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5 februari 2019 

1. Ga even zitten en lees   

Het woordje van de voorzitter:  

Zo is het begonnen… 

Toen we het idee opvatten voor het maken van een 

fotoboek ter gelegenheid van ons Gouden jubileum, 

kreeg iedereen van de redactieraad de opdracht om zo 

veel als mogelijk gegevens op te zoeken die konden 

gebruikt worden voor het fotoboek.  Ik zocht dus in 

het rijke archief van BGB, dat ik erfde van mijn voorganger Roger Cappelle en vond er toch 

wel enkele interessante documenten.  Zo stootte ik op een nota van Michel Huveners, die 

het ontstaan van BGB zelf heeft meegemaakt.  Ik vind het waardevol om jullie de “enige, 

echte waarheid” (!) mee te geven over het ontstaan van de Bond Gepensioneerden 

Boerenbond. 

Hieronder de nota zoals ik ze gevonden heb: 

“In die dagen, 't was winter en kort na nieuwjaar 1969, kwam Jeanne Ceuppens, 

gepensioneerde van CERA bij Michel Huveners (personeelsverantwoordelijke) om nieuwjaar 

te wensen en om te vragen of het niet mogelijk zou zijn dat gepensioneerden ook 

eetbonnetjes konden krijgen om zo nu en dan eens te gaan eten in de eetzaal voor het 

personeel.  Michel Huveners kon daarover niet beslissen dus besprak hij dat met Alex 

Florquin, de grote baas van CERA. 

Besluit was dat die regeling dan moest gelden voor alle gepensioneerde van de Boerenbond 

en dat die vraag dus moest voorgelegd worden aan COCO (het coördinatiecomité van de 

Boerenbond); en het zou ook beter zijn dat niet CERA die vraag stelde...   Maar wie moest 

dat dan wel doen namens de gepensioneerden?  Of misschien zou SCOK die vraag kunnen 

indienen? (SCOK – sport-cultuur en ontspanningskring was het overkoepelend orgaan van 

alle bestaande clubs en kringen in de Boerenbond en daarin waren o.a. Michel Huveners, 

Marcel Meeus van A.D. en Marcel Tuyls, gepensioneerde van A.V.V. Actief). 

Maar het zou nog beter zijn als er een bond voor gepensioneerden zou bestaan. Dus werd 

diezelfde dag nog, namens SCOK, een brief gestuurd aan directie- of kaderleden van de 

diverse BB-afdelingen: de heren Vercaeren, Schol, Stijmans, Feyaerts, Tuyls, en Van 

Langendonck met de uitnodiging om op 14 januari samen te komen om over de oprichting van 

een Bond voor Gepensioneerden te praten. 

Die dag waren al de genodigden of hun vervangers aanwezig in het directiezaaltje van 

CERA.  Mijnheer Florquin vond het niet opportuun dat hij op die bijeenkomst aanwezig zou 
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zijn; dus werd de bespreking geleid door Huveners en Meeus.  In die jaren kenden alle 

gepensioneerden mekaar nog. En het zou toch interessant zijn mekaar zo nu en dan nog 

eens terug te zien... en het zou ook nuttig kunnen zijn om, namens de gepensioneerden, te 

kunnen optreden t.o.v. de Boerenbond om bepaalde zaken te vragen of te regelen, b.v. om 

te kunnen gaan eten in de refter...” 

”We beginnen er mee” zei Hubert Cannaerts en “We gaan dat verder onder ons regelen!”.  

Meteen werd een volgende bijeenkomst gepland, om de praktische uitwerking te bespreken 

en om te bekijken wie er ook nog moest bij betrokken worden, o.a. de Boerinnenbond en het 

Economaat, hoe ze de adressen van de mensen konden vinden, enz...” 

Kort daarna was er een “voorlopig bestuur” (zie fotoboek) dat ter goedkeuring op een 

eerste algemene vergadering zou worden voorgesteld. 

