan weten.   

Secretariaat BGB: Beatrijslaan 49, 3110 Rotselaar – 016/58.09.27  

Email: Bond.gepens.bb@gmail.com  

Wij kijken ernaar uit.  

Vanwege het bestuur: 

Germain (CEM-KBC), Jeanine (KVLV), Jef (BB), Jos (BB), Julien (Omnia-KBC), 

Nestor (KBC), Odette (BB), Paul (BB), Roger (KBC), Tony (SBB-Acerta). 
 

4.  Moderne en betere communicatie met BGB 
als u de opmaak van het tekstvak voor het blikvangercitaat wilt wijzigen.] 

5. Wij zoeken een nieuw bestuurslid …. 

mailto:Bond.gepens.bb@gmail.com
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Op 16 februari hield Rik Van Cauwelaert een lezing met als thema “Valt België nog 

bijeen te houden?”. Jarenlang hebben communautaire aangelegenheden de 

Belgische politiek gedomineerd. Er kwam maar geen einde aan het communautair 

gekibbel en het uiteenvallen van België leek volgens sommigen bijna onvermijdelijk. 

Vandaag lijkt de splitsing van België en de vorming van een confederale staat 

schijnbaar geen politiek thema meer. Maar schijn bedriegt, althans volgens onze 

gastspreker. 

VALT BELGIË NOG BIJEEN TE HOUDEN? 

Sinds 1970 werd de Belgische Grondwet maar liefst zes keer hervormd. Die 

Grondwet is een regeling van het samenwonen van Vlamingen en Franstaligen binnen 

het federale koninkrijk. Een regeling die aan beide zijden van de taalgrens vaak 

verschillend wordt geïnterpreteerd. 

De taalgrens is net iets ouder dan de eerste staatshervorming, want in 1961-1963 

vastgelegd door de regering van Theo Lefèvre en Paul-Henri Spaak. Wat weinigen 

toen vermoedden is dat taalgrens haast een staatsgrens zou worden. Door de 

opeenvolgende staatshervormingen zitten we nu al in een confederaal model, met 

autonome staten die bij voorbeeld kunnen weigeren om Europese handelsverdragen 

goed te keuren – wat Wallonië onlangs deed met de handelsverdrag dat de 

Europese Unie sloot met Canada. Vlaanderen en Wallonië kunnen zelf, zoals een 

autonome staat, afzonderlijk internationale verdragen sluiten. Sommigen vragen 

zich zelfs af of de federale staat België nog veel meer is dan een Europees 

doorgeefluikje. De ULB-academicus Julien Pieret merkte ooit op dat België als 

gevolg van de ontwrichting door de opeenvolgende staatshervormingen nauwelijks 

nog een soevereine staat kan worden genoemd. 

De enige pijler waarop het Belgisch overlegmodel nog rust is het sociaal-

economisch compromis dat tot voor kort heeft gewerkt, zij het met horten en 

storen. Het Belgische probleem zit echter hierin dat het land niet alleen wordt 

verdeeld door totaal verschillende politieke keuzes maar ook met twee 

verschillende economieën opgescheept zit. Die vaststelling is niet van Bart De 

Wever.  Ze werd decennia geleden al gemaakt door premier Gaston Eyskens, die 

destijds al de mogelijke gevolgen van die verschillen onder ogen zag. De 

opeenvolgende staatshervormingen hebben de Waalse argwaan en verlatingsangst 

alleen maar versterkt. 

Ook de strenge Europese begrotingspolitiek begint te wegen op het Belgische 

huishouden. De breuklijn tussen het zuiden en het noorden van de Europese 

muntunie loopt dwars door België en valt nagenoeg samen met de scheidingslijn 

6.Verslag lezing Rik Van Cauwelaert 
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tussen Vlaanderen en Wallonië. Terwijl Vlaanderen, zij het niet zonder moeite, erin 

slaagt zijn financiën op orde te houden loopt de schuldenlast van Wallonië verder 

op. 

