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Juli en augustus

1.

Ga even zitten en lees
Het woordje van de voorzitter:
“Juli en Augustus, vakantie voor de
kleinkinderen. En wat voor de grootouders?”.

Vele van onze leden hebben al van een deugddoende vakantie
genoten. De maanden juni en september zijn natuurlijk minder
druk en ook minder duur, dus waarom zouden we daarvan niet
profiteren. Bovendien zijn de temperaturen in juli en augustus in ons landje ook niet
slecht, echt fiets- en terrasjesweer.
Onze kleinkinderen hebben mooie vooruitzichten. Nog enkele dagen doorbijten, de
examens zijn (bijna) voorbij, de grote vakantie lonkt. Vermits er voor de ouders meestal
geen “grote vakantie” voorzien is, wordt, naast de kampjes, de eigen vakantie en de andere
georganiseerde activiteiten voor de jeugd, toch dikwijls beroep gedaan op de grootouders
om die twee maanden rond te krijgen. Meestal zijn we blij en gelukkig dat we mogen
inspringen om onze kleine oogappels eens extra te verwennen. Maar zoals bij alles: “trop is
te veel”. Persoonlijk ben ik enthousiast als ze zondagavond arriveren, gepakt en gezakt
alsof ze voor een maand op reis vertrekken! Een overrompeling van jewelste, maar dat
nemen we er graag bij! Maar als dan vrijdagavond de ouders ze terug komen ophalen, dan
heb ik toch wel even tijd nodig om te “recupereren”. Was het die week lekker weer om
buiten te spelen, dan is dat een pluspunt, maar o wee als het een week regent!! Als ik mij
goed herinner dan konden wij ons als kind toch gedurende die 2 maanden goed bezighouden
zonder tv, zonder tablet, zonder dag uitstapjes naar links en rechts, zelfs zonder 2 weken
vakantie met de ouders naar het buitenland. De tijden zijn natuurlijk veranderd en de
ouders gingen toen niet met 2 werken buitenshuis, maar toch… Misschien willen we de
kleinsten ook overrompelen met allerlei activiteiten die we voor hen willen organiseren?
Gaan we eens naar de speeltuin, de zoo, een pretpark, een kindermuseum, de zee, de
Ardennen?? We willen zeker niet dat ze de ganse dag voor tv zitten of met hun tablet of
ipad zitten te spelen. Het is niet altijd eenvoudig om een gulden middenweg te vinden, we
komen er wel uit. Maar vooral, laat het ons gezellig houden en genieten van onze
kleinkinderen. Zelfs als we daarvan doodmoe worden, we hebben daarna weer tijd genoeg
om terug op ons effen te komen!!
Een prettige grote vakantie gewenst en tot na de vakantie.
Je voorzitter,
Odette Dekeyser
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Doordenkertje van de maand :
Bezinning bij vakantie.
God geneerde zich niet om zich lekker lang uit te strekken
en uit te rusten, een hele scheppingsdag lang.
Hij keek voldaan, ja zelfs zelfvoldaan en met de zachtste glimlach
naar alles wat Hij tot stand had gebracht.
Later, heel veel later, zou Hij kritiek moeten incasseren
dat een en ander nog niet afgewerkt was en dat zoveel nog niet uitgevonden was.
Laat maar, zei God bij zichzelf, ze mogen ook iets doen…
en Hij genoot met volle teugen van een zalig nietsdoen.
Je moet het – God zijnde – maar doen; je tijd zomaar verliezen
en de indruk wekken dat je niet meer voort kunt bij gebrek aan verbeelding of energie.
Maar Hij was nederig genoeg om zich daar niets van aan te trekken.
God, wij kunnen U een stukje volgen in al Uw scheppingsdagen.
Wij maken ook van alles en vinden voortdurend nieuwe dingen uit.
Wij versmelten en splitsen, wij kruisen en vermenigvuldigen, wij zaaien en wij planten… al
wat U hebt gemaakt.
Maar van de zevende dag hebben wij niet zoveel verstand.
De levenskunst van het genieten wordt bedorven door onze drang om te presteren,
door onze behoefte om te overtreffen, door onze angst om tekort te schieten.
Eigenlijk vinden wij onszelf te belangrijk om helemaal niets te doen.
We missen Uw nederigheid om echt vakantie te nemen.
Wij willen betere dingen doen dan U…
Dat noemde men vroeger “een zonde tegen de heilige Geest”
en daar is, volgens het evangelie, geen vergeving voor,
alleen een penitentie: een vakantie, een hele grote ….
God, geef ons allen een deugddoende vakantie!
Manu Verhulst