En zo gebeurde: de vergadering vond plaats ... en zo werd de Bond voor Gepensioneerden 

opgericht.  

 

En 50 jaar later vieren we deze gebeurtenis met een groot feestjaar.  We beginnen met 

onze jubileumbezinningsdag op 26 maart, waarvan je alle details vindt in deze maandbrief. 

Jij zal er toch ook bij zijn?  Er is in elk geval een plaatsje voor jou voorzien!  Tot dan! 

 

Odette Dekeyser 

Je voorzitter.  

 

HAIKU VAN DE MAAND 

 

Tekst: Evert Cockx,  Tekening: Gerard Thijs 
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Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van BGB hebben we de bezinningsdag in 

een speciaal jasje gestoken. We keren terug naar het Leuvense, meer bepaald 

Abdij van Park in Heverlee. 

We vatten deze jubileumdag aan met een dankmis in de abdijkerk. Jos Daems, 

proost van de Boerenbond, zal voorgaan in de eucharistieviering die in het teken 

staat van “verbondenheid”. Tijdens deze viering gedenken wij ook onze overleden 

collega’s, specifiek diegenen die ons sinds de laatste contactdag zijn ontvallen. 

Tevens zal er een collecte gehouden worden ten voordele van TRIAS waarin het 

vroegere IEDER VOOR ALLEN is opgegaan. 

’s Middags hebben we een broodjesmaaltijd in 

zaal Patmos, links van de laan naar de abdij.  

Na de middag volgt een rondleiding op het 

abdijdomein onder begeleiding van enkele 

stadsgidsen. Maar eerst beluisteren we de 

vredesbeiaard die vorig jaar in de toren van 

de abdijkerk werd geplaatst. Voormalig 

ABB/KBC-collega Luc Rombouts, geeft ons een 

kort beiaardconcert en zal ook wat uitleg 

geven over de nieuwe beiaard. 

In de late namiddag komen we terug samen in zaal Patmos voor een feestelijke 

afsluiting. In de aanloop naar het zesde decennium werden het logo en de website 

van BGB in een hedendaags en mooi ogend kleedje gestoken zonder tekort te doen 

aan onze kenmerkende sérieux.  De primeur is voor de deelnemers aan de 

jubileumbezinningsdag.  

Nadien volgt de presentatie van het fotoboek dat ter gelegenheid van het gouden 

jubileum BGB werd samengesteld.  Het geeft een overzicht van de activiteiten BGB 

in de periode 2009 - 2018 en sluit dus naadloos aan bij het fotoboek dat ter 

gelegenheid van het 40-jarig bestaan werd uitgegeven. Beide fotoboeken zullen ook 

te koop aangeboden worden. 

Afsluiten doen we met een grandioze receptie verzorgd door onze huistraiteur 

Gasthof ter Venne. 

 

   2            JUBILEUM-BEZINNINGSDAG 

                      Dinsdag  26 maart 2019 

Abdij van Park 
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Praktisch: 

De jubileumbezinnningsdag heeft plaats op dinsdag 26 maart 2019 in Abdij van 

Park (adres Abdij van Park 7, 3001 Heverlee - Leuven) en begint om 11 uur 

(onthaal vanaf 10u.30). 

Er wordt door BGB geen autobus ingelegd. De abdij is gemakkelijk bereikbaar met 

het openbaar vervoer vanaf het station te Leuven en vanuit de omgeving.  

Volgende buslijnen van De Lijn hebben een halte “Abdij van Park” vlakbij de ingang 

van het abdijdomein en aan het station van Leuven: lijn 4 Herent – Haasrode; 

lijn 5 Wakkerzeel - Vaalbeek;  lijn 6 Wijgmaal - Hoegaarden en  

lijn 630 Wijgmaal - Haasrode. 

