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1. Ga even zitten en lees   

Het woordje van de voorzitter:   

        “Even Wennen …”   
Een ander gezicht, een andere stijl. Om te beginnen dit 

voorwoord.  

We zullen de maandelijkse overpeinzingen van Odette 

missen. Elke maand gaf zij een diepzinnige beschouwing bij 

wat haar had geraakt, uit het leven gegrepen. 

Op onze jubileumcontactdag in Bokrijk hebben we Odette 

als voorzitter uitgewuifd.  Zij blijft echter binnen 

handbereik en zal ons bestuur in haar ervaring laten delen, telkens als nodig of 

gewenst. Naast de voorzitterswissel was er ook de officiële beëindiging van de 

bestuursmandaten van Jeanine Fonteyn, Julien Milis en Roger Ronsmans. Er zijn ook 

twee nieuwkomers in ons bestuur, namelijk Hilda Staels en Stef Stas. Meer 

daarover kunt ge lezen in de afscheidsspeech van Odette in deze nieuwsbrief. 

Nogmaals dank namens gans BGB aan de uittredende bestuursleden en een hartelijk 

welkom aan onze nieuwelingen. 

Ook onze fotografen en makers van de reisfilmpjes werden in de figuurlijke 

bloemetjes gezet.  Fons Vannuffel, Theo Janssens en Cyriel Dekeyser kregen wel 

geen bloementuil maar een hartverwarmende fles plattelandsjenever. 

Onze jubileumcontactdag was een voltreffer.  Met 312 waren we om te genieten 

van de gekozen voormiddagactiviteit, de receptie ’s middags en het feestelijk 

dineetje.  De weersomstandigheden waren weliswaar niet ideaal maar het had 

slechter gekund.  Regenbuien bleven achterwege en de temperatuur was draaglijk. 

Het optreden van De Stoopkes bracht wat leven in de brouwerij en zoals een 

deelnemer zei: “Als er gedanst wordt is het goed”. En gedanst werd er.  

Halfweg honderd zijn we nu. Of BGB de 100 haalt zullen wij niet meer weten.  Maar 

laten we dit niet aan ons hart komen.   Zolang BGB zinvol blijft doen we verder. 

Hopelijk kan dit nog in lengte van jaren. 

Hartelijke groeten  en  tot ziens. 

Tony  Lemmens   
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Beste vrienden, 

Nu, vandaag is het echt mijn allerlaatste keer dat ik hier, als voorzitter, voor jullie 

sta. 

Ik sta mijn plaats af, maar voor ik vertrek wil ik toch eerst nog een paar mensen 

bedanken. 

Eerst dank ik de mensen die niet zo vaak in de schijnwerpers komen en meestal 

achter de lens werken, nl onze fotografen, sorry, onze huisfotografen!  Zij zorgen 

ervoor dat we van elke activiteit een fotoverslag kunnen meegeven op onze website, 

zodat de aanwezigen nog eens herinneringen kunnen ophalen en de afwezigen ook 

zien wat ze gemist hebben!  Het zijn Theo Janssens en Fons Van Nuffel die voor 

de foto’s zorgen en Cyriel Dekeyser die van elke reis een mooi filmverslag maakt.  

Sorry mannen, jullie staan niet graag in de belangstelling maar vandaag mogen jullie 

toch even rechtstaan, een applaus en ook een passend geschenk in ontvangst nemen, 

waar jullie achteraf in alle stilte nog kunnen van genieten. 

Dan denk ik aan de bestuursleden die samen met mij afscheid nemen van het 

bestuur van BGB. 

Vermits er hier niet zoveel tijd kon vrijgemaakt worden, heb ik ze alle drie reeds 

uitvoerig bedankt in de laatste maandbrief, maar vandaag krijgen Jeanine, Julien 

en Roger buiten een groot applaus ook nog een passend geschenk.  Jeanine had 

reeds eerder laten horen “waarom krijgen de mannen een fles en de vrouwen altijd 

bloemen?  Wel Jeanine, voor u vandaag geen bloemen maar wel een fles!  

Dan dank ik ook jullie allemaal.  Voor de trouwe leden die jullie zijn, niet altijd 

fysiek aanwezig op onze activiteiten, maar trouwe lezers van onze maandbrieven en 

echte BGB’ers in hart en ziel!  Dank voor het vertrouwen dat we van jullie krijgen. 

