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Tijdschrift BGB, Verschijnt maandelijks 

V.U. Tony Lemmens, Diestsevest 40, 3000 Leuven 

Leuven Mail,  P924176 

16 juli 2019 

1. Ga even zitten en lees   

Het woordje van de voorzitter:   

        “Vakantie: heerlijk!?”   
De grote vakantie is begonnen, tenminste voor de 

schoolgaande jeugd en hun leerkrachten. Ook werkende 

mensen kijken uit naar de vakantieperiode, plannen een 

langere rustpauze thuis of een vakantiereis. En de 

gepensioneerden? Die hebben altijd vakantie, zegt men. Is 

dat zo?  

Voor mij is vakantie een ander levensritme, andere bezigheden dan we doorgaans 

gewend zijn, een beetje afstand nemen van de dagelijkse routine. Eerlijk gezegd, ik 

mis sinds ik gepensioneerd ben dat vakantieverlangen: uitkijken naar die enkele 

weken om iets anders te doen. Toegegeven als gepensioneerde hebt ge ruim de tijd 

om vakantie te maken en dat moet niet noodzakelijk in die twee maanden juli en 

augustus. Niet zeuren dus en genieten van het mooie weer, al valt dat ook niet 

altijd mee. 

Het bestuur van BGB zit ondertussen niet stil en is volop bezig met de 

voorbereiding van het activiteitenprogramma voor volgend jaar: lezingen, 

daguitstappen, meerdaagse reizen, wandelingen en natuurlijk de jaarlijkse 

contactdag en programmadag. Misschien hebt ge een interessante voordracht 

bijgewoond, hebt ge een bezienswaardige plek bezocht of kent ge een artiest of 

groepje waarvan ge denkt dat is nog iets voor BGB. Laat het ons weten. En wie weet 

komt uw suggestie vroeg of laat in ons jaarprogramma terecht. Geniet ondertussen 

van een deugddoende vakantie. 

Tony 
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HAIKU VAN DE MAAND 

    

 

Tekst: Evert Cockx 
Tekening: Gerard Thijs 

 

 

 

 
 

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 Scherpenheuvel 

donderdag 12 december: Mia Doornaert     

2..   Agenda BGB voor 2019   
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We trekken op dinsdag 1 oktober naar Limburg, naar de vliegbasis in Kleine Brogel 

waar de 10de Tactische Wing  gevestigd is.   

De taken van de 10de Tactische Wing zijn: 

o  deelnemen aan operaties en aan “high intensity conflicten”. 

o  de basis beveiligen en verdedigen 

o  technisch onderhoud en logistieke steun leveren om de luchtoperaties zo 

effectief mogelijk te laten verlopen 

o  dagelijkse vliegopdrachten, trainingsvluchten en luchtbewakingsopdrachten 

uitvoeren. 

 

De 10de Tactische Wing neemt ook deel aan de “NATO Reaction Force”.   Daarvoor 

moet ze steeds op korte termijn twaalf F-16’s op buitenlandse opdracht kunnen 

sturen.  

De wapenspreuk van de 10de Tactische Wing is: “Fortuna favet fortibus” (Het 

geluk is met de sterksten!).   

 

De 10de Tactische Wing is gevestigd op de vliegbasis van Kleine-Brogel en stelt 

1.700 militairen te werk, waaronder 150 Amerikanen. De eenheid beschikt over 38 

F-16 jachtvliegtuigen. 

 

Bezoek aan de Luchtmachtbasis: 

o 09:00 uur: Ontvangst aan de parking. 

o 09:00 uur: Start van het bezoek met een inleidende briefing, met een kop 

koffie, over de organisatie en de werking van de vliegbasis. 

Daarna volgt een rondleiding op de vliegbasis met onze autobus: bezoek aan de 

verschillende gebouwen die voor ons toegankelijk zijn, zoals onderhoud F-16, 

de vlucht simulator, enz. 

