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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 mei 2019 

1. Ga even zitten en lees   

Het woordje van de voorzitter:  

 “Afscheid nemen betekent de geboorte van een 

herinnering” 

    Salvator Dali 

 

Beste vrienden, lieve vrienden, 

Hoe kan ik jullie het beste aanspreken in mijn laatste “woordje van de voorzitter”, 

dat eigenlijk een afscheidswoordje is? 

Afscheid, ja, na 14 jaar actief bestuurslid.  Het begon in 2005 als secretaris en 

vanaf 2011 als voorzitter van onze Bond.  Nu is het tijd om de fakkel door te geven 

aan nieuw bloed, aan enthousiaste bestuursleden en aan een nieuwe voorzitter.  Ik 

ben er gerust in want zij zullen met veel enthousiasme en veel creativiteit verder 

bouwen aan die mooie BGB, die onze Bond was en is. 

In die 14 jaar is er veel gebeurd, is BGB verder uitgegroeid tot een eigentijdse 

vereniging voor de gepensioneerden van de groep Boerenbond. Er zijn dingen 

veranderd, er zijn bochten genomen in het parcours van BGB, maar wat zeker 

gebleven is, is de warmte en het samenhorigheidsgevoel van onze leden onder 

elkaar.  Alle bestuursleden waarmee ik gedurende die 14 jaren heb mogen 

samenwerken, hebben altijd voor BGB gewerkt met liefde in hun hart.  Zo is dat 

gevoel ook voor mij: ik zal altijd met een warm hart terugdenken aan deze mooie 

tijd die ik met jullie mocht delen. 

Ik weet dat jullie die inspanningen ook geapprecieerd hebben, dat jullie mee 

geleefd en mee genoten hebben van ons aanbod.  Dat maakt jullie natuurlijk tot de 

beste BGB’ers aller tijden!! 

Ik wil jullie bedanken voor de vele woorden van appreciatie voor het werk, van 

troost in moeilijke momenten en van een schouderklopje af en toe.  Ik blijf 
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natuurlijk bij jullie, maar geef het roer door aan nieuwe krachten. 

Maar ik ga niet alleen.  In onze bestuursploeg zijn drie bestuursleden die al 3 

termijnen van 4 jaar hun beste beentje voorgezet hebben en nu de fakkel 

doorgeven. En dat zijn: 

 

Julien Milis, de man die jullie het beste kennen als begeleider van 

onze grote reizen.  Dat hij die verantwoordelijkheid gekregen 

heeft en op zich heeft genomen 12 jaar geleden, was evident.  Wie 

konden we beter vinden dan Julien om onze gids te zijn op onze 

buitenlandse reizen?  Maar Julien had in alle eenvoud en in stilte 

ook nog vele andere pijlen op zijn boog!  Hij was vooral de man van 

de praktische oplossingen.  Rees er een probleem op tijdens de 

vergaderingen van het bestuur, dan pakte Julien zijn telefoon en 

hij zocht en vond een oplossing!  Julien was ook de bezieler van de eerste website 

van BGB.  Het financiële beleid en de boekhoudkundige opdeling was ook een van 

zijn stokpaardjes. 

Dank u Julien, voor alles wat je deed voor BGB.  Ik denk met een warm hart terug 

aan de 12 jaren dat we mochten samenwerken voor onze BGB.  Je zult nu een 

beetje meer tijd hebben om samen met Lucienne, je kinderen en kleinkinderen 

“Opa” te kunnen zijn. 

Jeanine Fonteyn was vooral bekommerd voor het culturele aspect 

van onze werking.  Zo zocht ze mee naar interessante culturele 

bestemmingen voor onze dagreizen; zorgde ze steeds voor een 

ingetogen moment – met alles erop en eraan - tijdens de 

herdenking van onze overleden leden.  Ja, zij zorgde ook voor de 

amusante en dansende noot tijdens de optredens op onze feesten.  

