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Secretariaat : Beatrijslaan 46, 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 

2 april 2019 

1. Ga even zitten en lees   

Het woordje van de voorzitter:  

“Het kijken naar mensen, 

het gevoel niet alleen te zijn 

je weer te ontmoeten 

dat maakt me blij, blij, blij 

Dat heet dan gelukkig zijn…” 

     Ann Christy 

26 maart – onze Jubileum-bezinningsdag!  Bijna 130 vrienden onder mekaar die 

samenkomen in Abdij van Park in Leuven.  Wat een mooie dag, wat een gevoel van 

verbondenheid onder mekaar.  De homilie van Jos Daems, Algemeen Proost van 

Boerenbond beklemtoonde nogmaals de band die er was en is tussen de aanwezigen.  

De omhaling ten voordele van Trias benadrukte ook onze verbondenheid met 

mensen die minder geluk hebben en niet in de rijke wereld geboren zijn maar toch 

iets willen maken van hun leven.   

Tijdens de gezellige en rijke koffietafel achteraf was iedereen in opperste 

stemming.  Onder de tonen van de vredesbeiaard verkenden we de Abdijsite, we 

kregen een inleiding in de nieuwe website en een voorstelling van ons schitterende 

fotoboek en dan nog een gezellige receptie.  Wat was dat een geslaagd feest!  Gans 

het bestuur heeft, als één team, gewerkt om van de feestelijkheden omtrent 50 

jaar BGB topgebeurtenissen te maken! 

En dit eerste feest was een schot in de roos!  Mag ik zeggen dat ik een gelukkige 

voorzitter was toen ik naar huis ging.  Ik wou het uitschreeuwen en had het zo 

graag aan iemand verteld hoe blij ik was.  Gedeelde vreugd is dubbele vreugd weet 

je… Maar dat kan ik helaas niet…  Ik heb het dan maar aan mijn hond verteld en ik 

weet niet of zij mijn geluk kon delen maar ze kwispelde met haar staartje en ik 

verstond daaruit dat zij mijn vreugde begreep!!! 

En nu op weg naar het volgende feest! 

 

mailto:Bond.gepens.BB@gmail.com
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Op 21 mei in Bokrijk!  Zorg dat je erbij bent, er zijn al vele inschrijvingen maar er 

is ook nog veel plaats in Bokrijk, dus … inschrijven kan nog steeds! 

Je gelukkige voorzitter 

Odette Dekeyser 

 

 

 
Tekst: Evert Cockx 

Tekening: Gerard Thijs 

 

  

 
 

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

14 - 18 juni: vliegtuigreis  Wenen en Bratislava  (Volgeboekt !) 

zaterdag 6 juli: Antwerpen Havenhuis en waterbus naar Bazel  

25 - 27 augustus:  busreis naar Friesland  (Volgeboekt !)  

dinsdag 1 oktober: daguitstap Kleine Brogel   (datum gewijzigd !!!) 

17 - 30 oktober: Vliegtuigreis   Zuid Africa  (Volgeboekt) 

dinsdag 19 november: Programma- en Jubilarissendag  

donderdag 12 december: Mia Doornaert     

2..   Agenda BGB voor 2019   
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Voor de uitstap en wandeling naar Lommel zijn nog enkele plaatsjes vrij.  

Inschrijven kan nog tot 10 april ek. 

Deze uitstap brengt ons bij het Glazen Huis in Lommel, het grootste Duits Militair 

Kerkhof van Europa en wandelen we dwars door de Sahara. (een wandelprogramma 

met een kortere en een langere wandeling afsluitend op een gezellig terras). 

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 

 

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. 

 

Voor meer info verwijzen we naar de vorige nieuwsbrief of op onze Website: 

www.b-g-b.be 

Wees er snel bij!! 

 

 

 3.    Herinnering: WANDELING NOORD LIMBURG 

                     LOMMEL    -    woensdag  24 april  

https://www.bing.com/images/search?q=lommel+sahara+fietsroute&id=EDA895CED7BBE33EC113746C76FA3884C8D02BA9&FORM=IQFRBA
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Zoals ook in de vorige nieuwsbrief reeds  aangekondigd:  

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 

4 .  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 
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de 2de 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. 

Vermeld ook desgewenst uw tafelgezelschap.  

 

De inschrijvingstermijn is met 2 weken verlengd tot 28 april.  