Ik ben vandaag trots.  Trots op die 14 jaar die ik als bestuurslid mee heb mogen 

trekken aan de kar van BGB.  Samen met de verschillende werkgroepen, hebben wij 

van BGB een eigentijdse en moderne vereniging gemaakt.   

We kunnen mooie resultaten neerzetten waar we fier over mogen zijn.  Ik kijk met 

trots terug op onze BGB, zoals hij nu is.  Ik heb hem van mijn voorganger Roger 

Cappelle  gekregen,  ik heb hem gekoesterd en nu kan ik hem doorgeven aan mijn 

opvolger. 

Ik ben overtuigd dat onze Bond in goede handen terecht komt.  

Eerst en vooral hebben we twee nieuwe bestuursleden, die na een grondige 

stageperiode, het fiat hebben gekregen en mogen toetreden tot het Bestuur.   

Het zijn Hilda Staels, de vrouw die ook geregeld het fototoestel in de hand neemt 

tijdens onze reizen en uitstappen.  Zij heeft in haar loopbaan in ABB gezeten en er 

ook gewerkt.  Ze is geboren in het Brabantse Tielt maar is haar man gevolgd en 

woont nu samen met Theo in Leuven.  

Daarnaast hebben we nog een nieuw bestuurslid dat met vrucht zijn proefperiode 

heeft doorstaan nl, Stef Stas.  Stef heeft gedurende zijn loopbaan binnen 

Boerenbond altijd in de omgeving van de S-groep, SBB en daarna Acerta gewerkt. 
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Stef is geboren in Antwerpen maar hij is zijn  Mariette  gevolgd naar Meensel 

Kiezegem. 

Met een dik applaus verwelkomen we Hilda en Stef.  

Ik ben niet triest omdat het gedaan is voor mij.  Neen ik ben diep gelukkig dat ik 

“mijn BGB” mag doorgeven aan een bekwame en ijverige voorzitter.  Hij heeft ook 

een proefperiode moeten doorlopen, we hadden hem tot voorzitter van de 

werkgroep 50 jaar BGB gebombardeerd, en hij heeft al die activiteiten op een zeer 

bekwame wijze geleid.  Ik ken hem al meer dan 40 jaar en ik weet wat hij waard is!  

Ik stel jullie dus voor; onze nieuwe voorzitter Tony Lemmens. 

 

Odette Dekeyser  

 

 

 

 

 

 

Goede vrienden, 

Met zo een introductie wordt de lat voor de nieuwe voorzitter wel hoog gelegd.  

De tijd zal uitwijzen of dit terecht is.  Ik heb nochtans lang geaarzeld, eerst om lid 

te worden van BGB,  dan om toe te treden tot het bestuur en tenslotte om het 

voorzitterschap te aanvaarden. 

Dat ik lid werd van BGB strookte niet volledig met de afspraken die bij de 

Acertafusie werden gemaakt,  namelijk dat de personeelsleden die vanaf de fusie 

met pensioen zouden gaan automatisch lid worden van de eigen seniorenkring van 

Acerta.  Lidmaatschap van BGB is weliswaar niet verboden doch wordt niet 

financieel ondersteund. 

Dat ik daarenboven 2 jaar later bezweek om bestuurslid te worden was het gevolg 

van het onvermurwbaar aandringen van Odette.  Achteraf bekeken verdenk ik 

Odette van een slim bedacht plan om haar opvolging te verzekeren. 

Hoewel de statuten bepalen dat de bestuurders benoembaar zijn voor maximum 3 

mandaten van 4 jaar, samen 12 jaar, moet het mandaat verder uitgeoefend worden 

totdat in de vervanging wordt voorzien. Dit heeft ertoe geleid dat Odette 2 jaar 

geleden noodgedwongen haar mandaat moest verderzetten. Ik denk dat ze zich dat 

nu niet beklaagt.  Zij kan haar voorzitterschap vandaag immers in schoonheid 

beëindigen op de hoogdag van het gouden jubileumjaar.  

Als blijvend aandenken aan deze dag overhandig ik haar graag het boek “Bokrijk 

gisteren vandaag morgen”. 

Wat er ook van zij, er is geen weg terug. Het lijkt erop alsof ik een tweede 

loopbaan in de Boerenbond aanvat. Er zijn wel enkele opmerkelijke verschillen met 

de vorige. Deze keer moest ik zelf niet solliciteren, ik werd gesolliciteerd. Geen 

sollicitatiegesprekken, geen aanwervingsproeven. Geen arbeidsovereenkomst van 

3. Toespraak van de nieuwe voorzitter Tony 
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onbepaalde duur maar een tijdelijk mandaat waarvan de tijdsduur toch weer niet 

echt vastligt. Geen bezoldiging maar vrijwilligerswerk met volle goesting. 