Met Jeanine en haar soulmate Jan was het altijd aangenaam om op 

dagreis te gaan.  Jeanine had ook altijd aandacht voor het menselijke aspect van 

onze leden.  Dat had natuurlijk te maken met haar beroepsloopbaan bij KVLV en die 

bekommernis droeg ze verder binnen BGB.  Dank u Jeanine, voor alle fijne 

momenten die we samen mochten delen.  Geniet nog maar van vele mooie reizen 

samen met Jan in je caravan! 

 

Roger Ronsmans maakte de verslagen van onze vergaderingen, 

zodat ons archief voor de toekomst raadpleegbaar zou zijn.  We 

hebben de laatste maanden bij het samenstellen van het 

fotoboek, vastgesteld dat een goed archief zeer belangrijk is!  

Bovendien, telkens tijdens de vergaderingen het onderwerp 

ééndagsreizen aan bod kwam, ontpopte Roger zich als een kenner 

van vele kleine en grote bezienswaardigheden in ons landje en 

omstreken.  We hebben Roger dan ook opgenomen in de 

werkgroep ééndagsreizen waar zijn praktische kennis goed van 

pas kwam.  Dank Roger, voor de stille werkkracht die je was gedurende deze 12 

jaar.  Ook toen je 7 jaren terug een moeilijke periode hebt gekend met je 
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vrouwtje, konden we toch op je blijven rekenen.  Geniet nog maar van vele mooie 

momenten in het leven, nu met je lieve partner Erna. 

Sommigen verdwijnen van het toneel en anderen komen!  Ik laat de eer aan de 

nieuwe voorzitter om de nieuwkomers in zijn verjongde ploeg voor te stellen.  Dat 

hoor je dan volgende maand! 

Lieve, beste en gewaardeerde vrienden van BGB, het ga jullie goed de volgende 50 

jaar!! 

Dank aan allen voor de vele goede herinneringen aan deze 14 jaren.  

Tot ziens op een van de volgende activiteiten van BGB. 

 

Odette Dekeyser 

je voorzitter. 

 

 

HAIKU VAN DE MAAND 

 

Tekst: Evert Cockx 

Tekening: Gerard Thijs 

 



 

4 

  

 
 

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     
 

 

 
 

 

 

 

Hierna volgen nog enkele praktische richtlijnen voor onze contactdag op dinsdag 21 

mei te Bokrijk. 

 

Bestemming 

Als ge met eigen wagen komt geef dan als bestemming in uw GPS:  

 Herkenrodeplein 5, 3600 Genk.    Ge komt dan aan parking 2 en neemt daar de 

inrijstrook Hangar 58 met Led-aanduiding 50 JAAR BGB. Rij door tot op einde van 

de parking ter hoogte van Hangar 58 op uw rechterkant. Er is daar een toegang tot 

Hangar 58. De autobussen nemen dezelfde ingang en dezelfde parking.  

 

Onthaal 

De deelnemers worden verwacht tegen 10 uur en worden opgewacht door enkele 

bestuursleden.   Links van de ingang is een vestiaire, vrij te gebruiken doch zonder 

toezicht.    

Ge begeeft u naar een van de inschrijvingstafels, alfabetisch verdeeld volgens de 

beginletter van de achternamen van de leden BGB, aan de ingang van de zaal.  Hier 

ontvangt ge een briefomslag waarop uw naam en tafelnummer is vermeld.  In de 

briefomslag zitten de polsbandjes naargelang uw keuze van voormiddagactiviteit: 

groen voor wandelen door het water, geel voor de Bruegelroute en rood voor 

het vrij bezoek. In de briefomslag bevinden zich ook een lijstje met uw 

tafelgezelschap, het tijdschema van de ganse dag, voor de wandelaars een kaartje 

2..   Agenda BGB voor 2019   
 

3 .  BGB Jubileum-contactdag in Bokrijk 

dinsdag 21mei 

PRAKTISCH BEKEKEN 
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met de wandelroute en voor de autobestuurders een parkingticket. Tevens ontvangt 

elke deelnemer de infobrochure Bokrijk met liggingsplan. 