Er is op de abdijsite een autoparking rechts van de abdijlaan.  Hier kunt ge gratis 4 

uur doorlopend parkeren doch parkeerschijf is verplicht (blauwe zone).  

Het herzetten van de parkeerschijf wordt volgens interne bron gedoogd doch we 

kunnen dit niet garanderen.  Ge kunt wel omstreeks 14 uur met collega’s van plaats 

verwisselen en vervolgens opnieuw uw parkeerschijf leggen (of is dit te ver 

gezocht?). 

Inschrijven: 

Inschrijven is verplicht en dient te gebeuren voor 13 maart 2019. Er is geen 

beperking van het aantal deelnemers.   Zie inschrijvingsformulier achteraan.  

De deelnameprijs bedraagt 35 euro per persoon. Gelieve te betalen met 

overschrijving op rekening BE91 7390 0930 0176 van BGB - Leuven met vermelding 

“ uw naam - 26/03/2019”. 

 
 
 

  

 
 

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     

 

 

3..   Agenda BGB voor 2019   
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 Lonely Planet heeft Friesland uitgeroepen tot een van de drie bestemmingen die in 

Europa ten onrechte over het hoofd worden gezien.  

Leeuwarden slechts 355 km van Leuven… en toch is het weinig gekend, behalve 

misschien van de winterse Elfstedentocht of als culturele hoofdstad van Europa 

vorig jaar.     

BGB organiseert een driedaagse reis naar dit stukje ongekend Nederland eind 

augustus 2019. 

Fries praten mag! Oefenwoordjes nodig?  

Goeiedei, ik fiel my thús, ik ha it nei myn sin. 

We vertrekken met de autobus om 6 uur op zondag 25 augustus 2019 en 

overnachten in slechts één hotel. Veel in- en uitpakken willen we absoluut 

vermijden. 

De keuze is gevallen op het prachtige Post-Plaza Hotel & Grand Café in Leeuwarden. 

Het bevindt zich in het vroegere postkantoor,  een uniek gebouw dat volledig werd 

gerenoveerd en gerestaureerd, waarbij de historische sfeer zoveel mogelijk werd 

behouden.   

     

 

Wat is het programma van deze unieke BGB-reis?  

Het is vroeg opstaan op zondag 25/8 om 6 uur vertrekken we vanuit Leuven  

richting Nederland.  We kozen ervoor om niet in één rechte lijn naar Friesland te 

rijden. We kiezen voor een korte boottocht naar het eiland Texel.  

Om 10u30 vaart onze veerboot vanuit Den Helder in ongeveer 20 minuten naar het 

eiland. Bij aankomst op Texel worden we opgewacht door een lokale Texelse gids 

die ons gedurende deze dag zal begeleiden.  We bezoeken het Museum Kaap Skill, 

voorheen het Maritiem- en Juttersmuseum.   

Middagmaal tijdens de rondrit.   

Om 17 uur nemen we de veerboot terug naar Den Helder en zijn dan rond 19 uur in 

ons hotel in Leeuwarden. Na de kamerverdeling genieten we nog van het 

avondmaal…. 

4 .                               BGB autocarreis Friesland  

           25 tot 27 augustus 2019  
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Maandag 26/8 verkennen we samen Leeuwarden en het Friese merengebied.  

Na ons Fries ontbijt, starten we met een bezoek aan Leeuwarden hoofdstad van 

Friesland, met zijn talrijke monumenten en schilderachtige grachten ook wel de 

schatkamer van Friesland genoemd.  Een lokale gids begeleidt ons tijdens een 

stadswandeling door het historisch centrum.  

We verlaten Leeuwarden en rijden door het Friese Merengebied via Joure en 

Terherne tot in het mooie Sneek, Elfsteden-stad met een prachtige 17e -eeuwse 

waterpoort.  Onderweg is er een korte stop aan het uitkijkpunt in Sneekermeer.    