2. Agenda BGB voor 2018
donderdag 19 juli: wandeling in de Zwalmstreek
donderdag 16 augustus: Concentra en Beringen (bestemming gewijzigd!)
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”
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3. BGB - Daguitstap Beringen
op donderdag 16 augustus 2018
Op 16 augustus organiseren we een daguitstap naar de vroegere mijngemeente
Beringen, niet zozeer om de streek en een aantal toeristische bezienswaardigheden
te verkennen, wel om enkele toonaangevende en innovatieve bedrijven te bezoeken.

CONCENTRA (Adres: Industrieweg 147, 3583 Paal)
Concentra is wellicht het best gekend als uitgever van Het Belang van Limburg. Op
het industriegebied van de voormalige gemeente Paal beschikt de mediagroep over
één van de meest hoogtechnologische krantendrukkerijen van Europa.
Concentra Media drukt er niet alleen de eigen kranten Het Belang van Limburg en
Gazet van Antwerpen, maar ook de kranten van Corelia Media zoals Het Nieuwsblad
en De Standaard. Naast nog een aantal buitenlandse kranten worden er ook
diverse reclamebladen en magazines gedrukt waaronder Metro, De Weekkrant en
De Streekkrant, De Zondag en De Bond.
Vier moderne krantenpersen drukken tot 40.000 exemplaren per uur in kleur. We
zien vanop de eerste rij hoe de kranten gedrukt, gesneden, verpakt en vervoerd
worden.

FLANDERS’ BIKE VALLEY (Adres: Tervantstraat 2b, 3583 Paal)
Dat Vlamingen gek zijn op wielrennen hoeft niet meer gezegd. Maar dat ook de
technologische kennis hoogstaand is, is minder geweten. Flanders’ Bike Valley is een
innovatiecentrum opgericht door de bedrijven Ridley Bikes (racefietsen), Bioracer
(fietskledij), Lazer (fietshelmen), Voxdale (design- en productontwikkeling) en
Flander’s Drive (kenniscentrum voertuigenindustrie).
Paradepaardje van Flanders’ Bike Valley is de windtunnel die een lengte heeft van
50 meter. Vier gigantische ventilatoren zorgen voor een luchtstroming met een
maximale windsnelheid van 108 kilometer per uur. Een voor Europa uniek
lasergestuurd meetsysteem merkt de geringste veranderingen op inzake frame,
positie op de fiets, helm en kleding. Ook voor andere sporten kan er getest worden:
van golf en ski tot schaatsen en bobsleeën en zelfs paardensport.
Naast de windtunnel is er de bekende fietsenfabrikant Ridley die toonaangevend is
in de zoektocht naar nieuwe materialen en op het vlak van aerodynamica. We
doorlopen het productieproces van deze topfietsen waar vooral handenarbeid aan
te pas komt.