Gaat er nu iets veranderen? Op korte termijn niet echt. We zullen met heel het 

bestuur blijven ijveren voor het creëren van ontmoetingskansen door een 

aantrekkelijk en gevarieerd aanbod van activiteiten.  

Onze maandelijkse nieuwsbrief, zowel gedrukt als op de vernieuwde website, zal 

onverminderd voortgezet worden. Wel zullen we het doorleefde voorwoord van 

Odette moeten missen.    

Zelf ben ik geen “graagschrijver”  en mijn gevoelens geef ik zelden bloot, tenzij in 

het besloten en veilige cocon van het eigen gezin.  

Daar waar nodig en mogelijk zullen we ons ook blijven inzetten voor de behartiging 

van de belangen van onze gepensioneerden, al moeten we toegeven dat we daar niet 

altijd vat op hebben.  

Tenslotte zullen we onze sympathie, onze steun en ons medeleven blijven betuigen 

bij feestelijke of ingrijpende gebeurtenissen in het leven van onze leden. 

Op iets langere termijn staan we voor een grote uitdaging, namelijk het behoud van 

draag- en levenskracht van onze vereniging.   In 2003 bedroeg het ledenaantal 

1328, het hoogste voor zover ik heb kunnen achterhalen. Dit jaar bereiken wij nog 

750 leden,  bijna 600 minder. Deze daling over een periode van 15 jaar is 

grotendeels te verklaren door overlijdens. Daar tegenover staat dat door fusies en 

verzelfstandiging van ondernemingen van Groep Boerenbond en de oprichting van 

eigen personeels- en gepensioneerdenkringen onze rekruteringsbasis voor nieuwe 

leden aanzienlijk is geslonken.  

Dit alles heeft ook een impact op onze financiën vermits de betoelaging door de 

verenigingen en ondernemingen van de Groep Boerenbond afhankelijk is van het 

aantal aangesloten gepensioneerde personeelsleden.    

Redenen genoeg om bezorgd te zijn en na te denken over de toekomst van BGB. 

Hoewel we vandaag 2 nieuwe bestuursleden hebben kunnen verwelkomen, er zijn er 

ook 4 weggegaan, stellen we vast dat het moeilijker wordt om verse krachten aan 

te trekken.   

Vandaar nog deze warme oproep om ons bestuur te versterken. En het spijt me 

dames, maar het moet gezegd dat jullie zwaar ondervertegenwoordigd zijn. 

Er is dus nog werk aan de winkel. Met de ganse bestuursploeg zullen we alles doen 

wat in ons vermogen ligt om de toekomst van BGB veilig te stellen. 

 

Tony Lemmens  
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Op de jubileumbezinningsdag in Abdij van Park werd het fotoboek 50 JAAR BGB 

voorgesteld.   Ook van het fotoboek 40 JAAR BGB is nog een beperkte voorraad 

beschikbaar. 

 

Het fotoboek 50 JAAR BGB omvat een overzicht van de activiteiten in de laatste 

tien jaar (periode 2009 - 2018).   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. Het kan besteld 

worden door middel van het bestelformulier achteraan in de nieuwsbrief. Het zal 

op uw thuisadres bezorgd  worden mits betaling van de verzendingskost van 3 euro 

per exemplaar. 

 

Het vorige fotoboek 40 JAAR BGB omvat een overzicht van de activiteiten vanaf 

het ontstaan in 1969 tot in het jaar 2009.  Het telt 108 bladzijden en is rijkelijk 

geïllustreerd met foto’s uit de veertigjarige periode van BGB. 

Het fotoboek 40 JAAR BGB kost 5 euro zonder verzendingskost. Het kan eveneens 

besteld worden door middel van het bestelformulier achteraan de nieuwsbrief. Het 

wordt op uw thuisadres bezorgd worden mits betaling van de verzendingskost van 3 

euro per exemplaar. 

De fotoboeken worden pas verzonden na ontvangst van de betaling. 

 

 

4.    Het Fotoboek  “50 JAAR BGB” 
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Met maar liefst 64 deelnemers  (iedereen wilde er precies bij zijn ) vertrok de bus 

richting Lommel. 