De beste manier om een einde te maken aan de permanente diplomatieke 

conferentie die België is geworden, is de rechten van de twee grote 

gemeenschappen gelijk te schakelen – ongehinderd door alarmbellen en 

grendelwetten – en hun een volstrekte autonomie toe te kennen. Die mogelijkheid 

zit al jaren ingebouwd in de federale grondwet, met het nooit ingevulde artikel 35, 

dat zegt dat de federale overheid slechts bevoegd is voor de aangelegenheden die 

de grondwet haar uitdrukkelijk toekent en dat alle andere bevoegdheden de 

gemeenschappen en gewesten toekomen. In zijn memoires schreef Jean-Luc 

Dehaene dat dit artikel 35, dat hij notabene zelf in de grondwet had ingeschreven, 

eigenlijk niet uitvoerbaar is, tenzij in bijzondere omstandigheden.  Volgens onze 

gastpreker verglijden we in versneld tempo naar een situatie waarin  dergelijke 

drastische ingrepen onontkoombaar zijn. 

 

 

 

 

 

 

 Luk Vanmaercke, gastspreker op onze bezinningsdag in de abdij van Tongerlo, publiceert in 

Kerk & Leven wekelijks zijn persoonlijke reflecties bij een gebeurtenis, een actueel thema 

of de tijd van het jaar. Bij gelegenheid van de jaarlijkse vastenperiode gaan zijn gedachten 

naar de betekenis van de vasten in onze hedendaagse maatschappij. 

Hierna volgt zijn tekst uit Kerk & Leven van 1 maart laatstleden. 

In de jaarlijkse vastentijd worden we  veertig dagen lang geroepen om wat dichter 

bij Jezus aan te schuiven en Hem te vergezellen bij zijn verblijf in de woestijn. Dat 

moet u niet letterlijk nemen, want veel woestijnen zult u in onze contreien niet 

aantreffen. Die dorre gebieden staan natuurlijk symbool voor een soberheid die 

ruimte creëert voor bezinning en bekering. 

 

Soberheid dus. Geen vanzelfsprekende houding in een welvarende samenleving die 

baadt in overvloed. Staan we daar wel eens bij stil, hoe bereikbaar die overvloed is 

geworden? Onze winkels puilen uit van nuttige en nutteloze goederen. We kunnen 

zelfs alles online kopen, vanuit onze luie stoel, met een paar muisklikken en een 

creditkaart. Er worden voortdurend nieuwe diensten en producten bedacht om 

behoeften te vervullen waarvan we niet eens wisten dat ze bestonden. 

 

Nu kan dat allemaal erg prettig zijn, maar niet alles wat leuk is, is belangrijk. De 

 7.   Minder en meer … 
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vasten daagt ons uit om het veertig dagen lang met minder te doen en zo stil te 

staan bij wat echt van tel is. 

 

De vroege christenen namen de vasten erg letterlijk en aten de hele dag niets, tot 

zonsondergang. Pas in de middeleeuwen liet de Kerk toe om overdag één maaltijd te 

nuttigen. De hedendaagse Kerk stelt zich intussen een stuk soepeler op, waardoor 

ze voor gelovigen de kans creëert zelf op zoek te gaan naar zinvolle manieren om de 

vasten in te vullen. 

 

Voor veel mensen blijft de vasten allereerst een periode van ‘minder’. Minder 

consumeren, minder luxe, minder overvloed. We laten dingen achterwege, tonen 

meer karakter, onthechten ons. De seculiere samenleving speelt daar trouwens op 

in, met onder meer de actie veertig Dagen Zonder Vlees. Ook de hedendaagse mens 

heeft onmiskenbaar behoefte aan perioden van soberheid om zich te bezinnen of 

stil te staan bij de eigen levensstijl. De grens tussen religie en samenleving is veel 

kleiner dan sommigen denken. 

 

De vasten kan echter ook een tijd van ‘meer’ zijn. Traditioneel was dat een tijd van 

meer gebed, meer boetedoening, meer tijd voor God. Ook in de hedendaagse 

samenleving blijven die zaken zinvol. Ze worden echter aangevuld met andere 

doelstellingen. De vasten kan een geschikte periode zijn om meer tijd te maken 

voor wat we te weinig doen, of voor wie we al te vaak verwaarlozen. Een periode 

waarin we extra inspanningen leveren, attenter en opmerkzamer zijn. 

 

KVLV bijvoorbeeld, roept ook dit jaar op om deel te nemen aan haar actie 40 dagen 

geven (zie www.kvlv.be/40dagengeven). Daarmee speelt de grootste 

vrouwenvereniging van Vlaanderen perfect in op een hedendaagse manier om de 

vastentijd te beleven. De idee om te delen met anderen, die we ook terugvinden bij 

Broederlijk Delen, is doordrongen van christelijke waarden, maar kan ook 

aantrekkelijk zijn voor wie wat verder van de Kerk staat. 