REMISE 56 (Adres: Albert I Laan 56, 3582 Koersel)
De voormalige stelplaats van de stoomtram en lijnbussen in Koersel werd in juni
2016 omgedoopt tot Brouwerij en Grand Café Remise 56. Deze naam is een leuke
verwijzing naar het verleden. ‘Remise’ is een vakterm voor stelplaats. Het getal 56
slaat op het huisnummer van de brouwerij.
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Dit authentieke pand werd gebouwd in 1907 om dienst te doen als stelplaats voor
de locomotieven en passagiersrijtuigen van de tramlijn Diest - Koersel.
Aanvankelijk werd hier een stoomtram gestald, daarna kwamen de gemotoriseerde
rijtuigen. In 1954 werd de tramlijn vervangen door een busdienst en moesten de
trams na bijna vijftig jaar plaats maken voor autobussen. Vanaf 2001 stond het
gebouw leeg. Middels een projectwedstrijd in 2013 kreeg het gebouw een nieuwe
bestemming. Met respect voor de eigenheid en het verleden werd het gebouw
grondig gerenoveerd en is er nu een kleine brouwerij en een grand café gevestigd.
Tijdens het geleid bezoek krijgen we een boeiend verhaal over de geschiedenis van
het gebouw, over de brouwerij, de geheimen van het brouwproces en de bieren.

PRAKTISCH
Voor de bezoeken van Concentra en Flanders’ Bike Valley worden we ingedeeld in
twee groepen die afwisselend in de voor- en namiddag beide bedrijven bezoeken.
Diegenen die met eigen vervoer komen rijden rechtsreeks naar Concentra
(adres: Industrieweg 147, 3583 Paal) waar parkeergelegenheid is. Hou er wel
rekening mee dat ook voor de verplaatsingen tussen de bedrijven de eigen wagen
nodig kan zijn.

Dagindeling:
08.45 Vertrek Garage Autocars Van Aerschot (Adres: Houwaartstraat 389,
3270 Scherpenheuvel)
09.10 Rotonde Rotselaar
09.45 Bezoek Concentra - Groep 1 (duur ongeveer 2 uur)
09.55 Bezoek Flanders’ Bike Valley - Groep 2 (duur ongeveer 2 uur)
12.30 Broodjesmaaltijd in Fietscafé De Paalse Plas (Adres: Holststraat 85,
3583 Paal)
13.45 Bezoek Concentra - Groep 2
13.55 Bezoek Flanders’ Bike Valley - Groep 1
16.15 Vertrek naar Remise 56 voor brouwerijbezoek (ca 1 uur) gevolgd door
een warm avondmaal
18.45 Vertrek huiswaarts

Inschrijving
Inschrijven voor 1 augustus 2018 per brief aan Tony Lemmens, Busselbergstraat
9, 3583 Paal of per e-mail aan tony.lemmens@telenet.be.
Op het inschrijvingsformulier moeten ook de namen van de deelnemers vermeld
worden (is nodig voor de bedrijfsbezoeken).
De deelnameprijs bedraagt 55 euro per persoon. Hierin zijn begrepen de drie
bedrijfsbezoeken, de broodjesmaaltijd inclusief 2 gewone consumpties, het
avondmaal inclusief 2 consumpties (1 bij aankomst en 1 bij het eten) en het
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busvervoer.
Gelieve te betalen door overschrijving naar het rekeningnummer van BGB-Leuven:
BE91 7390 0930 0176 met vermelding ‘Daguitstap Beringen’ en het aantal
deelnemers. Vermits voor de bedrijfsbezoeken maximum 60 personen zijn
toegelaten zal de betalingsdatum bepalend zijn.

4.