Afhankelijk van de weersomstandigheden en vluchtschema’s zullen we 

waarschijnlijk ook een start en landing van een F-16 van nabij kunnen 

meemaken.   Duimen voor helder weer! 

o 12:30 uur: naar het bedrijfsrestaurant ‘Hof Bergendal” voor de lunch: 

zelfbediening van een driegangenmenu, inclusief witte/rode wijn op tafel, 

water en koffie.  

o 13:30 uur: bezoek aan de onderhoudsloods van de F-16 toestellen, rondleiding in 

de loods bewapening, en tot slot bezoek aan de Public Relations Shop “Home of 

the Falcon” en het Kleine Brogel Air Museum. 

15:30 uur: einde bezoek  

Vermoedelijk rond 17u terug thuis. 

De vrijwilligers die de rondleiding geven zijn kosteloos. Wel steunen ze het goede 

3.  dinsdag 1 oktober : BGB-bezoek aan de 

10de Tactische Wing vliegbasis Kleine-Brogel  
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doel van de Vlaamse MS-Liga.  Een steun die ook BGB inbrengt, verrekend in onze 

prijs. 

Parking en rondrit 

Er is een zeer beperkte parking aanwezig aan de ingang aan het vliegveld, 

Limburgers: kom liever naar de Carpoolparking aan afrit E314 Houthalen – 

Helchteren .  Op de Airbase zelf worden we wel door onze autobus verplaatst naar 

de verschillende afdelingen die vrij zijn voor ons  bezoek. 

 

Van alle deelnemers hebben we volgende informatie nodig: 

o Naam  en Voornaam 

o Geboortedatum  en  Geboorteplaats 

o Nationaliteit 
Deze gegevens zullen met de nodige privacy behandeld worden.  

Na 1 september kunnen we geen additionele inschrijvingen meer toevoegen.  

Vervangingen kunnen ook niet meer na 1 september.  

Bij laattijdig afmelden verwittig Germain Wyseur  0495/59.83.44 

Vergeet a.u.b. uw identiteitskaart niet!!   

 

Er geldt een beperkte fotografie-faciliteit op de vliegbasis,  en foto’s nemen is 

beperkt tot één bij naam genoemde persoon van de groep, en dit onder strikte 

begeleiding van de gids.  

Bij het betreden van de basis moeten alle multimedia en fototoestellen in 

bewaring gegeven worden. Deze worden daar ook veilig bewaard en na bezoek 

terug bezorgd. 

 

Opstapplaatsen autobus : 

   7 u 00: busuitbater Scherpenheuvel 

   7 u 30: rond punt Rotselaar 

   8 u 15: carpoolparking aan afrit E314   Houthalen – Helchteren  

   9 u 00: parking ingang vliegbasis Kleine Brogel  
 

Prijs: 35 € per persoon. Inschrijven: ten laatste 1 september 2019 
Stort 35 € pp op rekening BE91 7390   0930 0176  van BGB  

met vermelding: uw naam  en Kleine Brogel 1 oktober . Zie inschrijvingsformulier.  

Inschrijven bij: Germain Wyseur  Beatrijslaan 49   3110 Rotselaar 

of per email naar germain.wyseur@skynet.be   tel :  0495/59.83.44 

 

 
Een oude F-104 Starfighter tentoongesteld aan een rotonde en een opstijgende F16 

mailto:germain.wyseur@skynet.be
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lockheed_F104_Starfighter_RBAF_FX94.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lockheed_F104_Starfighter_RBAF_FX94.JPG
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In het eerste gedeelte van zijn lezing beschrijft Johan Swinnen de lange tocht in 

het kankeronderzoek. Het tweede gedeelte is het relaas van ‘zijn’ lange tocht van 

Leuven naar Compostela. 

Op een zeer bevattelijke wijze legt Johan Swinnen uit wat kanker is en hoe kanker 

ontstaat. Kanker wordt veroorzaakt doordat lichaamseigen cellen zich 

ongecontroleerd en ongebreideld gaan delen ten gevolge van schade in ons DNA. 

Telkens een cel deelt moet het DNA gekopieerd worden. Dat gebeurt heel secuur, 

maar toch wordt er af en toe een foutje gemaakt. Het is als het kopiëren van een 

grammofoonplaat op een cassettebandje. Ook hier ontstaan foutjes zodat geruis of 

gekraak ontstaat. Ook externe factoren kunnen schade veroorzaken aan ons DNA: 

Uv-stralen van de zon, sigarettenrook, overgewicht, alcohol, infecties en 

blootstelling aan schadelijke stoffen. Het is vergelijkbaar met krassen op een LP of 

CD. In sommige gevallen is de schade erfelijk. Dat verklaart waarom in sommige 

families kanker meer voorkomt dan in andere. 

