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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/ 

 08 maart 2018 

1. Ga even zitten en lees   

Het woordje van de voorzitter:  “Vrienden 

weerzien, nieuwe contacten leggen, bijpraten, 

vriendschapsbanden smeden en onderhouden, 

…” 
Dinsdag 17 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 17 april in Scherpenheuvel. 

Odette Dekeyser 

je voorzitter 
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dinsdag 17 april: Contactdag  

dinsdag 22 mei:  Noordzeecruise Thorntonbank 

18 - 25 juni: 8 daagse vliegtuigreis Puglia Italië 

donderdag 19 juli: wandeling in de Zwalmstreek 

donderdag 16 augustus: Concentra  en Hasselt 

23 – 27 september: 5 daagse busreis Bremen, Hamburg en Lübeck 

dinsdag 23 oktober: Doornik en zagerij Steengroeve in Maffle (datum gewijzigd !!) 

dinsdag 20 november: Programma- en Jubileumdag  
dinsdag 11 december: Bart Brinckman, journalist “De wetstraat uit de doeken”    

 

 

 

 

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 2018   
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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 17 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 “The Evergreens”  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 7 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 17 april 2018  

            “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 . 

 

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 afrit Wetteren carpoolparking Oosterzeelsesteenweg richting Bussel  

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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Storm op zee vorig jaar liet ons plan letterlijk in het water vallen om 30 km ver in 

zee het windmolenpark te bezoeken.    We doen een nieuwe poging!  

Hou je van een beetje avontuur? Geen stadsbezoek, geen museum, geen 

natuurwandeling! Wél: de zee! Enkele jaren geleden was het groot nieuws: België 

bouwt een windmolenpark op zee.  

Wij gaan dit windmolenpark op zee bezichtigen! Spannend, toch?  En uniek! 

Tijdens de zeetocht vertelt een Noordzeegids  alles  over kustvaart, 

havensignalisatie, over boeien en bakens, maritieme vogels en zeezoogdieren. Je 

kruist de internationale scheepvaartroute met als eindpunt het windmolenpark op 

de Thorntonbank, zo'n 30 km buiten de kustlijn.  En natuurlijk cirkelt de boot rond 

het windmolenpark! 

Fotografen kunnen er prachtige foto’s  maken.  En de anderen kunnen vertellen: wij 

zijn er geweest! 

Een unieke ervaring!  

WAT IS INBEGREPEN IN JE INSCHRIJVINGSGELD? 

- Wij charteren de volledige boot met 59 deelnemers. Het programma  is – na 

overleg met de rederij – zo samengesteld dat wij het opnieuw aan een 

redelijke prijs kunnen aanbieden aan onze leden 

- Zeeziek? Bij het inschepen ontvangt ieder die het wil een pil tegen de 

zeeziekte. 

- Lunchbox: bij het inschepen krijgt ieder een lunchbox. De samenstelling 

ervan vind je hieronder.  

 

WAAR MOET JE ZELF VOOR ZORGEN?  

- WEES  ABSOLUUT TIJDIG AAN DE OPSTAPPLAATS! Indien wij te laat 

in Oostende aankomen dienen wij een boete te betalen van 150 euro. 

Daarenboven dient de MS Albatros vooraf aan het Zeewezen de toelating  te 

vragen (zoals alle schepen dit moeten doen) om uit te varen. Dus er is een 

vertrekuur vastgelegd om op zee te gaan. Te laat aankomen mag geen optie 

zijn.                                                                                                                               

4. DAGREIS: NOORDZEECRUISE THORNTON 

WINDMOLENPARK op dinsdag 22 mei 2018 
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Dit betekent dus dat wij aan de opstapplaatsen nauwelijks of niet kunnen 

wachten op telaatkomers! 

- Zorg voor warme en/of winddichte kleding 

- Je kan binnen in de passagiersruimte blijven, maar het is even interessant op 

het dek! 

- Neem een fles water mee. Er is mogelijkheid voor drank op de boot, maar een 

bijkomende frisse slok kan wonderen doen. 

- Vergeet je persoonlijke picknick voor ’s morgens niet. Wij zijn zowat 5 uur 

op zee! 