Verslag BGB Reis Puglia
18 tot en met 25 juni 2018

Met 29 deelnemers was het verzameling blazen in Zaventem. Na de gebruikelijke kennismaking
en verwelkoming, het passeren via de veiligheidsdiensten, naar de vertrekhal om met Swissair
via Zurich naar Bari in Zuid-Italie te vliegen. De landstreek Puglia, gelegen in de hiel van Italië,
wacht op ons.
Na de ontscheping in Bari, alles netjes op tijd, konden we de bus in opweg voor een late
middaglunch.
Onderweg naar ons hotel in Fasano wuifden de Adriatische kust ons uitnodigend toe. Snel
inchecken was de boodschap want de Rode Duivels hadden niet gewacht om de aftrap te geven.
Ze waren wel zo vriendelijk om te wachten tot de tweede helft om de goals te maken.
Misschien hadden ze onze vocale steun wel nodig.
Het4* hotel Relais del Cardinale is gelegen binnen een zeer groot domein met ontelbare
olijfbomen, bezit een gigantisch zwembad. We hebben er heel de ruimte voor ons alleen.
Na een verkwikkende nachtrust kon onze eerste echte reisdag aanvatten. Het stadje Ruvo di
Puglia was een verrassende ontdekking met zijn mooie kathedraal, zijn liefelijke straatjes en
pleintjes. Ideaal om de beentjes eens te strekken. Bij het Castel del Monde draaide alles rond het
getal 8. Het kasteel heeft de vorm van een achthoek, met acht torens. Het kasteel uit de 13de eeuw
verbergt nog altijd zijn oorspronkelijke bestemming.

Na een visrijke lunch, we zitten niet zomaar kort bij de zee, stond Trani op ons programma. De
romaanse San Nicola Pellegrino staat met zijn voeten in zee. Verrassend zijn de twee achter
mekaar gelegen kerken met daarboven op de hoofdkerk. Deze echt schitterende romaanse kerk
straalde door zijn eenvoud en soberheid. Voor de groep een van de mooiste romaanse kerken die
ooit bezocht werden. De wandeling door de oude joodse wijk leerde ons de geschiedenis van dit
mooie stadje. Deze dag beloofd veel goeds voor de komende dagen.
Voor onze derde reisdag trokken we het binnenland in: de Basilicastreek. Het stadje Altamura
(hoge muren) ligt letterlijk op een 500 meter hoge heuvelrug in een vruchtbare graanstreek.
Naast melkveebedrijven vindt je er vooral akkerbouw met diverse graansoorten. Dit graan, met
zijn hoge bakwaarde, wordt voornamelijk als grondstof voor lekker brood gebruikt. Een
wandeling door de straatjes leerde ons de verdere geschiedenis.
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Dreigende wolken pakten zich samen tijdens de
verplaatsing naar onze volgende bestemming:
Matera. Eenmaal in het stadje toegekomen
gingen de hemelsluizen open en veranderde
de straten in kolkende beken, echte sensatie.
Toen de hemelsluizen een beetje dichter
werden gedraaid konden we onze verkenning
aanvatten. De straatverkopers deden gouden
zaken met hun paraplus en regencapes, maar
we konden onze verkenning verder zetten.

De grotwoningen, onder, boven en naast mekaar in een doolhof van straatjes gaven ons een
goede indruk van hoe het ooit er was geweest. Zelfs de kerkjes werden uit de rotsen gehouwen.
Vandaag krijgen deze woningen een nieuwe hippe bestemming als kunstgalerie, bar,
restaurant,…
Bari is de hoofdstad van Apulia en belangrijke havenstad aan de Adriatische zee. De wandeling
doorheen het historische centrum bracht ons o.m. langs de Basiliek Sint Nikolaas en de Duomo
di San Sabina. Een rode draad doorheen onze reis zijn de trouwpartijen die overal worden
gehouden. Je kunt bijna geen kerken vinden of er is een huwelijksplechtigheid of men is bezig
met de voorbereiding.
De nauwe straatjes van Bari nodigen uit tot flaneren en winkeltjes kijken. Opmerkelijk was het
pastastraatje waar de vrouwen op de stoep pastà maken in alle mogelijke soorten en vormen. Een
sociaal gebeuren.
Aansluitend aan de lunch, die kon wedijveren met een trouwdiner verkenden we Polignano a
Mare. Een klein gezellig stadje op een rots aan het water. De steile rotswanden met de vele
inhammen boden een uniek zicht: het azuurblauwe water, de helblauwe lucht en de witte rotsen
vormden samen een schitterend geheel. Een terrasje voor een gelati of een frisse pint kon hier
niet ontbreken.
Bij dag vijf van onze reis verlieten we ons
hotel. Het beeld van de inkomlaan met
meterhoge oleanders in volle bloei zullen
we niet snel vergeten. Benieuwd of we ons
konden verbeteren in wat komen gaat.

