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1. Ga even zitten en lees   

Het woordje van de voorzitter:  

’t Is feest, ’t is feest !!! 

14 januari 1969 – De Bond van de Gepensioneerden van 

de Boerenbond wordt boven de doopvont gehouden!!  

Dat wil zeggen dat we deze maand juist 50 jaar 

bestaan!  Een reden om te feesten, vond het bestuur 

van BGB en dat gaan we ook doen!  U leest er alles over 

in de maandbrieven van 2019.  Om niets te missen van dit Jubileumjaar, hou onze agenda 

maar in het oog!   

Al 50 jaar ijveren de opeenvolgende bestuursleden ervoor om de band die er ontstaan is 

tijdens de actieve loopbaan van de “Boerenbonders” ook na de “op ruststelling” te 

bestendigen.  Het is toch niet abnormaal dat men de collega’s waarmee men lang, soms heel 

lang, gewerkt, maar ook wel en wee gedeeld heeft, dat we die niet uit het oog willen 

verliezen.  Meestal kennen de collega’s veel, heel veel van de gezinssituaties van elkaar en 

leven ze ook oprecht mee in goede en minder goede momenten.  Dat is het nu juist dat wij, 

met de Bond, willen in ere houden.  Vroeger was het bijna de regel dat, eens men in de 

Boerenbond begon te werken, men daar ook zijn ganse loopbaan bleef.  Tegenwoordige gaan 

de werknemers meer shoppen en proberen ze of het bij een andere werkgever niet beter 

is.  De onderlinge band is dus niet meer zo groot, maar ons generatie, die was trouw aan de 

Boerenbond en aan zijn collega’s.   

Door de jaren heen heeft de BGB gezocht naar verschillende activiteiten, naar 

samenkomsten, naar reizen … zodat er voor ieders gading wel iets te vinden was in ons 

aanbod.  Voor diegenen die het soms wat moeilijker hebben om zich te verplaatsen, is er 

ook altijd de maandbrief met een uitnodiging voor de komende activiteit en een verslag van 

de voorbije activiteit.   

Heel de werking van BGB steunt al 50 jaar enkel en alleen op vrijwilligers!  Ik vind dat we al 

die mensen ook eens mogen in de bloemetjes zetten met een dikke merci.  En we blijven 

verder doen, samen met nieuwe vrijwilligers en met nieuwe moed.  Natuurlijk, koken kost 

geld en dat we, ieder jaar opnieuw, zo’n programma niet kunnen realiseren met het lidgeld 

dat we ontvangen alleen, dat weet iedereen die een kleine rekening maakt.  Gelukkig kunnen 

we ook al 50 jaar genieten van de financiële ondersteuning van onze vroegere werkgevers.  

Ook zij vinden het belangrijk dat de band tussen de gepensioneerden blijft bestaan.  Ook 

naar hen toe: een dikke merci!  Zonder hun centjes zouden we geen BGB kunnen draaiende 
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houden aan dezelfde voorwaarden als nu. 

Met deze maandbrief luiden we ons feestjaar in.  Wij hopen jullie veelvuldig te mogen 

verwelkomen op al onze jubileumactiviteiten.   

Wij kijken er al naar uit en tot binnenkort, 

Uw voorzitter, 

Odette Dekeyser 

 

 

Er was eens…. 

vele jaren geleden 

een uitgave van twee van onze oud-collega’s 

“Alle schijn is goud”. 
Twaalf haiku’s bij twaalf maanden. 

De haiku’s zijn van de hand van Evert Cockx 

de bijhorende tekeningen zijn van Gerard Thijs. 

Tijdens dit Jubileumjaar brengen we elke maand 

de haiku en de tekening van de maand. 

HAIKU VAN DE MAAND 
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Onze jaarlijkse programmadag gaat o 

                                                     

 

Als we via radio of TV het overlijden vernemen van een bekend persoon kunnen we 

het al bijna voorspellen: kanker. In België alleen sterven elk jaar bijna 30.000 

mensen aan kanker. Wereldwijd zijn er dat 8,2 miljoen. Eén man op drie wordt 

geconfronteerd met de ziekte. Bij vrouwen is dat één op vier. 