- Hou je telefoon of e-mail in het oog! Indien de reis wegens ‘storm op zee’ 

wordt afgelast dan worden wij 48 uur vooraf verwittigd door de rederij. Ik 

verwittig vervolgens  alle deelnemers via e-mail of per telefoon. 

- Fototoestel! 

 

PROGRAMMA:      Hoe ziet dit unieke programma er uit? 

AUTOBUS OPSTAPPLAATSEN EN VERTREKUREN: 

Wij moeten absoluut op tijd in Oostende zijn. Indien niet dienen wij boete te 

betalen en kan de boot het recht verliezen om uit te varen! 

06:30 Garage Autocars Van Aerschot 

06:40  Rond punt Rotselaar 

07:00  Groot-Bijgaarden benzinestation richting Oostende 

10:00 Inscheping MS Albatros, Hendrik Baelskaai 36, Oostende 

EIGEN PICKNICK MEE TE BRENGEN! In afspraak met de rederij kun je je eigen  

picknick/ontbijt  op de boot  gebruiken. 

Basisconsumpties zoals drank zijn aan boord beschikbaar. 

10:30 Afvaart naar Thorntonbank voor bezoek Windmolenpark o.l.v.   

 Nederlandstalige Noordzeegids. Informatieve video aan boord 

12:30  Broodjeslunch aan boord: lunchbox per persoon met 3 broodjes 
(sandwich Surimi, Waldkorn Brie, honing, Notensla – Baguette Américain, augurk, 

zilveruitjes) – appel, yoghurt, stukje cake – plat water  
15:30 Terugkomst Oostende 

16:15 Diner Restaurant Walrave in het Provinciaal Domein in Raversijde- 

Oostende 

18:30 ten laatste moet de autobus vertrekken naar Leuven om te vermijden dat 

een tweede chauffeur moet ingezet worden.  

 

MAXIMUM AANTAL DEELNEMERS: 59 personen 

Bij stormweer kan deze Noordzeecruise geannuleerd worden door de rederij. De 

rederij verwittigt 48 uren vooraf. Er kan dus geen alternatief programma voorzien 

worden.    

 

LET OP:  Vooraf dienen wij aan de rederij een juiste deelnemerslijst door te 

geven met de nodige details. Dus: niet telefonisch inschrijven! WEL per mail  met 

dit inschrijvingsformulier. OF  per brief.   

LET OP: in te schrijven voor 1 mei 2018! Wees er tijdig bij! Er zijn maximum 59 

plaatsen! 
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5. OP REIS MET BGB 
 

  

 

In de maandbrieven van december en januari werden de meerdaagse reizen voor dit 

jaar voorgesteld. 

Het aanbod omvat:  

1. Een achtdaagse vliegtuigreis naar Puglia in Zuid Italië van 18 

tot en met 25 juni 2018. 

 

2. Een vijfdaagse autocarreis naar de Hanzesteden Bremen, 

Hamburg en Lübeck, dit van 23 tot en met 27 september 

2018. 

Voor deze beide reizen zijn nog een beperkt aantal plaatsen vrij.  Het programma 

vindt je op de website van onze vereniging: http://www.b-g-b.be. 

Indien je alsnog interesse hebt neem dan contact op met Jos Sannen: 

0476.205.148  of via mail: jozef.sannen@telenet.be 

 

 

 

95 jaar in 2018: 

24/04:  Van Pelt Vic  (KBC-V), Van der Lindenstraat 2, 3000 Leuven )        

90 jaar in 2018: 

02/04:  Baeten Albert  (CPD), SR Populierenhof app B0103, Populierenlaan 10, 

3001 Heverlee        

6.  Proficiat aan onze jubilarissen: 

http://www.b-g-b.be/
mailto:jozef.sannen@telenet.be
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80 jaar in 2018: 

02/04:  Stoffelen Louis  (KBC-V) Reeboklaan 34, 3080 Tervuren  

06/04:  Vandenbroeck Josée (KBC-B) Mortelstaat 20, 3150 Haacht 

09/04:  Vanderwaeren Jozef (KBC-V) Lange Lo-straat 76, 3010 Kessel-Lo 

11/04:  Haine Romain (KBC-V) Diestsesteenweg 748, 3010 Kessel-Lo 

12/04:  Bouckaert Roger (BB)  Akkerstraat 83, 8730 Oedelem  

28/04:  Mertens Tony (AVEVE) Statiestraat 47/3,  3290 Diest 

29/04:  Lierman Werner (AVEVE) Blommestraat 4,  8800 Roeselare 

70 jaar gehuwd in 2018: 