De kalkrotsen van Puglia zijn een geschikte bodem voor onderaardse grotten. De bekendste in de
streek zijn de Grotte di Castellala. Grote onderaardse zalen zijn bijna kathedralen met zijn
stalachmieten en stalachtieten. Indrukwekkend.
In een typische masseria, een landgoed, konden we meemaken hoe men van koemelk mozzarella
maakt. Bij de lunch konden we deze typische kaas dan ook proeven.
Het schilderachtige Alberobello, de stad
van de trulli’s is bijzonder origineel. De
ronde huisjes met hun kegelvormig dak
geven een liefelijk beeld. Wanneer we de
kans kregen om er eentje binnen te gaan
bleek dat het best aangenaam om wonen
is.
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In Messagne vonden we ons volgend verblijf: Antica Masseria Martuccio. Ook hier een
prachtige oprijlaan die toegang gaf op een nog prachtige tuin. De welkomstdrink beloofde een
aangename verderzetten van onze reis. Het avondmaal, geserveerd in een uniek kader, overtrof
alle verwachtingen.
Een zalige nachtrust, samen met en goed ontbijt, gaf ons de energie om terug op stap te gaan. In
Puglia staan miljoenen olijfbomen, waarvan er sommigen de respectabele leeftijd van 2.000 jaar
bereikten. Indien die bomen konden praten, …. Een rondleiding in een familiaal olijfoliebedrijf
leerde ons het verschil in kwaliteit die vooral bepaald wordt door de smaak. Ook het onderscheid
tussen een artisanale of modern geperste olie werd ons duidelijk gemaakt. Interessant om weten
is dat de produktielijnen ook door andere boeren konden gebruikt worden. Een proeverijn aan het
slot van ons bezoek mocht niet ontbreken.

Het witte stadje Ostuni, ook wel de koningin van de olijfgaarden genoemd, torent hoog boven
het omliggende landschap uit. De bewoners zijn verplicht om elk jaar hun huizen wit te
schilderen met een betoverend resultaat. Een wandeling door de nauwe steegjes en straten gaf
ons een inzicht hoe het leven er vroeger, maar ook nu nog aan toe gaat. Het middagmaal bood de
gelegenheid om mee in te zetten in de pronostiek voor de komende match van onze Belgische
ploeg.
Brindisi, de hoofdstad van de gelijknamige provincie was reeds in de Romeinse periode zeer
belangrijk als eindpunt van de Via Appia. Vooral het 14 de -eeuwse kerkje met prachtig bewaarde
Byzantijnse fresco’s viel in de smaak. De druk bijgewoonde misviering werd er opgedragen ook
volgens de Byzantijnse ritus. Andermaal met vermoeide benen konden we in de Masseria
genieten van de rust en de stilte, maar ook van een andermaal voortreffelijk avondmaal.
Voor onze laatste volledige reisdag stond Lecce geprogrammeerd. Lecce wordt ook het Firenze
van de barok genoemd. Via een wandeling door de mooie straten met woningen, voorzien van
menig versierde balkons, bereikten we de Piazza del Duomo. Aan dit prachtige plein met zijn
klokkentoren en het bisschopspaleis is ook de kathedraal gelegen. Als relikwie wordt hier een
stuk uit het kruis van Jezus vereerd. Het amphiteater dat bloot kwam liggen naar aanleiding van
bouwwerken bood indertijd plaats aan niet minder dan 25.000 bezoekers.