Wetenschappers zijn vaak pessimistisch. Toch mogen we wat kanker betreft stilaan 

meer optimistisch zijn. Dankzij hoogstaand wetenschappelijk onderzoek en 

innovatieve onderzoekstechnieken begrijpen we beter hoe kanker ontstaat. Deze 

kennis stelt ons in staat om kanker beter op te sporen, te behandelen en op te 

volgen. En dat begint zich stilaan te vertalen in een daling van kankersterfte. 

Redenen om te juichen? Zeker, maar niet te vroeg. Kanker is erg complex. We 

weten nu dat elke tumor eigenlijk verschillend is. Telkens als we ingrijpen probeert 

de tumor te ontsnappen. Het is een spel van kat en muis. 

Indien we kanker écht willen afremmen staan we voor een paar grote uitdagingen. 

We hebben nood aan daadwerkelijke preventie, aan nieuwe technieken die kanker 

snel en accuraat opsporen, aan persoonsgerichte therapieën met zo weinig mogelijk 

neveneffecten, aan een duurzame zorg en aan een afdoend financieel draagvlak 

voor dit alles. 

Johan Swinnen is geboren in Lommel op 7 

mei 1965 en woont thans in Rotselaar. Hij 

is biochemicus van opleiding. Dat kanker 

het professionele leven van Johan 

Swinnen beheerst is het minste wat je 

kan zeggen. Hij is als hoogleraar 

verbonden aan de KU Leuven, waar hij 

voorzitter is van het departement 

Oncologie en  ondervoorzitter van het 

Leuvens Kankerinstituut, het LKI, dat het 

onderzoekswerk in goede banen leidt. 

In zijn schaarse vrije tijd doet hij aan langeafstandslopen. Hij heeft deelgenomen 

aan marathons waaronder die van San Francisco, Parijs en Barcelona. Sinds enkele 

jaren beoefent hij ultralopen, op afstanden tussen de 100 en 300 km non-stop, vaak 

gekoppeld aan een goed doel. Het thema kanker is daarbij nooit ver weg. 

  2.  Lezing door Prof. Dr. Johan Swinnen  

“DE LANGE TOCHT: ER IS HOOP IN 

DE STRIJD TEGEN KANKER” 
Dinsdag 26 februari 2019 om 14 uur 
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In het eerste gedeelte van zijn lezing geeft Johan Swinnen een stand van zaken in 

het huidig kankeronderzoek evenals de opsporings- en behandelingstechnieken. 

Tevens schets hij de toekomstperspectieven in de bestrijding en behandeling van 

kanker. 

Ook privé heeft kanker een stevige plaats opgeëist in het leven van Johan Swinnen. 

Op zijn elfde kregen een tante en later ook de mama van zijn beste vriend kanker. 

Al heel vroeg wist hij dat hij kankeronderzoeker wilde worden. Op 6 maart 2011, 

bij zijn deelname aan de marathon in Barcelona, werd zijn jongste zoon Pieter 

ernstig ziek. De diagnose was hartverscheurend, een hersentumor. Pieters 

prognose was bijzonder slecht. Zijn overlevingskansen werden erg laag ingeschat. 

Hij had zodanig veel uitzaaiingen dat de kans op hervallen zeer reëel was. Al was 

kanker door de ziekte van zijn vader twee jaar eerder al een keertje dichtbij 

gekomen, voor kankeronderzoeker Johan Swinnen was het vooral een ziekte in een 

proefbuis. Die ziekte werd nu plots een persoon. Een persoon met het gezicht en de 

naam van zijn eigen zoon. 

Al kort na Pieters diagnose heeft Johan Swinnen zichzelf beloofd dat hij eens echt 

‘iets zot’ zou doen als Pieter er over vijf jaar nog zou zijn. Dat ‘iets zot’ werd in 

zijn hoofd al snel een tocht naar Compostela. Het zou een symbolische tocht 

worden in het teken van de strijd tegen kanker. 