De inschrijvingen voor de contactdag dienen te gebeuren voor 28 

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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Met ruim 130 BGB-leden zochten we eerst de stilte en ingetogenheid op in de 

dankmis in de abdijkerk. Jos Deams, proost van Boerenbond, ging voor in een 

stemmige eucharistieviering. Tijdens deze viering gedachten we ook de overleden 

collega’s die ons sedert de vorige contactdag ontvallen zijn.  

Tijdens de eucharistieviering werd de omhaling gehouden ten voordele van Trias. 

Trias verbindt wereldwijd gelijkgestemde boeren en ondernemers die onderling 

samenwerken om hun dromen waar te maken. Mensen, mensen en mensen: daar 

draait het bij Trias om. Als samensmelting van drie kleinere organisaties 

(waaronder Ieder voor Allen van de Boerenbond) is Trias in de loop der jaren 

uitgegroeid tot een van de grootste ontwikkelingsorganisaties in ons land.   

En dat initiatief hebben we ondersteund voor 324,50 € tijdens de omhaling.  

Waarvoor dank u wel namens Trias.  

’s Middags hadden we dan een broodjesmaaltijd in de zaal Patmos. Een lekker bord 

soep met gevarieerde broodjes,  beleg en groentjes lieten zich smaken. 

Abdij van Park is de fiere bezitter van “de vredesbeiaard” sedert 11 november 

2018.  Luc Rombouts, voormalig ABB/KBC-collega is thans voltijds beiaardier en 

vaste titularis van de stadsbeiaard van Tienen, van de universiteitsbeiaarden van 

Leuven en van de vredesbeiaard in de Abdij van Park,  gaf ons in woord en beeld de 

geschiedenis van de vredesbeiaard.  Een boeiend en zeer gesmaakt verhaal.  

Tijdens het geleid  bezoek aan de Abdij achteraf zou hij voor ons nog een half uur 

bekende deuntjes spelen op de beiaard. 

Onder leiding van 5 Nederlandstalige gidsen  bezochten we dan de Abdij van Park. 

De abdij werd gesticht in 1129 en is een Norbertijnerabdij op het huidige 

abdijdomein van 42 ha. Er werd onder het aangenaam geluid van de beiaard een 

kleine rondgang georganiseerd langs de buitenkant van de gebouwen waarbij de 

functionele gebouwen en plaatsen aangeduid werden en in een historisch 

perspectief geplaatst. Ook de plaatsen binnen de abdij en de abdijvetrekken 

werden bezocht en becommentarieerd.    

Een bezoek echt de moeite waard. 

Daarna was er tijd voor een uitgebreide receptie met hapjes in  de zaal Patmos.  

Ter gelegenheid van ons 50-jarig jubileum werd door het Bestuurscomité beslist 

om ons logo in een nieuw kleedje te steken, de website grondig te vernieuwen en te 

verjongen, en ook een fotoboek uit te brengen over de activiteiten van BGB  over 

de laatste 10 jaar van 2009 tot 2019.  

Het nieuwe BGB-logo werd ontworpen door Philip Debroey en stelt een boom voor 

die de verbintenis symboliseert van de leden met elkaar. Een boom waaronder het 

goed is te vertoeven , hij staat daar waar ruimte is, ruimte voor ideeën, ruimte voor 

ontmoeting en ruimte voor elkaar.   

5.  Verslag Jubileum-bezinningsdag  

        Abdij van Park: 26 maart 
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De nieuwe BGB-website werd ook voorgesteld. Samen met Dropsolid, die ook de 

website van Boerenbond ontworpen heeft, werd een nieuwe BGB-website 

ontworpen.  Bedoeling is een nieuwe frisse hedendaagse website voor te stellen, die 

eenvoudig en duidelijk te gebruiken is, en waar de nodige informatie er duidelijk te 

vinden is.  Ga gerust op een bezoek  naar onze nieuwe BGB-website en laat je  

aangenaam verrassen.    http://www.b-g-b.be/ 

Ook het nieuwe BGB-fotoboek 2009-2019 werd voorgesteld ter gelegenheid van 

50-jaar BGB.  In navolging van het 40-jaar BGB fotoboek werd over de laatste 10 

jarige werking van BGB een nieuw kleurrijk  fotoboek samengesteld. Het omvat jaar 

per jaar naast markante foto’s ook een samenvatting van de activiteiten door BGB 

georganiseerd.  Het telt 72 bladzijden. Tevens is een geheugenstick toegevoegd 

met meer dan 10.000 foto’s en een tiental filmpjes van de reizen. 

Het fotoboek 50 JAAR BGB kost 10 euro zonder verzendingskost.  