Zoals het moet werd ook voor ons laatste bezoek het mooiste bewaard. In het oude centrum van
Otranto vonden we de kerk met een bijzondere vloermozaïek. Dit kunstwerk waaraan drie jaar
werd gewerkt leest als een boek over de legendes en het leven van heiligen en koningen. Een
terrasje achteraf gaf de vermoeide benen enige rust.
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Onze terugvlucht vanuit Brindisi is geplant kort na de middag. Hiermee vonden we nog de tijd
voor een rondleiding in de masseria, dit onder de leiding van de matre d' hotel. Als we nog eens
een groot feest willen organiseren weten we alvast een goed adres.
Een voorspoedige vlucht via Zurich bracht ons terug in de heimat, wel moe maar toch content
dat we er bij waren
Puglia heeft de groep op alle vlakken de verwachtingen overtroffen: de cultuur met zijn
schitterende gebouwen, hun geschiedenis die terug gaat tot in de Griekse periode. Het landschap
met zijn olijfgaarden, zijn schitterende stadjes langsheen de zee, maar ook culinair werden we
serieus verwend. Onze Italiaanse gids Ingo kon het niet beter verwoorden dan de stellen dat het
mooiste souvenir van de streek een paar kilootjes erbij op de weegschaal.
Jos Sannen
(Met dank een Theo en Hilda voor de mooie foto’s)

6. Proficiat aan onze jubilarissen in
juli en augustus
95 jaar in 2018:
16/08: Laermans Rene (AVEVE), Grote Steenweg 112, 3350 Linter

90 jaar in 2018:
19/07: Haven Georges (KBC-V) , Oude Baan 379, 3000 Leuven

80 jaar in 2018:
25/07: De Wijgaert Josephine (KBC-V), Rodenbachlaan 21, 3110 Rotselaar
02/08: Desmet Clemence (SBB), Rozenveldstraat 21, 3210 Lubbeek
04/08: Van Ermen Paul (SBB), Nachtegalenstraat 22, 3210 Lubbeek
18/08: Truyens Rene (KBC-V), Stationstraat 51, 3381 Glabbeek
26/08: Leyssens Henri (AVEVE), Glabbeeksesteenweg 49, 3390 Tielt-Winge

65 jaar gehuwd in 2018:
18/07: Sannen Marcel (SBB) met Kennis Alice,
Diestsestraat 94, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
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60 jaar gehuwd in 2018:
02/07: Evers Helma (KBC-V) met Van Horenbeek Hilaire,
Kesseldallaan 28 bus 0202, 3010 Kessel-lo
05/07: Meunier Guillaume (KBC-B) met Hollanders Anna,
Volmolenlaan 5, 3000 Leuven
12/07: Lemmens Jozef (KBC-V) met Vanerum Jaqueline,
Leesthof 13, 3290 Diest
16/07: Liekens Jules (KBC-B) met Van Der Auwera Simonne,
Kerkstraat 34, 3130 Begijnendijk
16/07: Minten Sylvain (IDB) met Ceulemans Alina,
Acacialaan 19, 3020 Herent
19/07: Pues Raymond (STABO) met Vanminsel Jeaninne,
Grote Molenweg 102, 3020 Herent
25/07: Vandewijer Emiel (KBC-V) met Depré Germaine,
Oude Truierbaan 43, 3840 Borgloon
05/08: Peeters Achiel (AVEVE) met Van Loon Jozepha,
Kloosterstraat 75, 2910 Essen
13/08: Henno Serge (KBC-V) met Timmermans Lambertine,
Kapelberg 26, 3001 Heverlee
25/08: Bollen Jozef (BWP) met Koopmans Flora,
Kapelberg 38, 3001 Heverlee
26/08: Goethals Antoon (BB) met Wauters Christiane,
Beeklaan 24, 8520 Kuurne
30/08: Theys Nadinne (BB) met Exelmans Julien,
K.v.Lotharingenstraat 29 app 0202, 3000 Leuven