De bestrijding van kanker is mede dank zij het wetenschappelijk onderzoek enorm 

geëvolueerd. Chirurgie, het wegsnijden van tumoren, is een van de oudste vormen 

van kankerbehandeling. Ook nu nog heeft chirurgie een belangrijke rol. Vaak wordt 

er eerst geopereerd waarna andere behandelingswijzen worden opgestart. Even oud 

als chirurgie is de behandeling met chemische stoffen zoals metalen, minerale 

zouten en allerlei extracten. Het zijn de voorlopers van de huidige chemotherapie 

die in vorige eeuw volop tot ontwikkeling kwam. Een derde belangrijke pijler in de 

behandeling van kanker is de radiotherapie of bestraling van tumoren met 

radioactieve stoffen. Een nadeel is wel dat ook het omliggende gezonde weefsel 

beschadigd kan worden. Vandaar dat de nieuwste ontwikkelingen zich toespitsen op 

precisiebestraling. Een andere vorm van therapie die voor welbepaalde tumortypes 

zoals borstkanker en prostaatkanker wordt toegepast, is de hormonale therapie. 

Een vrij recente vorm van therapie, de moleculaire doelwittherapie, beoogt kanker 

aan te vallen met stoffen die gericht zijn tegen welbepaalde moleculen die 

selectief voorkomen op kankercellen en die noodzakelijk zijn voor hun groei of 

overleving. Deze behandelingswijze werkt echter slechts bij een beperkt aantal 

patiënten en het gunstige effect is vaak maar tijdelijk. De nieuwste ontwikkelingen 

in het kankeronderzoek hebben geleid tot de immuuntherapie. Deze bestaat erin 

om het eigen afweersysteem opnieuw te activeren en zo de tumoren van binnenuit 

te bestrijden met lichaamseigen bestrijdingsmiddelen. 

4. VERSLAG LEZING JOHAN SWINNEN – 26 FEBRUARI 2019 

“DE LANGE TOCHT: ER IS HOOP IN DE STRIJD TEGEN KANKER”  
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Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook voor kanker. Johan Swinnen 

beklemtoont het belang van preventie door een gezonde levensstijl. Maar ook dan 

kan het ontstaan van kanker niet volledig uitgesloten worden. Vandaar dat vroege 

opsporing door zelfonderzoek en screening belangrijk blijft. Eens kanker wordt 

ontdekt is een nauwkeurige diagnose noodzakelijk:  welk soort kanker en in welke 

ontwikkelingsfase. Het wetenschappelijk onderzoek richt zich momenteel op een 

meer precieze, doelgerichte en gepersonaliseerde kankerbehandeling en de verdere 

ontwikkeling van de veelbelovende immuuntherapie. Johan Swinnen is optimistisch: 

‘Ooit wordt kanker een chronische ziekte waaraan je niet meer sterft. Maar eer 

het zover is, moeten we nog een lange tocht gaan.’ 

Kanker heb je niet alleen. Gelukkig staat een kankerpatiënt er meestal niet alleen 

voor.  Omringd zijn door een gezin en/of goede vrienden is van groot belang. Kanker 

heeft evenwel ook een grote impact op de omgeving: het gezin, de vrienden- en 

kenniskring. Dat bleek overduidelijk uit het verhaal van Johan Swinnen over zijn 

tocht naar Compostela.  

Toen zijn zoon Pieter in 2011 zelf getroffen werd door een hersentumor beloofde 

Johan dat hij echt ‘iets zot’ zou doen als Pieter er over vijf jaar nog zou zijn.  

