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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/ 
 

Tijdschrift BGB, Verschijnt maandelijks 

V.U. Odette Dekeyser, Diestsevest 40, 3000 Leuven 

Leuven Mail,  P924176 
 

7 maart 2019 

1. Ga even zitten en lees   

Het woordje van de voorzitter:  

We kuieren langs de smalle straten  

keikoppig geplaveid,   

muziek galmt over rode-pannen-daken,   

’t is de beiaard die zijn bronzen klanken 

spreidt. 

 

Als dat geen prachtig begin zal zijn van de feestelijkheden rond onze Gouden 

Jubileum!!  Na wat je in deze maandbrief zal lezen, en je voorzeker reeds wist, 

staat 26 maart in het goud in je agenda.  In de Abdij Park van Heverlee wordt de 

officiële aftrap gegeven van de feestelijkheden rond ons feestjaar!  En dat doen 

we in stijl.  Iedereen van het bestuur heeft zijn beste beentje voorgezet om er 

iets om nooit te vergeten van te maken.  50 jaar BGB, 50 jaar werking ten bate van 

onze leden, 50 jaar werking gedragen enkel en alleen door vrijwilligers!  Ik weet 

niet of de stichters van BGB dat in 1969 verwacht hadden, ik denk wel dat ze 

gehoopt hadden dat BGB een lang leven beschoren was, maar ik ben zeker dat ze nu 

– waar ze ook zijn – zeker fier zullen zijn op hun BGB en op hun werking.  

Het programma is gekend, de nationale proost van Boerenbond heeft zij kazuifel 

gestreken, de broodjes zijn besteld, de beiaardier zal met zijn klanken en beelden 

een feestelijke toets geven aan de viering, het nieuwe fotoboek is geleverd, de 

website zal dan online zijn en het bestuur is klaar om jullie allemaal in groten getale 

te verwelkomen. 

We zijn immers verbonden met elkaar, dat is onze cultuur, dat is wat we zijn. 

Bij ons is er ruimte voor ontmoeting, ruimte voor elkaar.  Dus ook voor u is er een 

plaatsje voorzien in de zaal, ook jij wordt er verwacht! 

 

Tot dan 

Odette Dekeyser 

Je voorzitter 

 

mailto:Bond.gepens.bb@gmail.com
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HAIKU VAN DE MAAND 

 

Tekst: Evert Cockx 

Tekening: Gerard Thijs 

 

 
 

  

 
 

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     

2..   Agenda BGB voor 2019   
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Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd heeft onze jubileumbezinningsdag 

plaats op 26 maart eerstkomend in Abdij van Park te Heverlee. 

 

Abdij van Park 
Abdij van Park, gesticht in 1129, is een norbertijnen abdij. Het huidige abdijdomein is nog 

42 ha groot. Sinds het einde van de achttiende eeuw is niets meer bijgebouwd noch 

afgebroken. Het is een van de best bewaarde abdijsites in België en Nederland. De 

watermolen dateert van 1534. De tiendenschuur, het wagenhuis en de stallingen kwamen er 

in 1663-1664. De abdijkerk werd opgetrokken rond 1300. De oorspronkelijke 

kloostergebouwen kregen in de eerste helft van de achttiende eeuw, samen met het 

merendeel van de poorten en de kerk, hun huidig uitzicht. De kerktoren dateert van 1730. 

 

De vredesbeiaard 
In de toren van de abdijkerk hingen vanaf 1730  veertig klokken, de beiaard. Dit 

instrument verhuisde in de negentiende eeuw naar de Sint-Pieterskerk in Leuven maar 

werd op 25 augustus 1914, samen met veel ander stadspatrimonium, verwoest tijdens de 

Brand van Leuven. Op 11 november 2018, op de herdenking van 100 jaar wapenstilstand, 

werd de nieuwe Vredesbeiaard ingehuldigd. De nieuwe beiaard is een historische 

reconstructie die in 1914 verloren ging. Hij kwam tot stand dankzij giften van bedrijven en 

organisaties, waaronder Boerenbond, Cera en KBC, de stad Leuven, de Duitse stad Neuss en 

particulieren. 

Luc Rombouts, voormalig ABB/KBC-collega,  is thans voltijds beiaardier en vaste titularis 

van de stadsbeiaard van Tienen, van de universiteitsbeiaarden van Leuven 

(universiteitsbibliotheek en Groot Begijnhof) en van de Vredesbeiaard in de Abdij van 

Park. 