Onderweg moest er al het een en het ander geregeld worden om alle deelnemers 

ter plaatse te krijgen, en wat een geluk dat deze mensen  met de auto ook ter 

plaatse konden geraken. 

Bij aankomst stond de koffie en een lekker stuk taart al klaar.  Na dit gezellig 

samenzijn werden we verwacht in het “ GlazenHuis”.  Sinds 2007 torent een 30 

meter hoge , glazen kegel boven het Lommelse stadscentrum uit, die ’s avonds 

sfeervol wordt verlicht. 

Architect Philippe Samyn ontwierp hiermee het perfecte symbool voor een stad die 

onlosmakelijk met glas is verbonden. 

Het GlazenHuis vormt het perfecte decor voor een museum,  een atelier en een 

shop waar je unieke glascreaties kan bewonderen, kopen en maken.  

Hier werden we verdeeld in twee groepen en met de gids voorop werden we snel op 

de hoogte gebracht waar al dat wit zand dat hier in de omgeving wordt opgespoten 

kan voor gebruikt worden. 

Prachtige kunstwerken zijn er te bewonderen,  ook was het opletten en voorzichtig 

zijn want  er stonden uitzonderlijk mooie stukken ten toon,  maar wie het potje 

breekt moet het potje betalen, en de prijzen waren niet voor ieders beurs 

bestemd. 

In het atelier werd er gewerkt door twee vrouwelijke kunstenaars.  Zij waren 

glazen sterren aan het gieten voor een speciale bestelling, toch mooi dat we dat 

konden zien. 

Maar de tijd vliegt en we werden op het Duits Militair kerkhof verwacht. 

Hier ook weer twee gidsen die ons stonden op te wachten.  Zij vertelden verhalen 

hoe het kerkhof zijn ontstaan hier heeft gekregen, maar ook  van  Duitse soldaten 

en officieren die hier begraven liggen met elk hun eigen verhaal.  Het werd stil en 

aangrijpend hoeveel kruisjes hier staan met aan beide zijden een graf van een 

soldaat. 

Jong en oud ligt hier begraven, mannen en vrouwen, kind soldaten  en een 500tal 

soldaten van de eerste wereldoorlog, in totaal meer dan 39.000 mensen zijn hier 

begraven. 

Bespaar ons deze gruwel opnieuw. 

Michel Huveners bracht een prachtig gedicht in de ingetogen crypte, iedereen 

werd er stil van. 

5.  Verslag daguitstap van 24/04/2019  Lommel , glazen 

huis, Duits kerkhof, en wandeling Lommelse Sahara 

 



 

7 

En dan was er soep. Bij deze soep waren de meegebrachte bokes bijna overbodig,  

goed dik met stukken groenten en worst, iedereen lustte dit wel.  

En weer waren we op weg naar het volgende, een grote en korte wandeling door de 

Sahara, ditmaal niet in Tunesië maar, waar of niet, hier in Lommel. 

De start was aan taverne Den Engel.  Jos nam de lange wandeling voor zijn rekening 

en Jos nam de korte wandeling voor zijn rekening.  De groepen waren bijna even 

groot en we gingen op pad. De dames voorop die het tempo konden bepalen en zo 

trokken we door een gebied met veel variatie, dennenbossen, weide landschappen, 

loofbossen gecombineerd met waterplassen  (overblijfselen van de zandwinning) en 

er was zelfs een speelbos voor kinderen. 

Maar dan opeens stonden we midden in “De Sahara”, een open vlakte met mulle 

zand, en toeval of niet maar de wind speelde ook met het zand alsof het een 

zandstorm was.  Velen van ons stonden erbij en keken ernaar, dit was niet te 

geloven dat dit in Lommel te vinden was. 

Er werd zelfs gesproken om hier eens met een dromedaris of een kameel rond te 

rijden, het verschil zou zeker niet merkbaar zijn met de echte woestijn. 

Met de nodige tussenstops kwamen we dan bij de toren midden in dit gebied, 30 

meter hoog en met 144 treden was dit een uitdaging.  Toch waren er enkelen die 

het waagden de top te bereiken. 

Deze toren steekt ook 73 m boven de zeespiegel, dus allen daar heen als het 

klimaat nog verder gaat veranderen. 

We stapten verder en namen de S brug voor voetgangers over het kanaal  Schelde 

– Maas, daarna kwam het terras weer in zicht van taverne Den Engel, en het moet 

gezegd, hier was het ook heerlijk vertoeven. 