Dat werd zijn tocht naar Compostela  die hij op 21 augustus 2017 aanvatte. In 33 

dagen loopt hij van Leuven naar Santiago de Compostela, bijna 2400 km, aan een 

tempo van zo’n twee kleine marathons per dag.  Zijn relaas, overvloedig 

geïllustreerd met foto’s en filmbeelden,  is bij momenten meeslepend en 

ontroerend, vooral bij de getuigenissen van kankerpatiënten,  hun partner,  vader 

of moeder, kinderen,  goede vrienden, collega’s en nobele onbekenden. Op zijn tocht 

neemt hij ruim 500 brieven mee: post voor Compostela. 
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Met 33 BGB-leden vertrokken we in de drukke luchthaven van Zaventem richting 

Wenen op de ochtend van 14 juni. 

We vertrokken in eigen land bij een temperatuur van 16 °C en landden in Wenen bij 

33°C. Meteen in de goede warme stemming! 

Na een korte busreis naar het stadscentrum, was er een middagmaal in een 

stemmig kelderrestaurant.  

In de namiddag bezochten we de Wiener Staatsopera, een van de mooiste 

operagebouwen in Europa. Niet alleen de concertzaal zelf, maar ook achter de 

coulissen konden we een kijkje nemen, en de merkwaardige pronkzalen waren te 

bewonderen.    

Daarna een verkenningsrit per bus door Wenen: de regeringsgebouwen, de 

Karlsplatz, de Staatsopera, de Burggarten, de Hofburg, de Heldenplatz, het 

Natuurhistorisch Museum, de Volksgarten (herdenkingsmonument Sissi), het 

Parlement, het Rathaus, het Burgtheater, de Universiteit en verder  langs de 

gekende Ringstrasse. 

Wenen telt honderden paleizen, groot en klein en het ene al meer opvallend en 

luxueuzer dan het andere. Daarnaast zijn er veel mooie gebouwen met een 

merkwaardige architectuur.  En wanneer je dan nog een Nederlands sprekende 

lokale gids hebt die daarenboven ook nog historicus is, dan krijg je in Wenen een 

stortvloed van informatie over de vele mooie gebouwen en gesitueerd in een 

historisch perspectief. 

We hadden onze vaste stek in het Hotel Kaiserhof, een 4 sterren hotel op 

wandelafstand van het stadscentrum. Een smaakvol en rustig gelegen hotel.      

‘S anderendaags namen  we de metro naar het hartje van de stad alwaar we dan 

verder te voet de historische binnenstad verkenden. Verschillende gebouwen 

stonden op het menu: de prachtige Kathedraal,  en aan de Heldenplatz vinden we de 

indrukwekkende Hofburg, het vroegere keizerlijke paleis, zetel van de regering en 

winterresidentie van de Habsburgers.  Het is een reusachtig complex met 

verschillende binnenplaatsen, de Kaiserappartementen en de Hofkapelle. 

Tot het complex behoort eveneens de Spanische Hofreitschule uit de tijd van het 

adellijke Habsburgse rijk.  We konden de stallingen van de prachtige witte 

Lippizaner paarden ingaan en bekijken . 

Daarna was er  bezoek aan de indrukwekkende Schatzkammer waar de schat van de 

Habsburgse keizers wordt bewaard.  In diverse zalen zijn zowel religieuze als 

5.       Verslag BGB 5 daagse reis Wenen   

14 – 18 juni 2019 
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wereldlijke schatten tentoongesteld : pronkgraven van keizers en hertogen, 

gewijde relieken, keizerlijke regalia, gewaden, pronkwapens en sieraden. 

’s Avonds was er, voor wie dat graag mee nam in Wenen, een concert in een van die 

prachtige paleizen die Wenen rijk is 

De dag erna bezochten we Bratislava. In de vroegte reden we met de bus naar 

Bratislava, hoofdstad van Slowakije, zowat 60 km van Wenen.  

Na het uiteenvallen van het oostblok heeft Bratislava een enorme ontwikkeling 

ondergaan. Van een gehavende stad na de oorlog is Bratislava nu een hippe en 

sfeervolle stad waar het aangenaam rondwandelen is.  Ze wordt gedomineerd door 

de hoog op een heuvel gelegen burcht van Bratislava, de Bratislavski Grad. 