Ook het BGB-fotoboek van 1969-2009 40-jaar BGB is nog verkrijgbaar tegen de 

som van 5 euro. 

Alles kan besteld worden door middel van het bestelformulier achteraan in de 

nieuwsbrief en afgehaald op de contactdag in Bokrijk. Indien ge niet naar Bokrijk 

komt kan het fotoboek op uw thuisadres bezorgd worden mits betaling van de 

verzendingskost van 3 euro per exemplaar. 

 

              Ons nieuw BGB-logo                  Het nieuwe BGB-fotoboek 2009-2019      

 

G.W.  

http://www.b-g-b.be/
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95 jaar in 2019: 

25/05:  Florquin Guilliaume  (ABB),  Tervuursestraat  99/29, 3000 Leuven   

  

90 jaar in 2019: 

18/05:  Sterckx Frans  (BB), Hogeberglaan 9, 3012  Wilsele  

  

80 jaar in 2019: 

30/05:  Ceuterick Els  (KVLV)  Klappelstraat 63,  3150 Haacht  

 

60 jaar gehuwd in 2019: 

16/05:  Maris Modest  (ABB) met Jacobs Marie-Louise, 

Guldensporenlaan 61 , 3010 Kessel-Lo  

30/05:  Reniers Marcel  (AVEVE)  met Foblets Palmyre, 

Bergzichtstraat  25,  3111 Wezemaal   

 

50 jaar gehuwd in 2019: 

03/05: Van Grunderbeeck Jos  (BB) met Vantongelen Kris , 

St Pietersstraat 11A , 3110 Rotselaar 

14/05:  Organe Erlinda  (SBB)  met Nackaerts Paul,  

Asseltveld 16, 3220 Holsbeek 

24/05:  Boogaerts  Marie-Thérèse  (SBB) met Lissens Laurant, 

Egenhovenweg  49  bus 21,  3001 Heverlee 

26/05:  Staels Hilda (ABB)  met Janssens Theophile, 

Tiensesteenweg 120, 3001  Heverlee  

   

14/02/2019:  René Laermans  (AVEVE), echtgenoot van Henneghien Nicole, 

Vierde Lancierslaan 8 bus 1, 3300 Tienen  

23/03/2019:  Ovide Standaert  (BB), echtgenoot van Annie Mortier, 

 Kleine Hollestraat 12, 3060 Bertem  

  27/03/2019:  Geets Alex (gewezen directeur Generaal AVEVE),  

echtgenoot van Van Rillaer Lieve, Waterlelieplein 3 B203, 3010 Kessel-lo 

 
   

 

 

Hocks Jenny (KVLV),   Ulvend  4 ,  3790 St-Martens-Voeren  

Willems Robert  (CERA)  Mierenberg 14, 3460 Bekkevoort 

 

6.  Proficiat aan onze jubilarissen: 

8. Welkom aan- nieuwe leden  

7. Onze christelijke deelneming aan de familie van onze 

overleden leden 
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 Terugsturen in een briefomslag naar Tony Lemmens,  

Busselbergstraat 9, 3583 Paal   ofwel per e-mail naar 

tony.lemmens@telenet.be  

Naam:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

Volledig adres: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

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

Telefoonnummer: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

E-mailadres: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

Bestelt  (   )* exemplaren van het fotoboek 50 JAAR BGB 2009-2019 en 

betaalt 10 euro per exemplaar. 

Bestelt eveneens (   )* exemplaren van het fotoboek 40 JAAR BGB 1969-2009 

en betaalt 5 euro per exemplaar. 

 De bestelde fotoboeken worden 

       (   )*  afgehaald op de contactdag in Bokrijk op 21 mei 2019. 

       (   )*  verzonden naar het thuisadres mits betaling van 3 euro per exemplaar. 

 

Ik stort ……….. euro  (10 euro per exemplaar fotoboek 50 Jaar BGB, 5 euro per 

exemplaar fotoboek 40 Jaar BGB en 3 euro per exemplaar verzendingskost)  op 

rekening BE91 7390 0930 0176 met vermelding “fotoboeken en naam” 

Datum: 

 

Handtekening: 

 

 

(   )* invullen of aankruisen wat van toepassing is.  

   Bestelling BGB fotoboek  2009 – 2019  

mailto:tony.lemmens@telenet.be
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Inschrijvingsformulier  BGB-CONTACTDAG 

 Bokrijk   Dinsdag 21 mei 2019    

 

Terugsturen in een briefomslag vóór 28 april 2019 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