Elk polsbandje, ongeacht de kleur, geeft toegang tot het openluchtmuseum. De 

wandelaars kunnen na de wandeltocht voor de resterende tijd het openluchtmuseum 

bezoeken en diegenen die ingetekend hebben voor het vrij bezoek kunnen nog 

deelnemen aan de wandeling.  Zorg er wel voor dat je tijdig terug bent aan 

Hangar 58 voor de receptie om 12u.30. Voor de Bruegelroute ligt het aantal 

deelnemers vast vermits we gidsen hebben voorzien. 

Bij het onthaal in Hangar 58 is een drankenbuffet (koffie, thee, waters en 

sinaasappelsap) evenals 2 mini-koffiekoeken per persoon. 

 

Voormiddagactiviteit 

De door u gekozen voormiddagactiviteit begint vanaf 10u.30. Het vertrek wordt in 

Hangar 58 aangekondigd. Zowel de wandeling door het water als het vrij bezoek 

verlopen zonder begeleiding. De wandelroute is bewegwijzerd en iedere deelnemer 

krijgt een kaartje met de wandelroute.  

De Bruegelroute gebeurt in groepjes van 25 personen met gids. 

 

Receptie 

Om 12u.30 heeft er in aanloop naar ons feestelijk diner een receptie plaats in 

Hangar 58 of bij mooi weer - wat we hopen - op het marktplein tussen Hangar 58 

en de oude stad.   Zorg dus dat je tijdig terug bent. 

 

Feestelijk diner 

Om 13u.30 gaan we aan tafel (zie uw tafelnummer) met eerst traditiegetrouw de 

verwelkoming door  voorzitter Odette. Het menu gaan we u nog niet verklappen. 

Dat zie je wel ter plaatse. Na het hoofdgerecht worden onze fotografen Theo 

Janssens en Alfons Vannuffel in de figuurlijke bloemetjes gezet en worden de 

bestuurswisselingen geproclameerd.  

Nadien volgt er nog een optreden van De Stoopkes, een Hasselts duo dat vooral 

jenever- en andere drinkliederen ten gehore brengen. Hun optreden duurt ongeveer 

45 minuten. Nadien volgt nog het seizoensdessert van de chef. Drank is 

beschikbaar tot 18 uur  (wijn en waters op tafel, pils en frisdranken op aanvraag, 

koffie en thee aan het koffiebuffet).  

Rond 18 uur sluiten we af en keren we hopelijk tevreden en voldaan huiswaarts.  

 



 

6 

 

 
Eéndagsreis  

 
 

 

Zaterdag 6 juli 2019 reizen we met de bus naar Antwerpen, varen we op de Schelde 

en maken een (korte) wandeling in en rond Bazel. 

 

Bij aankomst in Antwerpen worden we verwelkomd met koffie (à volonté) met 2 

mini ontbijtkoekjes in het Feliks Pakhuis. Het Feliks Pakhuis is een uniek gebouw 

met een bijzondere ligging. 

 

Als we uit het restaurant komen en recht voor ons uitkijken zien we het nieuwe 

Havenhuis schitteren. Snel de bus in dus voor een korte rit tot aan het Zaha 

Hadidplein, waar de gidsen op ons wachten voor het bezoek aan dit bijzondere 

gebouw, het nieuwe Havenhuis. 

 
 

 
 

 
Het nieuwe Havenhuis in Antwerpen is een merkwaardig gebouw. 

Rond en boven een voormalige brandweerkazerne werd een nieuwbouw opgetrokken. 

Het is de opvolger van het oude Havenhuis aan de Entrepotkaai 1.  

Sinds september 2016 is dit de hoofdzetel van het Havenbedrijf Antwerpen. Het 

symboliseert het dynamische, betrouwbare, ambitieuze en innovatieve karakter van 

de haven van Antwerpen. Het is de dagelijkse werkplek voor 500 medewerkers van 

het Havenbedrijf.  