 

De actie van KVLV is natuurlijk slechts één mogelijkheid om de vasten aan te 

pakken. Het belangrijkste blijft de gedachte dat de veertigdagentijd niet enkel 

draait om wat we minder doen, maar ook, en misschien zelfs vooral, om wat we meer 

doen. 

 

"De vasten kan een zinvolle periode zijn om meer tijd te maken voor wat we te 

weinig doen." 
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80 jaar in 2017: 

21/04:  Jacobs Gilberte  (KBC-B)  Guldensporenlaan 23,  3010  Kessel-lo     

70 jaar gehuwd in 2017: 

05/04: Rentmeesters Maria  (IDB) met Devroey Georges, 

Dorpstraat 73,  3050  Oud Heverlee    

60 jaar gehuwd in 2017: 

23/04: Ruysen Henri  (KBC-V) met Mombaerts Emmy, 

Hof ter Eikenlaan 19, 3020  Herent  

50 jaar gehuwd in 2017: 

15/04: De Cae Malvina  (KBC-B) met Berghen Constant, 

Molenstraat  19, 3010  Kessel-lo 

27/04: Vanbrabant Albert (AVEVE) met Roosbeek Nicole, 

Drieslaan 38, 3440  Zoutleeuw  

28/04:  Lenaerts Yves (KBC-V)  met Poffé Simone, 

Rue de la Nethen  34, 1320  Beauvechain 

 

01/02/2017: Joanna Pas, weduwe van Jozef Dewitte (KBC-B), 

Kleine Stadenstraat 91,  8830  Hooglede  

26/02/2017:  Rosa Deboes (KBC-V) , weduwe van Robert Quisquater, 

Laurent Benoit Dewezlaan 12, 3010 Kessel-lo  

15/03/2017:  Daniël Van de Sompele  (LRV),  weduwnaar van Maria Decapmaker, 

Waversebaan 192,  3050  Oud-Heverlee  

  

 

Claessens Luc (SBB)   Berkenstraat 83,  3530  Houthalen  

Ludo Pluym  (BB Landelijke Gilden)   Vispluk 65,  2290 Vorselaar  

Juliette Van Egdom (MRBB)  Binnenweg 21  bus 1, 2220  Heist-Op-Den-Berg 

Paul Tuerlinckx  (SBB  Bedrijfsdiensten)  Hollestraat  5A,  3272  Testelt 

Lutgart  Rombouts  (KVLV)  Heilig Bloedstraat 51,  2320  Hoogstraten 

Agnes  Jonckers  (LRV)  Saneveldstraat  11,  3440  Budingen 

Jaqueline Anteunis   (KVLV)  E. Moyaertslaan  11, 3400 Landen  

Van Neck Walter  (BB)  Battelse Bergen  39  2800  Mechelen  

9. Onze christelijke deelneming aan de familie van onze 

overleden leden 

8.  Proficiat aan onze jubilarissen: 

10. Welkom aan onze nieuwe leden  

Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak 

kan overal in het document worden neergezet. Ga naar het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen 

als u de opmaak van het tekstvak voor het blikvangercitaat wilt wijzigen.] 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER BGB-CONTACTDAG 
 Dinsdag 25 APRIL 2017. 

 

Terugsturen in een briefomslag vóór 15 april 2017 naar : 

    Jef Boogaerts, Heurbeek  21 , 3210  Lubbeek  

     of via e-mail naar jef.boogaerts52@gmail.com 

 
Ondergetekende, naam: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 

Adres : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    

 

e-mailadres: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                                                                                                                      

 

tel.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                 GSM :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    

 

schrijft in voor  …..  1 persoon.   (*)         …… 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 (*) 

 

 

Bus 2: omgeving Leuven  

 

[  ] Leuven Station (Diestse Poort – 

achterkant Acerta gebouw) (*) 

[  ] Rotselaar - P & R Parking (*) . 

 

 

 

Betaalt  [  ] 40 € voor het lid  (*) 

[  ] 45 € voor de partner (*) 

  [  ] ……    x 6 € per persoon want ik/wij  neem de bus (*) 

  ---------------- 

Totaal:        .  .  .  .  .  .  .  . € 

 

op rekening BE91 7390 0930 0176  (739-0093001-76) van BGB,  

 met vermelding:     “Contactdag  2017”  naam : ......... 

 

[*] aanduiden wat u past 

Datum     Handtekening 