 

Ons fotoboek 50 Jaar BGB 
Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van BGB werd een fotoboek samengesteld met 

een overzicht van de activiteiten in de laatste tien jaar (periode 2009-2018).  

Het telt 72 bladzijden en bevat tevens een geheugenstick met meer dan 10.000 foto’s en 

een tiental filmpjes van de reizen. 

Het fotoboek wordt in Abdij van Park voorgesteld en zal te koop aangeboden worden voor 

10 euro per exemplaar. Ook het fotoboek 40 Jaar BGB is nog verkrijgbaar en kost 5 euro. 

 

Programma 
- 11 u    Eucharistieviering in de abdijkerk 

- 12 u   Broodjesmaaltijd 

- 13u.45 Beiaardspel door Luc Rombouts 

- 14 u   Bezoek van de abdijsite 

- 16 u    Presentatie nieuw logo , nieuwe website en fotoboek 50 Jaar BGB 

- 16u.30 Receptie 

 3.    Herinnering: JUBILEUM-BEZINNINGSDAG 
                      Dinsdag  26 maart 2019 

Abdij van Park 
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Praktisch 
De jubileumbezinningsdag heeft plaats op dinsdag 26 maart 2019 in Abdij van 

Park (adres:   Abdij van Park 7, 3001 Heverlee – Leuven  ook voor GPS!) en 

begint om 11 uur (onthaal vanaf 10u.30). 

Er wordt door BGB geen autocar 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 zowel een halte aan het station van 

Leuven (perron 5) als een halte “Abdij van Park” vlakbij de ingang van het 

abdijdomein: 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 kan nog tot en met 13 maart 2019. Er is geen 

beperking van het aantal deelnemers. 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”. 
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Nu de winter  op zijn laatste benen loopt moeten we het stof uit onze kleren 

schudden. Hoe kunnen we dit beter doen dan de buitenlucht opzoeken en de frisse 

lucht opsnuiven. 

Daarom nodigen wij jullie graag uit voor onze jaarlijkse wandeldag, we trekken 

richting Lommel.  

Lommel ligt in het noorden van de provincie Limburg, op de grens van Nederland. 

Deze uitgestrekte gemeente (eerlijks halve: Lommel is een stad) is gekenmerkt 

door zijn grote open ruimtes, zijn industrieel verleden met o.m. Vieille Montagne 

(nu Nyrstar), de Philipsfabrieken, enz. maar ook als toeristische aantrekkingspool. 

Zo herbergt Lommel binnen zijn grenzen het vakantiepark “De Vossemeren”.  

Moet er nog zand zijn?   En dat er zand is Lommel dat zullen we zeker weten.  

Zand gaat zowat de rode draad zijn gedurende onze wandeldag. 

We mogen ’s morgens al genieten van de Limburgse gastvrijheid bij een tas koffie 

met Lommelse vlaai. Aansluitend brengen we een geleid bezoek aan het Glazen Huis, 

het  Vlaams Centrum voor Hedendaagse Glaskunst. We zien er glasblazers aan het 

werk in het glasatelier. Waarom wordt er een krant gebruikt tijdens het 

glasblazen? Welke temperaturen hebben de verschillende ovens? Welk is  het 

verband tussen zand en glas? 

Allemaal vragen waarop de rondleider u een antwoord kan geven. U komt meer te 

weten over glastechnieken,  glaskunstenaars en hun werk.  

Het gebouw zelf springt duidelijk in het oog. De glazen kegel heeft een hoogte van 

30 meter te tellen vanaf de kelderverdieping en telt 250 trappen! De trap in de 

kegel leidt u naar een klein plateautje waarop u een mooi zicht hebt over het 

stadscentrum. Héél speciaal !   

Als tweede deel van onze dag bezoeken we de Duits Militaire begraafplaats. 

Hier rusten voornamelijk Duitse soldaten die gesneuveld zijn tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. Daarnaast ligt er een kleiner aantal soldaten begraven die tijdens de 

Eerste Wereldoorlog zijn omgekomen.   Het is, voor wat betreft de Tweede 

Wereldoorlog, de grootste Duitse militaire begraafplaats buiten Duitsland in West-

Europa. Het terrein is 16 ha groot en er liggen meer dan 38.000 soldaten uit de 

Tweede Wereldoorlog. 

 

4.   BGB Wandeling Noord Limburg: Lommel 

woensdag  24 april 2019 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Soldaten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hectare
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Onder leiding van een gids brengen we een bezoek aan deze begraafplaats en 

komen we alles te weten over het wel en wee aan deze kant van de geschiedenis. 