Dit verhaal, maar dan veel uitgebreider zal gedaan worden door 2 gidsen. Om stipt 

10 uur worden we verwacht in de prachtige inkomhal van de oude kazerne. In twee 

groepen van elk 20 collega’s verkennen we het gebouw en kijken uit over de haven 

en de stad.  LET OP: om een inkijk te hebben in dit unieke gebouw is TRAPPEN 

lopen een noodzaak!! 

Ik verklap nu al dat er een prachtig kunstwerk hangt van de Leuvense beeldende 

kunstenaar Rinus Van de Velde. Hij tekent monumentale tekeningen, meestal 

met houtskool. In het atrium zien we een imposante houtskooltekening. 

Om 11.30 uur is de rondleiding gedaan en na de nodige tijd om foto’s te nemen, 

nemen we terug de autobus naar het Steenplein. Hier start onze tocht met de 

waterbus. 

Om 12.30 uur schepen we in aan het steenplein in Antwerpen en zullen 30 

minuten varen tot Hemiksem. Tijdens het wachten zien we dat er in deze omgeving 

 4.   Zaterdag 6 juli 2019: BGB-daguitstap: 
Het Havenhuis in ANTWERPEN 

met de waterbus naar Hemiksem en wandeling naar BAZEL 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Monument_(erfgoed)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Houtskool
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heel wat restauratiewerken bezig zijn. Het Steen is helemaal ingepakt; aan de 

kaaien wordt volop gewerkt…. (lees hierover meer op onze site www.B-G-B.be). 

Rond 13.15 uur staan we op de oever van de Schelde te Bazel, dank zij het pontje 

dat ons overvaart. 

Maar nog zijn we niet in het dorp. Twee kilometer stappen brengt ons aan de rand 

van het dorp en gelukkig zien we daar het mooie etablissement, Bistro De 

Duiventoren. Een fijne lunch wacht er op ons. 

Na de lunch splitsen we ons eventueel in een groepje wandelaars en niet -

wandelaars 

 Niet wandelaars hebben de tijd om het pittoreske Bazel te verkennen.  

Het dorp is gekend als het tweede mooiste dorp van Oost Vlaanderen. (Het 

mooiste is Deurle).  

Deze groep denkt eraan terug naar het Scheldeveer te wandelen, dezelfde 2 

km als op de middag. We nemen het veer van 17 uur (opgepast: het veer 

vaart stipt) om tijdig de waterbus naar Antwerpen te nemen. 

 

 Kasteel Wissekerke te Bazel 

 

 De wandelaars starten aan een 5 km-tochtje op de dijken door het 

wachtbekken. Ook deze groep neemt hetzelfde veer van 17 uur naar 

Antwerpen 

 In dit schitterend natuurgebied van maar liefst 600 hectare, grotendeels 

ontstaan door het Sigmaplan, valt er dan ook enorm veel te beleven. 

 Het is het grootste overstromingsgebied van Vlaanderen dat zich op een 

boogscheut van Antwerpen bevindt. 

 Kijk vooral naar de mooie natuur, en misschien zien we wel een bever, of een 

ree, en zeker veel watervogels die broeden in dit gebied 
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We starten om:  

07.30 u: Vertrek autobus bij Van Aerschot in Scherpenheuvel 

07.45 u: Opstap autobus aan de rotonde in Rotselaar  

Het volledige programma leest u ook in detail op onze website www.B-G-B.be  

 PRIJS : 45,-  €. 

 

 

 

 

Wij reserveerden 2 gidsen voor het bezoek aan het Havenhuis, wat dus betekent 

dat onze groep beperkt wordt tot 40 personen.   

Indien er meer deelnemers zijn dan beschikbare plaatsen, is de datum van betaling 

bepalend: wie eerst betaald heeft, krijgt voorrang. Wie toch betaalde maar niet 

mee kan, krijgt het betaalde bedrag uiteraard integraal teruggestort.  