Na het middagmaal gaat de rit verder langs de “Aldfaers Erf” museumroute :  hier 

vormen vier dorpen (Piaam, Ferwoude,  Allingawier en Exmorra) een unieke museum-

route.  25 Kilometer cultuur-historie in de vorm van fraai gerestaureerde en 

oorspronkelijk ingerichte historische panden, ambachten, gereedschappen en 

gebruiksvoorwerpen. Dit alles achtergelaten door de 18e en 19e -eeuwse Friese 

plattelandsbevolking.  

Allingawier, het Friese Museumdorp, is het centrum van de route.  Hier vinden we 

o.m. de museumboerderij “De Izeren Kou”, een prachtige boerenhofstede uit het 

begin van de 18e eeuw.     

Blijgezind rijden we terug naar het Post-Plaza Hotel voor het avondmaal en een 

heerlijke nachtrust. 

Dinsdag 27/8, na het ontbijt, vertrekken we terug naar huis en profiteren ervan 

om de Hoge Veluwe te ontdekken of te herontdekken. We starten met een rondrit 

door het park : een lokale natuurgids vervoegt ons op de bus en vertelt over 

geschiedenis, natuur, landschap en cultuur van de Hoge Veluwe.    

Het einde van de rondrit  is voorzien in het centrale bezoekerscentrum en een 

middagmaal in het Park Restaurant.  

Rond 16u30 vertrekken we terug naar Leuven.   

Thuiskomst voorzien rond 19u00. 

 

Wat kost deze prachtige driedaagse reis? 

PRIJS per persoon in tweepersoonskamer op basis van minimum 25 deelnemers: 

486 EUR - toeslag eenpersoonskamer: 98 EUR . 

Een KBC reis- en annuleringsverzekering: 13 EUR / persoon 

 Inbegrepen:  

 Autocartransport volgens programma   

 Fooi, verblijf en onkosten chauffeur   

 2 overnachtingen in Hotel Post Plaza in Leeuwarden met ontbijtbuffet en 

avondmaal   

 3 middagmalen (2-gangen of koffietafel) en 2 avondmalen (3-gangendiner)   

 Programma met alle vermelde inkomgelden, activiteiten, lokale gidsen, 

veerboten ...  
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 Omnia reisbegeleiding 

 ➢   BTW en Bijdrage Garantiefonds reizen  

➢   Toeristenbelasting hotel  

 Niet inbegrepen:  

➢   Niet vermelde of facultatieve bezoeken/inkomgelden  

➢   Dranken en persoonlijke uitgaven  

➢   Verzekeringen  

WIL U MEER WETEN…. Aarzel niet om naar de vernieuwde BGB-site te gaan! 
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In zijn inleiding beklemtoonde Bart Brinckman de speciale omstandigheden van de dag. Op 

het ogenblik dat zijn lezing gepland werd kon niemand vermoeden dat we thans, 11 

december, in een zelden geziene politieke situatie zouden verzeild zijn: een heuse 

regeringscrisis waarvan de afloop op dat ogenblik niet te voorzien was. Het was dan ook 

vanzelfsprekend dat onze Wetstraatjournalist van dienst eerst zou ingaan op de recente 

gebeurtenissen en de directe aanleiding ervan. Hierna volgt schematisch een samenvatting 

van zijn betoog. 

 
Global Compact on Migration: 

 Een verzameling goede voornemens, voor het eerst over migratie 

 Globaal, dit betekent niet enkel Europees (multilateraal) 

 Juridisch niet-bindend, met respect voor de soevereiniteit 

 Veel aandacht voor mensenrechten 
 

Waarom probleem binnen regering omwille van het global Compact on Migration? 

 Volgens N-VA aanslag op soevereiniteit, we geven beleid uit handen 

 Wijzigde en cours de route haar houding: van pro naar contra  

 Premier Michel beloofde eind september dat België dit compact zou steunen (gezichtsverlies bij 
het omgekeerde) 

 N-VA eerst tegen, dan akkoord met onthouding.  