Nadien wordt het hoge tijd om onze zelf mee gebrachte lunchpakket aan te 

spreken. Wij zorgen voor een lekkere tas soep met achteraf nog koffie.  

Als we onze lege magen gevuld hebben trekken we onze wandelschoenen aan, op 

naar de Sahara.  Niet deze in Afrika, maar ook in Lommel is er een Sahara  Het 

gebied Sahara doet zijn naam alle eer aan: de grote zandvlakte lijkt op een 

miniatuurwoestijn. Maar er zijn ook helderblauwe meertjes, heidestroken en 

geurende naald- en loofbossen. De schilderachtige landschappen en de enorme 

afwisseling maken een wandeling hier tot een unieke ervaring. Op en rond het water 

hebben heel wat vogels een thuis gevonden  

We voorzien hier de optie om te wandelen over twee afstanden:  Een kortere 

wandeling over 6 km en een langere wandeling over 10 km. De beide wandelingen 

zijn zo georganiseerd dat beiden de mooiste stukjes van de Lommelse Sahara 

aandoen. 

Om deze mooie en gevulde dag af te ronden kunnen we aan tafel bij een warme 

lunch bijpraten voer de ervaringen van vandaag, maar over zoveel meer. 

 

Het programma van deze wandeldag is als volgt: 

Opstap om 7u45 in Scherpenheuvel bij busuitbater Van Aerschot    

Opstap om 8.15 u in Rotselaar Rond Punt  

 

09.15 u: koffie met gebak    

10.00 u: Bezoek aan Het Glazen Huis 

11.15 u:  Rondleiding Duitse Militaire begraafplaats 

12.45 u: picknick met soep en koffie.  

14.00 u:  vertrek wandeling 

17.30 u:  avondmaal. 

19.00 u:  vertrek  

20.30 u: aankomst Leuven 

20.45 u: aankomst in Scherpenheuvel 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lommel_War_Cemetery_03.jpg
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PRIJS : 45,-  €.,  daarin zijn begrepen : 

 Koffie met versnapering 

 Soep en koffie bij de picknick. 

 Ruim avondmaal. 

 Competente reisbegeleiding. 

 Busreis heen en terug  

 

U ZORGT VOOR : 

 knapzak voor de middagpicknick. 

 aangepast kledij met wandelschoenen. 

 

INSCHRIJVEN: 

Stort 45 € per persoon  op BE91 7390 0930 0176   (739 0093001 76) van BGB  

vermelding :  

“ uw naam  +  wandeling Lommel op 24 april 2019.  

Inschrijven (zie inschrijvingsformulier achteraan) uiterlijk op 10 april 2019!! 

Jos Sannen Pastorijstraat 20 2440 Geel  tel 014/ 72.62.28  

GSM 0476.205.148   e-mail: jozef.sannen@telenet.be 

 

mailto:jozef.sannen@telenet.be
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Voor de contactdag in het gouden jubileumjaar wijken we uit naar het 

openluchtmuseum in Bokrijk. We gaan er niet alleen feestelijk eten, maar maken 

van de gelegenheid gebruik om een en ander te beleven.  

In de voormiddag kan er gekozen worden uit 3 activiteiten: 

1. wandelen door het water,  

2. de Bruegelroute of een  

3. vrij bezoek aan het openluchtmuseum.  

In de vroege namiddag, na het aperitief, gaan we aan tafel. Tussendoor krijgen we 

“De Stoopkes” op bezoek die ons in de juiste stemming zullen brengen met hun 

jeneverliedjes. Ook de bestuurswisselingen die op stapel staan zullen plechtig 

geproclameerd worden.  

 

1. Wandelen door het water 
Wellicht hebt ge al gehoord over fietsen door het water in Bokrijk. Door de vijvers 

van de Wijers is een fietspad van 212 meter aangelegd. Dit fietspad is vorig jaar 

door het Amerikaanse weekblad Time opgenomen in de top 100 van de meest 

spraakmakende bestemmingen in de wereld. Ook te voet kunt ge door het water. 

Het fietspad is opgenomen in een wandelroute van iets meer dan 4 km rond het 

openluchtmuseum. Het vertrekpunt van onze wandeling bevindt zich aan Hangar 58. 

De wandeling wordt begeleid door enkele bestuursleden en is bewegwijzerd. 

Bovendien krijgt elke deelnemer een plannetje van de wandelroute. 