 

U ZORGT VOOR :  

wandelingen comfortabel mee te maken.  

 

INSCHRIJVEN: Stort 45 € per persoon  op BE91 7390 0930 0176 van  

B-G-B  vermelding :  “ uw naam “ +  Havenhuis en Bazel op 6 juli 2019. 

Inschrijven bij: 

Jos Pelgroms  Wijngaardbos 11 2431 Laakdal   tel 014/ 84.12.79  of            

e-mail:  jospelgroms@hotmail.com   

Inschrijven met onderstaand inschrijvingsformulier  ten laatste op uiterlijk op 

15 juni 2019 !!! Of via de website www.B-G-B.be   !!! 

 

http://www.b-g-b.be/
http://www.b-g-b.be/
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BGB vzw heeft 3 polissen afgesloten bij KBC Verzekeringen: 

A. BGB heeft een polis ‘Verenigingsleven’ bij KBC Verzekeringen  (Polis 

28.921.050) afgesloten voor de bond en haar leden.  

Wat is verzekerd in deze polis? 

1. Verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid.  

Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de 

verzekerden voor schade veroorzaakt aan derden in het verenigingsleven, op 

weg naar en van de activiteiten. Deze verzekering is slechts aanvullend in de 

mate waarin er geen dekking is door een andere verzekering. Dit geldt ook 

voor verblijf tijdens georganiseerde reizen voor schade aan de kamer en de 

inhoud tijdens het verblijf in een hotel en in ziekenhuis. 

2. Verzekering Rechtsbijstand: indien je schade lijdt door de fout van een 

ander, dan vordert DEFENDO, de gespecialiseerde afdeling, uw schade terug 

van de persoon die daarvoor aansprakelijk is.  

a. Is deze persoon insolvabel, dan vergoedt DEFENDO zelf uw schade als 

geen andere instelling dat doet. 

b. Wordt u verdacht van een onopzettelijk misdrijf dan wordt uw 

strafrechtelijke verdediging opgenomen. 

c. Je beschikt ook over de vrije keuze van advocaat. 

3. Reisgoed, geld en waardepapieren  tijdens georganiseerde reizen zijn 

verzekerd in geval van verlies, beschadiging of vernieling. De verzekerde 

maximale bedragen vallen binnen de normale criteria. 

4. De verzekering Lichamelijke Ongevallen en Ziekten is gewaarborgd in geval 

van overlijden (€ 2.500), blijvende ongeschiktheid (€ 5.000), kosten van 

geneeskundige verzorging en aanverwante kosten bij ongeval en ziekte (max. 

€ 2.500). Geen vergoeding bij tijdelijke ongeschiktheid. Vergoeding bij 

overlijden ook voor de personen boven de 70 jaar. 

 

De verzekering aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen geldt ook voor de 

gezinsleden van de aangesloten BGB-leden en de andere begeleiders(sters) van 

de aangesloten BGB-leden, wanneer deze deelnemen aan de activiteiten 

ingericht door de BGB. 

 

 5. Verzekeringen BGB vzw 
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B. Polis Bestuurdersaansprakelijkheid  (polis 28.965.542): 

 

Polis afgesloten voor de bestuurders van de vzw 

Verzekering aansprakelijkheid bestuurders vzw 

Verzekering rechtsbijstand bestuurders vzw 

Verzekerden zijn: 

 Bestuurders van de verzekeringnemer van wie de benoeming rechtsgeldig is 

gebeurd 

 De feitelijke bestuurders die handelen met een mandaat van de raad van 

bestuur 

 De gewezen bestuurders voor daden gesteld tijdens de duurtijd van hun 

mandaat 

 

C. Omniumpolis voor dienstverplaatsingen (polis 91.911.390) 

Deze verzekering geldt tijdens de dienstverplaatsingen met een personenauto, 

auto voor dubbel gebruik of minibus in opdracht van BGB vzw. 