 CD&V en Open VLD wilden dit niet. Knieval naar N-VA. 
 

Vervolgens ging Bart Brinckman in op de electorale positie van de Vlaamse partijen sedert de 

gemeenteraadsverkiezingen. 

N-VA 

 Gemeenteraadsverkiezingen 
o  Wisselvallig beeld (maar geen winst in vgl met 2012). 
o  Goede kandidaten scoren goed. In sommige provincies stevige achteruitgang (Oost- en 

West-Vlaanderen). 
o  Hebben CD&V niet kunnen onttronen als eerste partij. 

 Gevolgen 
  Belang van identiteit als verkiezingsthema. 
o  Onder druk gezet door Vlaams Belang. 
o  In uitstalraam leggen van nieuwe gezichten (Sander Loones, mogelijks Jean-Marie 

Dedecker). 
o  Eventueel terugschakelen naar Vlaanderen (Jambon als boegbeeld voor de Vlaamse 

verkiezingen, nieuwe communautaire ronde?). 
o  In Antwerpen schakelen naar links (Groen als ultieme vijand in de plaats van sp.a) 
o  Verschillende petjes van De Wever worden een probleem: federaal tegen de 

Marrakechcoalitie, in Antwerpen besturen samen met links. 
 

CD&V 
 Gemeenteraadsverkiezingen 

o Verkiezingen goed verteerd, zeker in landelijke gebieden 
o Kwetsbaarheid in steden blijft: Gent, Antwerpen, Kortrijk, Hasselt… Enkele perifere uitzonderingen: 

Brugge, Roeselare 
o De N-VA afgehouden als volkspartij, voor wat het allemaal waard is 

 Gevolgen 
o Regeringsdeelname blijft lastig, besturen met de N-VA doet pijn. Rol van Kris Peeters niet eenvoudig, 

maar ook Crevits kwam er lang niet altijd uit (heeft op onderwijs veel moeten slikken, viel minder op). 
o Herverdeling van de top (Kris Peeters naar Europa, Wouter Beke federaal het kopstuk, Hilde Crevits 

wellicht voorzitter) 
o Moeheid van aantal kopstukken. In Antwerpen en Oost-Vlaanderen niet meteen vers bloed voor 

handen. Daarom De Crem, als duiveltje uit doosje. Niet zeker dat hij trekt. 
o Wil zeker niet naar links opschuiven. Conflict met ACV 
o Tegenpool op vlak van identiteit met N-VA. Hoopt door nadruk op fatsoen een deel van de N-VA-

kiezer terug te winnen.  
o Verrechtsing van N-VA komt haar goed uit, maar verkiezingen over identiteit blijven risico. Thema 

doet haar ook pijn. 
Open VLD 

5. VERSLAG VAN DE LEZING VAN BART BRINCKMAN – 11 DECEMBER 2018 
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 Gemeenteraadsverkiezingen 
o Verborgen winnaars, Gent en Oostende zijn schitterende prooien. Kortrijk en Mechelen 

blijven voorbeelden (het model Somers) 
o Voorzitter versterkt, haalde sjerp binnen in Aarschot 
o Antwerpen blijft een probleem (grootste stad), De Block zakte door het ijs (terug asiel en 

migratie in portefeuille) 
o Resultaat zo goed dat CD&V haar akkoord opzegde om Carina Van Cauter te benoemen 

als provinciegouverneur Oost-Vlaanderen. 

 Gevolgen 
o Rutten straalt met gewoon doen een zeker positivisme uit, ongezien in Wetstraat. Vreemd 

genoeg blijft ze wat gecontesteerd in de partij, resultaat maakte veel goed. 
o Nieuwe burgemeesters kunnen goede lijsttrekkers worden, Lydia Peeters snel voor Limburg 

in uitstalraam gezet. 
o Maar partij blijft kwetsbaar. Moeten het hebben van socio-economische inzet verkiezingen. 