10/04:  Bisschop Frans (AVEVE) met Simonne Frans, 

Kruishofstraat 48/002 2020 Antwerpen 2  

60 jaar gehuwd in 2018: 

05/04:  Naye Jules (AVEVE) met Groffi Lutgarde  

Middelweg 113, 3001 Heverlee  

05/04:  Van Den Acker Mariette (KBC-B) met Michiels Ludo, 

Eegstraat 6, 3012 Wilsele 

12/04:  Hendrickx Paul (IDB) met Meulemans Marie-Josée, 

Asseltveld 11, 3220 Holsbeek 

12/04:  Coenen Alfons (KBC-V) met Brems Maria, 

Waterstraat 8, 3272 Scherpenheuvel-Zichem 

15/04:  Van Tongelen Franciscus (KBC-V) met Vandenbergh Marie-Josée 

Langdorpsesteenweg 181, 3201  Langdorp 

 50 jaar gehuwd in 2018: 

5/04:  Wauters Jos ( AVEVE) met Pletinckx Lucienne 

Banhagestraat 20, 3052 Blanden 

 

15/11/2017: Haine Maria Weduwe van Wouters Henri (KBC-B) 

31/01/2018:  Simonne Van Herck Weduwe van François Meeus (IDB)  

16/02/2018:  Staf Wens (KBC-B), echtgenoot van Josée Zegers,  

Partizanenstraat 49, 3010 Kessel-Lo  

  

 

 

Vandendael Danielle  (KBC-B)  Loonbeekstraat 32, 3040  Neerijse 

7. Onze christelijke deelneming aan de familie van onze 

overleden leden 

8. 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 17 APRIL 2018. 

 

Terugsturen in een briefomslag vóór 7 april 2018 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(*) 

[   ] Wetteren carpoolparking 
          Oosterzeelsesteenweg richting Bussel                        

[  ] 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  van BGB,  

 met vermelding:     “Contactdag  2018”  naam : ......... 

 

[*] aanduiden wat u past 

Datum     Handtekening 



 

10 

 



 

11 

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER    Noordzeecruise  

Thornton Windmolenpark dinsdag 22 mei 2018 

Terugsturen in een briefomslag vóór 1 mei 2018 naar:  

Paul Van Mierloo, Bergstraat 97, 3010 Kessel-lo  GSM 0479/208761 
ofwel per e-mail    paulvanmierloo@yahoo.com 

 

Zéér zorgvuldig correct en volledig in te vullen per persoon! 

Ondergetekende, Naam: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Voornaam:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Geboortedatum:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Geboorteplaats: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

Straat : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Nummer:    .  .  .  .  .  .  .    

Gemeente : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     Postcode: .  .  .  .  .  .  .    

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

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

Indien met 2 personen: 

Tweede persoon: Naam: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Voornaam:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Geboortedatum:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Geboorteplaats: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

Straat : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Nummer:    .  .  .  .  .  .  .    

Gemeente : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     Postcode: .  .  .  .  .  .  .    

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

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

 

schrijft in voor  …..  1 persoon.   (*)         …… 2 personen. (*) 

 

voor de BGB Noordzeecruise 19 september . 

Opstapplaats (*)  :    

[  ]  Van Aerschot Busuitbater Scherpenheuvel om  6u30 

[  ]  Rond Punt Rotselaar om 6u40 

[  ]  Groot-Bijgaarden E40 Parking Texaco richting Oostende om 

7u00 

 

Ik stort  ...... € (*)  (65 € per persoon) op  

rekening BE91 7390 0930 0176 van BGB    
met vermelding: naam deelnemers   en  Noordzeecruise .  

Datum:  . . . / . . . / . . . . . 

 

Handtekening   

(*)  aankruisen 

 

mailto:paulvanmierloo@yahoo.com