In het tweede gedeelte van de lezing brengt Johan Swinnen een relaas en een 

getuigenis van zijn lange tocht die hij op 21 augustus 2017 aanvatte. In 33 dagen 

loopt hij van Leuven naar Santiago de Compostela, bijna 2400 km, aan een tempo 

van zo’n twee kleine marathons per dag.  

 

PRAKTISCH 

De lezing gaat door in zaal Meetjesland, Boerenbond, Diestsevest 40, 3000 

Leuven. 

Onthaal vanaf 13u.30. De lezing begint om 14 uur. 

Vooraf inschrijven kan door storting van 7 euro per persoon op het 

rekeningnr. BE91 7390 0930 0176  met vermelding “lezing 26-2-

2019” en de namen van de personen voor wie ingeschreven wordt. 

Ter plaatse betalen kan ook, liefst met gepast geld.  
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5-Daagse Vliegtuigreis Wenen – Bratislava  

14 tot 18 juni 2019 

 

 

 

 

 

DAG 1 - Vrij 14/6: Wenen  

Vanuit Zaventem met Austrian Airlines naar Wenen : Brussel 10u20 - 12u05 Wenen.   

Onze lokale NL-gids zal ons de ganse reis zal begeleiden en we 

terekken met hem naar het grote Präterpark met zijn gekende 

reuzenrad.    

Na de lunch beginnen we onze kennismaking met Wenen met een 

uitgebreide stadsrondrit met o.m. het Präterpark, het 

Hundertwasserhaus, een uniek gebouw met zijn opmerkelijke 

façade . Daarna gaat onze rit verder langs de gekende 

Ringstrasse. De belangrijkste bezienswaardigheden langs deze 

prachtige boulevard zijn :  

de regeringsgebouwen, de Karlsplatz, de Staatsopera, de 

Burggarten, de Hofburg, de Heldenplatz, het Natuurhistorisch 

Museum, de Volksgarten (herdenkingsmonument Sissi), het Parlement, het Rathaus, het 

Burgtheater, de Universiteit en de Votivkirche.   

Check-in in ons hotel Kaiserhof 4*, gelegen net buiten de Ringstrasse op wandelafstand van 

historisch centrum. 

DAG 2 - Zat 15/6 : Wenen 
Volledige dag verkenning van de vele bezienswaardigheden in het historische 

stadscentrum binnen de Ringstrasse (te voet). 

Aan de Heldenplatz vinden we de 

indrukwekkende Hofburg, het vroegere keizerlijke 

paleis, Tot het complex behoort eveneens de 

Spanische Hofreitschule uit de tijd van het 

adellijke Habsburgse rijk.  We wonen een training 

3.    De Geplande BGB reizen  
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bij van de prachtige witte Lippizaner paarden. 

Daarna bezoek aan de indrukwekkende Schatzkammer waar de schat van de Habsburgse 

keizers wordt bewaard.   

 Verderop bezoeken we de Stephansdom, hét symbool van de stad met 

zijn opvallende vorm, zijn veelkleurige glazuurde dak en zijn hoge toren 

die de stad domineert. 

We sluiten af met een bezoek aan de 

Wiener Staatsoper, een van de 

mooiste operagebouwen ter wereld. De 

Staatsopera heeft een grote reputatie, 

niet in de laatste plaats door de 

gerenommeerde dirigenten die er 

gewerkt hebben: Gustav Mahler, 

Richard Strauss, Herbert von Karajan en vele anderen. 

Middagmaal tijdens onze uitgebreide stadswandeling; Avondmaal en overnachting in ons hotel. 

DAG 3 - Zon 16/6: Bratislava 

Vertrek naar Bratislava, hoofdstad van Slovakije, een relatief kleine stad en bijgevolg 

gemakkelijk te voet te verkennen. 