 

2. Bruegelroute 
In 2019 is het precies 450 jaar geleden dat de Vlaamse schilder Pieter Bruegel de 

Oude overleed. Daarom organiseert Bokrijk dit jaar de internationale expo ‘De 

wereld van Bruegel’. Bokrijk bezit dan wel geen schilderijen van Pieter Bruegel 

maar tal van gebouwen en voorwerpen uit de Bokrijkcollectie lijken weggelopen te 

zijn uit zijn werken. De bezoekers zullen in het openluchtmuseum de landschappen 

en Bruegeltaferelen in het echt kunnen beleven. Ge stapt als het ware midden in 

één van de schilderijen van Bruegel en ontdekt hoe actueel zijn werk nog steeds is. 

Voor de Bruegelroute zijn gidsen voorzien. Het aantal deelnemers is wel beperkt 

tot 200 volgens volgorde van inschrijving. 

 

3.  Vrij bezoek openluchtmuseum 

Ooit, van 1927 tot 1937, was het domein Bokrijk in handen van de Boerenbond. Op 

coöperatieve basis werden er landbouwprojecten opgezet en werd er een 

proefboerderij opgericht. Het kasteel werd gebruikt voor vergaderingen en 

studiedagen. In 1937 kocht de provincie Limburg het 550 hectare grote domein 

met de bedoeling er een nieuwe bestemming aan te geven. De tweede wereldoorlog 

5 .  BGB Jubileum-contactdag in Bokrijk 

dinsdag 21mei 
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steekt echter stokken tussen de wielen en het duurt nog tot 1953 vooraleer er 

beslist werd een openluchtmuseum op te richten. 

Het openluchtmuseum opende zijn poorten in 1958, het jaar van de Expo. Het 

domein herbergt een unieke verzameling authentieke gebouwen met huisraad en 

bijhorend alaam, afkomstig uit verschillende Vlaamse regio’s en tijdsperiodes. In 

het oude stadsgedeelte bevindt zich de permanente tentoonstelling ‘De sixties’ 

over de turbulente jaren ’60. 

Voor het vrij bezoek zijn geen gidsen voorzien. Wel krijgt elke deelnemer aan de 

contactdag een beknopte brochure over het domein met daarin een plannetje van 

het park en van het openluchtmuseum zelf. Diegenen die kiezen voor het vrij 

bezoek moeten er wel voor zorgen dat zij tegen 12u.30 terug aan Hangar 58 zijn 

voor de receptie. 

 

DAGPROGRAMMA 

 

10u.00 – 10u.30: Onthaal in Hangar 58. Er is een drankenbuffet voorzien 

(koffie, thee, waters en  sinaasappelsap) + 2 mini-koffiekoeken per persoon. 

10u.30 – 12u.30: Wandeling door het water, Bruegelroute of vrij bezoek 

openluchtmuseum naargelang uw keuze bij de inschrijving. 

12u.30 – 13u.30: Receptie in Hangar 58 of op het marktplein. 

13u.30 – 18u.00: Feestmaal met tussendoor proclamatie van de 

bestuurswisselingen en optreden van  De Stoopkes 

 

HOE BOKRIJK HANGAR 58 BEREIKEN? 
 

Met eigen wagen 
Als ge met GPS rijdt geef dan als bestemming in: Herkenrodeplein 5, 3600 Genk. 

Ge komt dan aan parking 2 en neemt daar de inrijstrook Hangar 58 met Led-

aanduiding ’50 JAAR BGB’. Voor diegenen die met eigen wagen komen wordt er een 

parkingticket voorzien. 

- Komende van Vlaams Brabant neemt ge de E314 richting Genk/Aken. Neem afrit 

30 Park Midden-Limburg naar N726. Volg dan de wegwijzers Bokrijk (bruine 

achtergrond met witte opdruk Bokrijk). Let op: vanaf de autostrade is het nog 

ongeveer 5 km. Volg bij het binnenkomen van het domein de wegwijzer naar Parking 

2/Hangar 58/Evenementen. Neem aan parking 2 de inrijstrook Hangar 58 met Led-

aanduiding ’50 JAAR BGB’. 

- Komende van de provincie Antwerpen neemt ge de E313 richting Hasselt/Luik. 

Aan het knooppunt te Lummen neemt ge de E314 richting Genk/Aken. Vervolgens 

zoals hierboven is beschreven. 