Wat ook nog te melden valt, er waren geen opgevers bij de lange en korte 

wandeling, proficiat voor alle deelnemers van jong tot oud. 

Om deze heerlijke zomerse dag af te sluiten werden we nog verwacht in restaurant 

“De Groote Hoef”.  De maaltijd die we daar kregen maakte het helemaal af, dik en 

voldaan konden we huiswaarts keren, en geloof het of niet, het regende . 

Dit is een korte samenvatting, meer gegevens over Lommel en omstreken kan je 

vinden op het internet.  

Voor herhaling vatbaar. 

J.P.        
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Op 15 januari laatstleden was professor Hendrik Vos, docent Europese politiek aan 

de Universiteit Gent, te gast bij BGB voor een lezing over de toekomst van Europa. 

Net die dag zou het Britse parlement de eerste keer stemmen over het 

Brexitakkoord dat premier Theresa May bereikt had met de Europese Unie. De 

uitslag is bekend: het akkoord werd verworpen en leidde tot een immense impasse 

die tot vandaag nog voortduurt. 

In zijn inleiding schetste Hendrik Vos een dubbelzijdig beeld van Europa: enerzijds 

een machtig beslissingscentrum met veel interne regelgeving op steeds meer 

domeinen en anderzijds een bijna machteloze speler op wereldvlak die zich van 

crisis naar crisis voortsleept. 

De Europese Unie vindt haar oorsprong in de Europese Gemeenschap voor Kolen en 

Staal (EGKS), die in 1951 door zes landen (België, Nederland, Luxemburg, 

Duitsland, Frankrijk en Italië) werd opgericht.  Met het verdrag van Rome (1957) 

kwam de Europese Economische Gemeenschap (EEG), de voorloper van de Europese 

Unie, tot stand.  Met het verdrag van Maastricht (1992) werd de EEG omgevormd 

tot Europese Gemeenschap, later Europese Unie genoemd,  met 12 lidstaten. 

Gaandeweg kwamen er landen bij zodat de EU thans nog 28 lidstaten telt.  

Tot begin van de jaren ’90 was de EU bijna uitsluitend actief op het gebied van de 

landbouw. Na een halve eeuw Europese integratie is de EU geëvolueerd naar een 

lidstatenverband zonder binnengrenzen, één economische markt en één munt, de 

euro. Er is een grote consensus dat deze integratie succesvol is zowel voor de 

lidstaten afzonderlijk als voor de EU in zijn geheel. De Europese Unie is een oase 

van rust, stabiliteit en welvaart voor meer dan 500 miljoen inwoners. 

De lidstaten hebben er wel een prijs voor betaald. Het verleggen van het 

beslissingsniveau van de lidstaten naar de EU betekende een inperking van de eigen 

soevereiniteit en beslissingsmacht van de lidstaten en noopte vaak tot 

compromissen en toegevingen. Het ging ook gepaard met een spectaculaire vloed 

aan regelgeving op Europees vlak, meer dan 100.000 pagina’s EU-wetgeving. 

Er zijn evenwel een aantal domeinen die de lidstaten niet uit handen willen geven: 

begroting, lonen, belastingen, buitenlands beleid, defensie,  binnenlandse veiligheid, 

migratie en asiel. De recente crisissen hebben één ding gemeen: het gaat telkens 

over situaties waarin lidstaten hun eigen goesting willen doen zoals de 

vluchtelingencrisis, de financiële crisis, het buitenlands beleid en defensie 

(Midden-Oosten, Rusland, de relaties met de Verenigde Staten, 

terrorismebestrijding).  

Maar de crisissen hebben ons ook duidelijk gemaakt dat we aan elkaar zijn 

geklonken omdat elke beslissing van één land een impact heeft op de andere landen. 

Een gezamenlijke aanpak is nodig doch moeilijk omdat de belangen van de lidstaten 

niet altijd gelijklopend zijn. 

6.  Verslag lezing  Prof. Hendrik Vos – 15 januari 2019 

“QUO VADIS EUROPA” 
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Het gebrek aan een standvastige en samenhangende crisisaanpak wekt de indruk 

dat de Europese integratie stagneert.  Sommigen pleiten zelfs voor een stap terug: 

minder Europa en meer eigen beslissingsmacht bij de lidstaten. Elke crisis vergt 

veel improvisatie, er is geen draaiboek. Dit resulteert uiteindelijk in compromissen 

waarmee niemand echt gelukkig is. Maar is er een alternatief? 