Bratislava is, na het uiteenvallen van het oostblok,  een hippe en 

sfeervolle stad waar het aangenaam rondwandelen is.  Ze wordt 

gedomineerd door de hoog op een heuvel gelegen burcht van 

Bratislava, de Bratislavski Grad.   

Rondom de burcht liggen mooie tuinen met prachtig uitzicht over de 

stad en de Donau. De historische binnenstad van Bratislava is de 

grote publiekstrekker en werd mooi gerestaureerd.  

Het Grassalkovichov Paleis is de paleislijke residentie van de 

president van Slowakije. Even verderop ligt de Michalska Brana, de 

Michaelspoort, één van de vroegere vier toegangspoorten van de 

stad 

Het belangrijkste plein van Bratislava is Hlavné 

námestie, (hoofdplein) en herbergt  het Oude Stadhuis 

en het Paleis van de Primaat en de Maximiliaanfontein. 

De gotische St. Martinusdom behoort tot de mooiste en 

oudste kerken van Bratislava.  

Tussen 1563 en 1830 was deze kerk vaak het decor 

voor kroningen van Hongaarse koningen. 

Uiteraard maken we tijd vrij in de gezellige oude stad 

voor wat shopping, een terrasje ... 

Middag- en avondmaal in een typisch restaurant in de oude stad. 

Terugrit naar Wenen. 

DAG 4 - Ma 17/6:  Wenen - Grinzing  

Deze  dag in Wenen staat in het teken van de prachtige paleizen die de stad rijk is. 
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We beginnen met een wandeling door het prachtige domein van het Belvedere Paleis. Dit 

prachtige complex bestaat uit twee barokke paleizen, het Unteres en Oberes Belvedere, staan 

tegenover elkaar aan weerszijden van een hellend park met formele Franse tuinen met 

fonteinen, standbeelden en cascades.  

Daarna met de bus naar het prachtige Schloss Schönbrunn, ooit de zomerresidentie van de 

Habsburgse keizerin Maria Theresia en later ook van Keizer Franz Jozef en Keizering Elisabeth 

(Sissi). 

Rondleiding “Grand Tour” door het weelderige paleis met o.m. de vierenveertig pronkkamers 

en de privé-salon van Maria Theresia, de zogenaamde Miljoenenkamer.  Daarna wandeling 

door de prachtige tuinen van het complex. 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar het centrum en middagmaal. 

We maken ook tijd vrij  om op eigen houtje rond te kuieren 

in deze gezellige stad : een terrasje, wat shopping langs de 

Graben, een lekkere Sachertorte in één van de vele 

gekende koffiehuizen …   

De laatste avond sluiten we af met een typische en 

gezellige Heurigenavond.   

DAG 5 - Din 18/6:  Melk  en Brussel  

We verlaten Wenen en rijden tot in Melk aan de Donau en bezoeken er  de wereldberoemde 

Stift Melk.  Deze barokke abdij is een van de grootste toeristische trekpleisters van Oostenrijk 

en neemt binnen de rooms-katholieke kerk een belangrijke positie in. 

 

 

 

 

 

 

Vanuit Melk volgen we het schilderachtige Donaudal, de Wachau.  De 36 km lange route 

langsheen de Donau werd tot Unesco Werelderfgoed uitgeroepen.  Hoge rotswanden, idyllische 

dorpjes en uitgestrekte druivenvelden trekken voorbij. We houden halt in de stad Dürnstein met 
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zijn gekende blauwe kerktoren. 

Middagmaal. 

Rond 14u00 is het tijd om naar de luchthaven ter vertrekken voor de terugvlucht naar België 

waar we in de loop van de avond zullen toekomen. 