- Komende van Zuid- en Midden-Limburg en vanuit Luik  neemt ge de E313 richting 

Hasselt. Neem afrit 27 Hasselt West. Sla rechtsaf Kuringersteenweg richting 

Hasselt centrum. Achter de Carrefour (op de linkerkant van de weg) slaat ge 

linksaf naar de Herkenrodesingel. Na ongeveer 2 km aan de verkeerslichten linksaf 

wegwijzer Genk volgen. Onmiddellijk na de brug over het Albertkanaal rechtsaf 

richting Genk naar de Genkersteenweg. Na ongeveer 5 km op de rotonde de 2de 



 

10 

afslag richting Bokrijk nemen. Bij het bereiken van het rondpunt aan parking 2 de 

inrijstrook Hangar 58 met Led-aanduiding ’50 JAAR BGB’ nemen. 

 

Met de autocar 
We voorzien autobussen naar Bokrijk. Voor het busvervoer wordt 10 euro per 

persoon gevraagd. 

In geval van problemen met de autobus: bel Julien Milis GSM 0496 58 73 49. 

 

- Vanuit West- en Oost-Vlaanderen: 
06.00 uur Roeselare Expohallen Diksmuidesteenweg 400 

06.30 uur Loppem autostrade oprit richting Brussel 

07.00 uur Aalter rond punt oprit E40 richting Brussel 

07.40 uur Afrit Wetteren carpoolparking Oosterzeelsesteenweg richting 

Brussel 

08.30 uur Groot Bijgaarden Texaco E40 richting Brussel 

- Vanuit Leuven 
08.30 uur Leuven Station perron 14 Diestsepoort achterkant Acerta-gebouw 

08.50 uur Rotselaar parking rondpunt 

 

Tafelgezelschap:  om alles wat ordelijk te laten verlopen en het weerzien van 

vrienden gemakkelijker en aangenamer te maken is er geopteerd om de 

mogelijkheid te bieden samen aan dezelfde tafel plaats te nemen. Het bestuur zal 

zijn best doen om dat mogelijk te maken. Iedereen  krijgt een tafel toegewezen.     

 

INSCHRIJVEN 
De deelnameprijs voor de contactdag bedraagt 45 euro per persoon.  

Voor de personen die met de autocar meekomen wordt 10 euro per persoon extra 

gerekend. 

Op het inschrijvingsformulier vermeldt je of je met de auto komt ofwel met de 

autobus meereist. In dit laatste geval dient ge ook de opstapplaats te vermelden. 

Tevens vermeldt je uw keuze voor de voormiddagactiviteit: wandelen door het 

water, de Bruegelroute of vrij bezoek van het openluchtmuseum. Deze keuze kan 

achteraf niet meer gewijzigd worden. 

 

De inschrijvingen voor de contactdag dienen te gebeuren voor 15 

april 2019 door middel van het inschrijvingsformulier achteraan in de 

nieuwsbrief (zie ook de bgb website).  

Het ingevulde inschrijvingsformulier wordt verzonden naar: 

Odette Dekeyser,  P. Nollekensstraat 15 - 01/01,  3010 Kessel-Lo, of per 

e-mail naar:  odette.dekeyser@telenet.be   

 

 

 

mailto:odette.dekeyser@telenet.be
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95 jaar in 2019: 

11/04:  Demuyser Simonne (CERA)  Hoegaardsesteenweg 89, 3360 Bierbeek  

  

90 jaar in 2019: 

09/04:  Roemers Helena (BB) Diestsesteenweg 105, 3210 Lubbeek 

23/04:  Naeye Jules  (AVEVE)  Middelweg 113, 3001 Heverlee 

30/04:  Fannes Achille  (ABB)  Borstelsstraat 141, 3010  Kessel-lo   

  

80 jaar in 2019: 

03/04: Vandervelpen Arthur  (ABB)  Linterseweg 82, 3440 Budingen-Zoutleeuw  

06/04:  De Boeck Paul (AVEVE)  Koningslaan 188/3, 8300 Knokke-Heist  

22/04:  Michielsens Hugo (AVEVE)  Dorpstraat  71 VD1R, 2940 Stabroek  

23/04:  Nicolai Bernard  (ABB)  Pandhoevestraat 51, 3130  Begijnendijk 

25/04:  Nysten Marc  (STABO)  P. Eeckelaerslaan 11, 3010  Kessel-lo  

 

60 jaar gehuwd in 2019: 

07/04:  Uten René (ABB)  met  Smets Maria  

Kerspelstraat 48, 3001 Heverlee 

29/04:  Capelle Roger (AVEVE)  met Goovaerts Maria, 

Guldensporenlaan 3,  3010  Kessel-lo 

 