Maar onduidelijk of mensen op dit debat zitten te wachten. Hoewel, gele hesjes maken 
duidelijk dat alles snel kan keren. 

o Inzet op identiteit breekt zuur op, koers Macron kan daar leidraad zijn. Partij bewijst het ook 
in compact-discussie. De Croo enorme pleitbezorger. Geen zin om Oostenrijkers achterna 
te hollen.  

Sp.a 

 Gemeenteraadsverkiezingen 
o Grote verliezers, met Gent, Oostende en Brugge als dramatische hoogtepunten 

o Los zand, geen eensgezindheid, geen leiding. 
o Middengeneratie weggevaagd (Gennez), nieuwkomers door het ijs gezakt (Kitir, 

Vandenbroucke), sommigen bleven te lang (Vande Lanotte) 
o Maar opgelet, zitten toch in heel wat coalities. Wellicht ook in Antwerpen 

 Gevolgen 
o Partij is deel aanhang kwijt aan extreemlinks en extreemrechts, trend is al bezig van jaren 

negentig 
o Splitsing sociaaleconomisch of identitair, voorlopig slaagt Crombez er niet in om dat te 

verzoenen of om sociaaleconomische echt uit te buiten (factuurregering). SP.A verdeeld op 
vlak identitair (hoofddoeken, vrijzinnigen) 

o Voorzitter werkt zichzelf in nesten, brengt geen helder alternatief. Mag blijven zitten bij 
gebrek aan alternatief, maar voorzitter alleen lost het niet op. 

o Gaat voor personele vernieuwing zonder overkoepelend verhaal. Vernieuwing kan als de 
figuren sterk zijn, als de figuren zwak zijn moet sterk overkoepelend verhaal compenseren 
(cfr Groen). 

o Regels rond decumul spelen heel de tijd op. Bonte, Kitir, Beels…. 
Groen 

 Gemeenteraadsverkiezingen 
o Groene golf, overal vooruitgang. Marktleider op links. Jong en stedelijk publiek. Nemen 

plek van SP.A over als stadspartij, hoewel. 
o MaarAntwerpen bleef dikke tegenvaller. Van Besien uitgespeeld 
o Niet omgezet in sjerpen, groenen zijn slechte onderhandelaars. Of ze durven niet 
o Zitten in heel wat coalities, toch een troostprijs 

o Geholpen door thema’s als verkeer en klimaat 

 Gevolgen 
o Willen consolideren, op naar de 18 procent.   

De fractie Calvo heeft het gehaald, weg met de socialisten, leve de liberalen 
o Zijn antipode van N-VA en Vlaams Belang op vlak van identiteit. Dat plaats hen in een 

zetel (tegen hoofddoekverbod) Open versus de gesloten samenleving. 
o Sterren staan goed als campagne rond klimaat draait, maar op vlak van socio-

economische thema’s staan ze zwak.  
SLOTBESCHOUWING 

De regeringsperikelen hebben het vertrouwen tussen N-VA en de andere  regeringspartijen een serieuze 

deuk gegeven. Aan Waalse zijde triomfeert de PS en is zelfs een voorzichtige toenadering tussen PS en 

MR in de maak. Het is weinig waarschijnlijk dat de andere partijen met de N-VA nog in zee willen gaan na 

de volgende verkiezingen, niet voor de federale regering en evenmin voor de Vlaamse regering. Ook N-

VA is zich hiervan bewust en zal er electoraal alles aan doen om zich onmisbaar te maken. De inzet van 

de volgende verkiezingen, vervroegd of niet, is uitermate hoog. De resultaten zijn bepalend voor het 

toekomstige politieke landschap maar meer nog voor de mogelijke coalities federaal en op Vlaams 

niveau. 