Tegelijkertijd groeit het besef dat de meeste uitdagingen niet meer land per land 

kunnen aangepakt worden.  Echter Europa wint bijna geruisloos aan macht: de 

begrotingscontrole, het bankentoezicht, de gezamenlijke grensbewaking, de 

houding ten opzichte van Rusland, de samenwerking tussen de inlichtingendiensten 

in het kader van de terrorismebestrijding en zelfs stilaan op het vlak van defensie. 

Nooit wordt ontrafeld wat men al integreerde,  nooit stappen terug en weer ieder 

voor zich. De lijm tussen de lidstaten is de angst voor chaos en onzekerheid. 

Telkens worden kleine stapjes gezet maar niet zoveel als nodig.  Daarvoor is het 

wachten op de volgende crisis. 

Professor Hendrik Vos verwacht dat ook in de komende periode stapje voor stapje 

het Europese niveau zal versterken. De natiestaten raken voorbijgestreefd en de 

uitdagingen van de 21ste eeuw kan men niet aanpakken met structuren uit de 19de 

eeuw. Samenwerking zal aan belang blijven winnen.   

T. L.  

 

 
 

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     
 

 

 

90 jaar in 2019: 

14/07:  Sannen Marcel  (SBB) Diestsestraat 94, 3270 Scherpenheuvel-Zichem 

19/07:  Timmermans Ria (ABB) Zeelmaekersstraat 17,  3270 Scherpenheuvel  

     

80 jaar in 2019: 

06/07:  Bolmain Emil  (BB) Rue du Monument 42 bus 201, 1340 Ottignies  

17/07 :  Lurquin Achille  (ABB) Kouterstraat 14,  3052 Blanden 

18/07 :  Brems Louis  (ABB)  Hanenberg 48,  3272  Scherpenheuvel-Zichem 

8.  Proficiat aan onze jubilarissen: 

7..   Agenda BGB voor 2019   
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60 jaar gehuwd in 2019: 

18/07:  Van Steen Frans (CERA) met Ceuppens Ivonna,  

Leliendaalstraat 32,  2811  Mechelen  

31/07:  Denil Rafaël  (CERA)  met Van Der Linden Godelieve, 

Lijsterlaan  51,  3010 Kessel-Lo 

 

50 jaar gehuwd in 2019: 

05/07:  Van Den Eede Paul  (ABB)  met Voet Marie-Jeanne, 

Broekstraat 5, 1860  Meise  

06/07:  Vandeput Maria  (ABB) met Decambray Romain, 

August Vermeylenlaan 16,  8820  Torhout 

11/07:  Jamar Mia  (ABB) met  Gielen Hugo, 

Molenstraat  11, 3540  Herk-De –Stad  

11/07:  Polleunis Rene (ABB)  met Torbeyns Anny,  

Meenselstraat 1, 3461 Molenbeek-Wersbeek  

12/07:  Kwanten Arnold  (AVEVE)  met Nijs Rosa, 

Bosveldstraat 26,  3570  Alken 

12/07:  Michiels Louis  (AVEVE)  met Verhoeven Denise, 

Helvetiastraat 68, 3560  Lummen 

21/07:  Saenen Roger  (BB)  met Verstreken Jeannine, 

Sliepersveldweg  31 bus 9,  3210 Linden  

23/07:  Pauwels Augsta  (ABB)  met Struyf René  (SBB), 

Parkdallaan 22, 3001  Heverlee 

25/07 :  Eyckmans Jean (AVEVE)  met Van Uytsel Maria , 

Oudstrijdersstraat 6, 2260  Westerlo 

25/07:  Martens Luisa  (ABB)  met Nizet Marcel, 

Kanaalweg  7, 3550 Heusden-Zolder  

   

 

 

23/05/2019: René Uten  (ABB) echtgenoot van Maria Smets, 

Kerspelstraat 48, 3001 Heverlee 

  

 

 

 

 

Uyttebroeck Rik (CERA), Pieter Paradaenslaan 1, 3010 Kessel-lo 

Vander Sande Chris (CERA) Walenstraat 13, 3110 Rotselaar  

9. Onze christelijke deelneming aan de familie van onze 

overleden leden 

10. Welkom aan onze nieuwe leden  



 

11 

 

 

 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