50 jaar gehuwd in 2019: 

12/04: Vlasselaer Francine CERA) met Soetemans Emiel 

Dorpstraat 459 A , 3061 Leefdaal 

15/04:  Van Hoeymissen Louis (AVEVE) met Van Campenhout Maria (AVEVE), 

Esdoornlaan 28, 9860  Sheldewindeke  

19/04:  Bovy Jos (ABB) met Huygens Hilda, 

Langen Eiken 3, 3272 Testelt  

   

02/02/2019:  Lea De Coster, echtgenote van Roger Vandenhout (CPD), 

’s Hertogenlaan 99, 3000 Leuven  

07/02/2019:  André Brutsaert (BB), echtgenoot van Vansteelant Mariette, 

Pitsenbosdreef  20, 8200  Brugge 2 

23/2/2019:  Hacour Lena, echtgenote van Roger Rosseels (ABB),  

Kerselaarstraat 34, 3220 Hoegaarden  

6.  Proficiat aan onze jubilarissen: 

7. Onze christelijke deelneming aan de familie van onze 

overleden leden 



 

12 

18/2/2019:  Van Loo Berthilia, echtgenote van Victor Weckhuysen (ABB), 

Elisabethlaan 105 bus 1, 3200 Aarschot  

 

   

 

De Smet Carlos (SBB), Oude Tieltstraat 1/0001    8755 Ruiselede  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

8. Welkom aan nieuwe leden  

                    INSCHRIJVING   BGB  Jubileum-bezinningsdag  

                Abdij van Park op 26 maart 2019. 

mailto:nestor.moors@skynet.be
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Inschrijvingsformulier  wandeling  LOMMEL   

24 APRIL 2019 

 

Terugsturen in een briefomslag vóór 10 APRIL 2019 naar:  

Jos Sannen Pastorijstraat 20,  2440 GEEL  

     tel 014.72.62.28 GSM 0476.205.148 

      ofwel per e-mail jozef.sannen@telenet.be  

Ondergetekende, lid BGB: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

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

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

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

  

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

Op datum van  24 april 2019 wandeling Lommel. 

Opstapplaats (*)  :    

[  ]  7u45  Van Aerschot Busuitbater Scherpenheuvel     

[  ]  8u15  Rond Punt Rotselaar    

Ik stort  ...... € (*)  (45 € per persoon) op  

rekening BE91 7390 0930 0176  (739-0093001-76)   
met vermelding: naam deelnemers   en Wandeling Lommel.  

(*): passend invullen  

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

Handtekening   

(*)  aankruisen 

 

mailto:jozef.sannen@telenet.be
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Inschrijvingsformulier  BGB-CONTACTDAG 

 Bokrijk   Dinsdag 21 mei 2019    

 

Terugsturen in een briefomslag vóór 15 april 20189 naar : 
Odette Dekeyser,  P. Nollekenstraat 15  01/01, 3010 Kessel-lo  

of via email naar :  odette.dekeyser@telenet.be   

 
Ondergetekende, lid BGB: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

Eventueel naam Partner: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

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 

[   ] Loppem - oprit autostrade  

[   ] Aalter - Rond punt (*) 

[   ] Wetteren carpoolparking 

[   ] Groot Bijgaarden - Texaco E40 r. Brussel 

 

  

      Keuze activiteit lid:              .             
[   ] Wandelen door het water  (*)  

[   ] Bruegelroute   (*)  

[   ] Vrij bezoek openluchtmuseum (*)  

 

 

   Bus 2: omgeving Leuven 
[   ] Leuven Station (Diestse Poort –   

achterkant Acerta gebouw) (*) 

[   ] Rotselaar rondpunt Parking (*) . 

 

 

 

   

     Keuze activiteit partner:     .   
[   ] Wandelen door het water  (*)  

[   ] Bruegelroute   (*)  

[   ] Vrij bezoek openluchtmuseum (*)  

 

Wenst samen aan tafel te zitten met: .  .  ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 

Betaalt  [    ]   x  45 € per persoon voor het lid  en partner (*) 

  [    ]   x 10 € per persoon want ik/wij  neem de bus (*) 

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

Totaal:        .  .  .  .  .  .  .  . €     op rekening  BE91 7390 0930 0176  van BGB, 

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

  

[*] aanduiden wat u past 

 

 

Datum:     Handtekening 

 

mailto:odette.dekeyser@telenet.be