  

PRIJS per persoon in tweepersoonskamer op basis van 

minimum 25 deelnemers : 1.279 EUR 

toeslag eenpersoonskamer : 320 EUR 

 

Inbegrepen: 
➢ Lijnvluchten met Austrian Airlines Brussel - Wenen - Brussel 
➢ Alle luchthaven-, security en fueltaksen  zoals gekend dd 12/11/18 
➢ Autocartransport volgens programma  
➢ 4 overnachtingen in Hotel Kaiserhof 4*  
➢ Alle maaltijden zoals vermeld vanaf middagmaal dag 1 tot en met middagmaal dag 5  
➢ Programma zoals vermeld met de vermelde inkomgelden : 

Spaanse rijschool 
Hofburg Schatzkammer, Kapuzinergruft, Wiener Statsoper 
Bratislava UFO observatiedek met drankje 
Schloss Schönbrunn  
Stift Melk 
Heurigenavond 

➢ Lokale NL-sprekende gids  
 

Niet inbegrepen: 
➢ Niet vermelde of facultatieve bezoeken/inkomgelden 
➢ Dranken en persoonlijke uitgaven 
➢ Verzekeringen 

Optioneel: af te sluiten tesamen met de inschrijving 

KBC Reis- en annuleringsverzekering à 21 EUR/persoon 

Vrijstellingen : annulering : 75€/persoon – medische kosten en bagage : 75€/persoon/schadegeval 

 

Voor meer informatie verwijzen we graag naar de website van onze 

vereniging: www.B-G-B.be waar je het programma en alle 

informatie over deze prachtige reis terug te vinden is.  

Ook kan je telefonisch of per e-mail informatie opvragen bij Jos 

Sannen. 0476/205 148 of jozef.sannen@telenet.be  

Verdere uitleg omtrent onze 3 reizen in het jubeljaar 2019  vind je ook op onze nu  nog 
bestaande oude website. 
 

http://www.b-g-b.be/
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dinsdag 15 januari 2019: Prof. Hendrik Vos: De toekomst van Europa 
dinsdag 26 februari: Johan Swinnen: Kankeronderzoek en de tocht naar Compostella  
dinsdag 26 maart: Jubileum Bezinningsdag 

woensdag 24 april: bezoek en wandeling Lommel   
dinsdag 21 mei:  Jubileum Contactdag  

14 - 18 juni: vliegtuigreis Wenen en Bratislava  

zaterdag 6 juli: Antwerpen Havenhuis en waterbus naar Bazel  

25 - 27 augustus:  busreis naar Friesland  

dinsdag 17 september: daguitstap Kleine Brogel  

17 - 30 oktober: Vliegtuigreis Zuid Africa   

dinsdag 19 november: Programma- en Jubileumdag  

donderdag 12 december: Mia Doornaert     
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 In 1969 namen enkele gepensioneerden van diverse geledingen van de Groep 

Boerenbond het initiatief om de gepensioneerden samen te brengen rond een aantal 

activiteiten. Elkaar ontmoeten vanuit eenzelfde (werk)verleden stond voorop. De 

Bond Gepensioneerden Groep Boerenbond (BGB) ging van start.  

De bond bleek echt wel te beantwoorden aan een behoefte bij de voormalige 

personeelsleden.  

Op een bepaald ogenblik telde BGB ruim 1300 leden. Op dat ogenblik zaten de 

geledingen en de bedrijven van Boerenbond onder één gemeenschappelijke koepel. 

Dat is nu – 50 jaar later -  wel even anders. Het werven van nieuwe leden is wat 

ingewikkelder geworden.  

4..   Agenda BGB voor 2019   
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Op dit ogenblik telt BGB ruim 800 leden. Véél volk, goed volk. Waarmee het goed is 

samen te zijn. 

Het feestprogramma voor 2019 konden jullie al lezen in de vorige Nieuwsbrief. 

Maar er valt nog heel wat te beleven! 

 

 

 

 

 

Het huidige logo van BGB: de 3 letters in combinatie met een rij mannetjes die 

verbonden zijn met elkaar , wordt in het jubileumjaar 2019 vervangen door een 

nieuw logo.  

 

Een aantal activiteiten springen in het oog.  Zorg dat je erbij bent!  

Zo is er de Jubileumbezinningsdag op 26 maart waar méér op het programma 

staat dan ‘bezinnen’.  