Een voertuig met een hogere cataloguswaarde dan € 50.000 is niet verzekerd. 

De maximale vergoeding bij gedeeltelijke schade of totaal verlies bedraagt 

maximaal € 12.500. 

 

Voor vragen, meer info en/of bij schade/ongeval: kantoor Schrevens: tel. 016/77 

22 77, kantoor.schrevens@verz.kbc.be – www.verzekeringenlouisschrevens.be 

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

 

Los van BGB vzw is er de Collectieve hospitalisatieverzekering KBC 

Verzekeringen: voor meer info dient men zich te wenden tot 

a. de plaatselijke agent of 

b. tot telecel KBC verzekeringen. 

 

Afhankelijk van het tijdstip van pensionering was er in het verleden keuze om in 

het collectieve contract te blijven of over te stappen naar een individueel 

contract. 

 

Tot wie zich te wenden bij een individuele vraag ? de contactgegevens staan 

vermeld op de jaarlijkse factuur en is afhankelijk van het soort contract 

(individueel = de lokale aangeduide bemiddelaar of collectief = KBC 

verzekeringen telecel leven 016 24 25 59 ). 

  

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

mailto:kantoor.schrevens@verz.kbc.be
http://www.verzekeringenlouisschrevens.be/
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90 jaar in 2019: 

01/06:  Collet André (IDB),  Res Rozenberg Naamsesteenweg 3, 3001 Heverlee  

  

80 jaar in 2019: 

06/06:  Haine Josette  (ABB)  Bierbeekstraat  111, 3052 Blanden  

25/06:  Valvekens Gustave (ABB)  Den Elst  47, 3020  Herent  

 

60 jaar gehuwd in 2019: 

20/06:  Fosseprez Hubert  (BB) met Ghesquire Imelda, 

Kluisdelle  10, 3010 Kessel-Lo  

27/06:  Berthels Maurice  (IDB) met Mertens Julienne, 

Rotspoelstraat 3,  3001  Heverlee  

 

50 jaar gehuwd in 2019: 

20/06:  Vansavelberg Anny (ABB) met Vangramberen Jan, 

Kerselaarslaan 4, 3360  Bierbeek 

25/06:  Letellier Gustaaf  (ABB) met Marchal Anna, 

Eksterstraat 56, 3370 Boutersem 

28/06:  Vanden Eynde Virginie  (ABB)  met Haine Freddy, 

Molenbaan 60,  3111  Wezemaal  

   

18/04/2019:  Jules Janssens (ABB) echtgenoot van Maria Adams, 

Houwaartstraat 366/1 , 3270 Scherpenheuvel-Zichem 

  

6.  Proficiat aan onze jubilarissen: 

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     

Havenhuis - met de waterbus naar Bazel en 

wandeling  

6 JULI 2019 
 

Terugsturen in een briefomslag vóór 15 juni 2019 naar:  

Jos Pelgroms  Wijngaardbos 11 ,  2431 Laakdal     tel 014/ 84.12.79  

 of per e-mail naar: jospelgroms@hotmail.com   

Ondergetekende, naam en voornaam: .   .   .   .  .  .  .  . .   .   .  .  .  .  .  . .   .   .  .  .  .  . 

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

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

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

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

 

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

 

schrijft in voor :    [  ]   1 persoon.             [  ]   2 personen.    (*) 

 

Op datum van  6 juli 2019 daguitstap Havenhuis en Bazel. 

Opstapplaats (*)  :    

[  ]  Van Aerschot Busuitbater Houwaartstraat 389 3270 Scherpenheuvel 
      om  7u30 

[  ]  Rond Punt Rotselaar om 7u45 

 

Ik stort  …...... € (*)  (45 € per persoon) op  
rekening BE91 7390 0930 0176     
met vermelding:   naam deelnemer(s)   +   Havenhuis en Bazel op 6 juli 2019.  

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

Handtekening   

(*)  aankruisen 

 