50 jaar gehuwd in 2018:
11/07: Timmermans Roger (BB) met Van Den Nest Simonne,
Gravenbosstraat 6, 1770 Liedekerke
19/07: Devriendt Raf (AVEVE) met Kinoo Magda,
Wijngaardlaan 11, 2900 Schoten
26/07: De Keyser Louis (KBC-V) met Dewilde Hubertine,
Dorpstraat 57, 8470 Gistel
27/07: Kempeneers Hansy (KBC-V) met Verreycken Alfons ,
Teekbroek 43, 3272 Testelt
07/08: Brandt Jozef (BB) met Tychon Liesel,
Hisselsgasse 61 A, 4700 Eupen
10/08: Jost Heinz (KBC-V) met Haine Simonne,
Milsestraat 1032, 3063 Haasrode
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10/08: Vanloye Denise (KVLV) met Van De Gaer Willy,
Tornooistraat 13, 3220 Holsbeek
22/08: Neefs François (SBB) met Van Elstraete Greta,
Kloosterstraat 33, 3360 Bierbeek
24/08: Verschueren Bert (AVEVE) met Sleyp Emi,
Ambroossteenweg 91, 1981 Hofstade
26/08: Crabbé Magda (KBC-V) met Struyf Albert,
Steenweg op Nieuwrode 61, 3111 Wezemaal

8. Onze christelijke deelneming aan de familie van onze
overleden leden
24/05/2018: Annie Van Ermen (KBC/V) echtgenote van Pros Morren,
Wilselesteenweg 73, 3010 Kessel-Lo
25/05/2018: Paul Boogaerts (KBC/B) echtgenoot van Angéle Van Bael,
Pastoor Pitetlaan 38, 3130 Betekom.
25/05/2018: Willem Celis (SBB) Weduwnaar van Gerarda Verspreet,
Klappijstraat 21, 3294 Molenstede.
17/06/2018: François Verwinnen echtgenoot van Christane Seldeslachts (IDB),
Blokkenstraat 16, 3050 Oud-Heverlee
19/06/2018: Leo Galicia (KBC-V) echtgenoot van Francine Ronsmans,

Home Vogelzang Tervuursesteenweg 290/0001, 3001 Heverlee

21/06/2018: Edmond De Vries (IDB) echtgenoot van Anne Devos,
Zegelaan 25, 3001 Heverlee
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INSCHRIJVINGSFORMULIER
Daguitstap Beringen
16 augustus 2018
Terugsturen in een briefomslag vóór 1 augustus 2018 naar:
Tony Lemmens, Busselbergstraat 9, 3583 Paal
of via e-mail naar tony.lemmens@telenet.be
Het maximum aantal deelnemers bedraagt 60. Gelieve in te schrijven en te betalen.
De eerste 60 betalingen komen in aanmerking. Let wel: de betaling alleen volstaat niet
voor de inschrijving.
Ondergetekende, naam en voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
naam en voornaam bezoeker 2: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . .
e-mailadres:

. . . . . . .. . . . . . .. .

tel. . . . . . . . . . . . . . . . .

schrijft in voor :

[ ]

GSM : . . . . . . . . . . . . . . . .

1 persoon.

[ ]

2 personen.

(*)

Op datum van 16 augustus 2018 daguitstap Beringen, met
[ ] Eigen vervoer
Opstapplaats (*) :
[ ] Van Aerschot Busuitbater Scherpenheuvel om 8u45
[ ] Rond Punt Rotselaar om 9u10

Ik stort ...... € (*) (55 € per persoon) op
rekening BE91 7390 0930 0176 van BGB
met vermelding: aantal en naam deelnemers en daguitstap Beringen .
Datum: . . . / . . . / . . . . .
Handtekening
(*) aankruisen
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