De  langverwachte jubileumbrochure/fotoboek ‘BGB 50 jaar’ wordt er 

voorgesteld. Aan de hand van kwaliteitsvolle foto’s en een moderne layout wordt 10 

jaar aan BGB-activiteiten uit de doeken gedaan. Voor de leden die alle foto’s over 

10 jaar BGB willen bekijken op PC is er een memory stick ter beschikking met 

daarop duizenden foto’s! Wellicht ook van u! 

Een andere primeur is de nieuwe website! In het voorjaar wordt de moderne  

website van BGB gelanceerd. Het zal aangenaam  en gebruiksvriendelijk gemaakt 

worden  om  geïnformeerd te worden over de activiteiten van BGB en om 

gemakkelijk in te schrijven. Nieuwtjes kunnen razendsnel doorgegeven worden. BGB 

beent de 21° eeuw bij! 

Maar er is meer! Naast de nieuwe brochure en de memory stick en naast de website 

maakt u de geboorte mee van het nieuwe logo van BGB.  Laat u verrassen  … als u 

erbij bent! 

  

Maar het feestjaar dendert verder het jaar in.  

Op 21 mei moet u zeker inschrijven voor de Jubileumcontactdag in Bokrijk.  De 

Contactdag is al jarenlang de ‘place to be’ voor om en bij de 300 leden. Zij willen 

deze dag voor geen geld missen. En u? 

 

Maar er zijn nog interessante activiteiten. Zo zijn er de reizen naar Zuid-Afrika, 

Wenen en Bratislava en naar Friesland.  

Of wat dacht u van de interessante lezingen met top-sprekers als Mia Doornaert 

en Johan Swinnen? 

 

Op 19 november sluiten we het feestjaar af met een Programma- en Jubileumdag 

die feestelijker dan ooit zal ingekleed zijn. 

 

2019 wordt voor de leden van BGB een topjaar! 

Zorg dat je erbij bent! 
Paul 
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Een nieuw jaar betekent, ook voor BGB, de vernieuwing van het lidmaatschap. 

Ook dit jaar houden we het lidmaatschap op de democratische bijdrage  van  15,00 € 

per jaar per lid. 

Velen betaalden reeds vlot hun lidgeld voor 2019, anderen hebben het blijkbaar nog 

ergens staan of hebben het even uitgesteld. Wie het nog niet deed: onze vraag om het 

bedrag van 15,00 € te willen storten op onze bankrekening  

BE91 7390 0930 0176 van BGB met vermelding : “naam van het lid: ………… “  

Indien je de betaling niet uitstelt ben je zeker dat je ononderbroken  de 

nieuwsberichten krijgt van de Bond Gepensioneerden van Boerenbond én dat je 

uitgenodigd blijft op al onze activiteiten.  

Ook ex-collega’s die nog geen lid zijn van onze Bond mag je aanspreken om lid te 

worden.  Verwittig ons en dan doen wij het nodige om óók hen op te nemen in onze BGB. 

Zie onderstaande overschrijving.  

Wie over een emailadres beschikt, kan deze brief ook per email ontvangen.  

Zo je nog geen berichten langs email krijgt:  

Stuur een berichtje naar:   Bond.gepens.bb@gmail.com    
 

 

 

6. Vernieuwing van het lidmaatschap 2019. 

mailto:Bond.gepens.bb@gmail.com
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95 jaar in 2019: 

05/02 :  Huyberechts Barbara  (AVEVE),  Kerkstraat 64 K29, 1701 Itterbeek     

 

90 jaar in 2019: 

03/02:  Brocher Jacques  (ABB) Schoonzichtlaan 55, 3001 Heverlee  

05/02:  Serneels Albert  (ABB) Braekepoort 12,  3200 Aarschot 

21/02:  Vleurick Denise  (KVLV)  De Croylaan 41, 3001 Heverlee  

 

80 jaar in 2019: 