T.L. 
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90 jaar in 2019: 

10/03:  De Becker Domien  (CERA)  Latstraat 5,  3360  Bierbeek   

31/03:  De Bruyn Augusta  (AVEVE) Kleine Sreenweg 61, 3130  Begijnendijk 

 

80 jaar in 2019: 

10/03:  Wauters Jos  (AVEVE)  Banhagestraat v 20, 3052  Bladen 

23/03:  Geerts Maurice  (CERA)  res St Jansberg,  

St Jansbergsteenweg 140 bus 1, 3001 Heverlee 

24/03:  De Samblanx Roger  (AVEVE)  St Lambertusstraat 9, 1910  Kampenhout  

 

60 jaar gehuwd in 2019: 

19/03:  Uytterhoeven Alfons (SBB) met Crabbe Maria, 

Kerkhofstraat 66 , 3110 Rotselaar  

20/03:  Bedegenoots Maurits (BB) met Haugen Cecile, 

Maria Theresiastraat 105  3000 Leuven  

21/03:  Schroeven Jos  (BB)  met Vandenplas Henriette, 

Hoevestraat  15, 3210  Lubbeek 

50 jaar gehuwd in 2019: 

29/03:  Hermans Paula  (ABB)  met Heusdens Denis, 

Arnold Maesstrat 21 bus 1, 3500  Hasselt 

29/03:  Godts  Rik  (ABB)  met Minten Francine, 

 

   

 

Sprengers Yvonne   (BB)   Galgenberg 2, 3053 Haasrode  

Brabants Vicky  (CERA)  Vossekotstraat 184, 3270 Scherpenheuvel-Zichem 

Adriaenssens Maria  (ABB)   Schakellaan 16, 3010 Kessel-lo   

Leys Cecilia  (ABB)  Holsbeeksesteenweg   288 B, 3010  Kessel-lo 

Pieck Firmin (ABB)  Leuvensesteenweg 141/4  3390  Tielt-Winge 

Henderix François  (SBB)  Kapelstraat  8, 3272  Testelt  

6.  Proficiat aan onze jubilarissen: 

7. Welkom aan nieuwe leden  
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Terugsturen in een briefomslag voor 13 maart 2019 naar :  

Nestor Moors, Bruulstraat 9, 3740 Eigenbilzen - Bilzen  

of via e-mail naar: nestor.moors@skynet.be. 
 

Ondertgetekende, naam en voornaam:  .  .  .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  . 

Adres (straat en huisnr.): .  .  .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  . 

Postnummer: .  .  .   .   .   .         Woonplaats: .  .  .   .   .   . 

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

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

 

schrijft in voor:   .  .   .        personen. 

 

Deelnameprijs per persoon: 35 euro. 

 

Ik stort:               euro (35 euro per persoon) op   

rekeningnummer   BE91 7390 0930 0176 van BGB   met  

vermelding van: “uw naam - 26/3/2019”.             

 

 

Datum                                     Handtekening  

                    INSCHRIJVING   BGB  Jubileum-bezinningsdag  

                Abdij van Park op 26 maart 2019. 

mailto:nestor.moors@skynet.be
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Inschrijvingsformulier tegen 20/3/2019 bezorgen aan : 

Jos Sannen, Pastorijstraat 20, 2440 Geel 

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

 

 

 

 

 

 

NAAM en EERSTE VOORNAAM    (zoals vermeld op identiteitskaart) 

      en de    GEBOORTEDATUM 

 

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

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

ADRES/ Straat:…………………………………………………………………………....….…….. 

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

Tel.: …………………………. Gsm: ……………………….……. 

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

Gewenst type kamer: ⬜    Tweepersoonskamer  ⬜    Eenpersoonskamer 

 

KBC reis- en annuleringsverzekering:   13€/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 
 

Handtekening :        Datum: 

 

    Inschrijving BGB 3 daagse reis Friesland  

            van 25 tot 27 augustus 2019  

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