02/02:  Heremans Herman (CERA)  Baalsebaan 176, 3120 Tremelo 

08/02:  Neefs Agnes  (SBB)  Reikemstraat 6, 3020 Herent  

14/02:  Hofkens Frans (BB) Eikenstraat 50, 3210  Linden 

17/02: Thijs Baziel  (AVEVE) Schoolstraat 16 bus 103, 3020 Herent 

18/02:  Laporte Charlotte (ABB)  Marten Lemmensstraat 90, 3200 Aarschot 

 

50 jaar gehuwd in 2019: 

24/02:  Desmet Clemence (SBB) met Niesen Marcel (SBB), 

Rozenveldstraat 21, 3210 Lubbeek    

  

13/11/2018:  Mia Peinen, echtgenote van Yves Brasseur (ABB), 

Guldensporenlaan 36, 3010 Kessel-Lo 

02/12/2018:  Willy Vandervelden (ABB), echtgenoot van Henriette Claes, 

Tervuursevest 286, 3000 Leuven 

07/12/2018: André Pauwels (AVEVE), echtgenoot van Dorine Wauters, 

Bertemstraat 3, 3001 Heverlee  

26/12/2018:  Maurice Ginis  (BB), echtgenoot van Chris Huybrechts, 

Oude Tervuursebaan 50,  3060 Bertem 

27/12/2018: Jos Goemans (CERA), weduwnaar van Jenny Fosse, 

Grote Steenweg 175,  3400  Landen 

28/12/2018:  Simone Delin , weduwe van Robert Baggerman (CERA), 

Keiberg 25, 3080 Vossem 

  

 

Grauls Liliane (CERA) Stevoortse Kiezel  69,  3511  Kuringen   

7.  Proficiat aan onze jubilarissen: 

9. Welkom aan nieuwe leden  

8. Onze christelijke deelneming aan de familie van onze 

overleden leden 
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Inschrijvingsformulier uiterlijk tegen 15/2/2019 bezorgen aan : 

Jos Sannen, Pastorijstraat 20, 2440 Geel 

0476/205 148 of jozef.sannen@telenet.be  

 

 

 

BB-GEPENSIONEERDEN - INSCHRIJVINGSFORMULIER 

5-Daagse vliegtuigreis Wenen van 14 tot 18 juni 2019 

NAAM en EERSTE VOORNAAM (zoals vermeld op identiteitskaart) 

GEBOORTEDATUM 

Persoon 1: …………………………………………   ……………………….... 

Persoon 2: …………………………………………   …………………….…... 

ADRES 

Straat:…………………………………………………………………………....….…….. 

Postcode: ……………   Woonplaats: ………………..…..…… 

Tel.: …………………………. Gsm: ……………………….……. 

Emailadres: …………………………………………………….……….   

Gewenst type kamer: ⬜ Tweepersoonskamer  ⬜ Eenpersoonskamer 

 

KBC reis- en annuleringsverzekering 21 € per persoon : ⬜ Ja  ⬜ Neen 

 

Opmerking :

 

 

 

 

 

 

Onder de nieuwe reiswet geniet u, naast een maximale service, voortaan van een nog betere 

bescherming indien u een groepsreis reserveert. In het kader hiervan moet u zich bij reservatie akkoord 

verklaren met de precontractuele informatie die u kan bekomen bij de verantwoordelijke van uw 

organisatie, op aanvraag bij Omnia Travel of op onze website www.omniatravel.be  :  

- de Algemene (voor pakketreisovereenkomsten) en Bijzondere Reisvoorwaarden van Omnia 
Travel  

- het Standaardinformatieformulier  
- de KBC verzekeringspolis 

 

Reisprogramma met de bijzondere voorwaarden voor deze reis bijgevoegd. 

⬜ Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van de precontractuele informatie. 

Handtekening :        Datum: 

http://www.omniatravel.be/
https://www.omniatravel.be/nl/wettelijke-bepalingen/algemene-reisvoorwaarden/
https://www.omniatravel.be/nl/wettelijke-bepalingen/bijzondere-reisvoorwaarden/
https://www.omniatravel.be/wp-content/uploads/2018/08/Standaardinformatieformulier-Bijlage-1-Deel-A-pakketreis.pdf