De historische binnenstad van Bratislava is de grote publiekstrekker en werd mooi 

gerestaureerd. Hier bevinden zich de meeste bezienswaardigheden variërend van 

authentieke gebouwen, fraai vormgegeven torens, indrukwekkende kerken en 

sfeervolle straten en pleinen.  Na de middag was er tijd om een bezoek te brengen 

aan de Novy Most of ‘Nieuwe Brug’. Deze over de Donau gelegen asymmetrische 

tuibrug is een belangrijke verkeersader voor het wegverkeer tussen de twee 

oevers waarover Bratislava verdeeld ligt. Bovenop de pyloon: de “UFO” dat eruit 

ziet als een vliegende schotel en waar je een mooi overzicht over de Donau en 

Bratislava krijgt. 

De dag nadien was in hoofdzaak gewijd aan het bezoek aan het prachtige Schloss 

Schönbrunn, ooit de zomerresidentie van de Habsburgse keizerin Maria Theresia 

en later ook van Keizer Franz Jozef en Keizering Elisabeth (Sissi). Na een 

wandeling door de mooie tuinen bezochten we met een audiogids het prachtige 

kasteel zelf binnenin. Echt de moeite waard.     

De laatste dag was het bezoek  aan de wereldberoemde abdij Stift Melk. 

We verlaten Wenen en rijden tot in Melk aan de Donau.  Deze barokke abdij is een 

van de grootste toeristische trekpleisters van Oostenrijk: talloze mooie 

binnenplaatsen, weergaloze wandschilderingen en prachtig beeldhouwwerk heeft 

het meer weg van een paleis dan van een klooster. Het is om deze redenen dat de 

abdij van Melk samen met het omliggende landschap op de UNESCO 

Werelderfgoedlijst staat. Ook binnen de rooms-katholieke kerk neemt de door de 

monnikenorde der Benedictijnen bestuurde abdij een belangrijke positie in. 

Voldaan en nagenietend van de reis keren we terug naar het vliegveld van Wenen om 

in de vooravond terug te landen in ons thuisland. 

Weeral een prachtige reis met BGB.   

De foto’s van de reis zie je op de website BGB. 

Dank aan Theo Janssen en Willy Coen voor de foto’s.  
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GW 

     het prachtige Schloss Schönbrunn 

   de wereldberoemde abdij Stift Melk 

 

   de olijke bende in Wenen….
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95 jaar in 2019: 

22/08:  Croonenborghs Victor  (AVEVE)   Geneinde 69?  2260  Westerlo   

     

90 jaar in 2019: 

02/08:  Grietens Clement (ABB) Nachtegalenstraat 68,  3210 Lubbeek 

04/08:  Van Ermen Berte  (KVLV)  Nachtegalenstraat 82, 3210 Lubbeek 

18/08:  Rosseels Roger  (ABB)  Kerselaarstraat 34,  3320 Hoegaarden 

24/08:  Huybrechts André  (CERA)  Park Passionisten 1 bus 34,  3300 Tienen 

  

80 jaar in 2019: 

17/08:  Pauwels Hilda  (ABB) Distelvinkenstraat 3,  3010 Kessel-Lo  

24/08:  Verstraete August  (CERA)  Boslaan 10,  3050  Oud-Heverlee  

28/08:  Abts Marcel  (COVAVEE)   Astridlaan  23-33,  1970 Wezenbeek-Oppem  

09/09:  Brys Etienne  (ABB)  Alf. Roelandtsstraat 21/2,    3010 Kessel-lo 

09/09:  Oliviers Robert  (AVEVE)  Rue de la Chapelle 6,  4280  Hannut  

   

65 jaar gehuwd in 2019: 

03/08:  Verbelen Jaak  (BB) met  Pepermans Leona,  

kasteelstraat  10,  3071  Erps-Kwerps  

 

60 jaar gehuwd in 2019: 

01/08:  Vanacker Willy (ABB)  met  Vandaele  Maria-Magdalena, 

Deinse Horsweg  37,  9031 Gent 

08/08:  Penninckx Raymond  (CERA)  met  Daniels Agnes, 

B. Descampslaan 111, 3018  Wijgmaal  

08/08:  Van Parys Frans  (CERA)  met Kestens Marie-Louise, 

Vanden Tymplestraat 38,  3000 Leuven 

10/08:  Brebels Henri  (AVEVE)  met Neyens  Elsa, 

Weg n. Opoeteren  94, 3660  Opglabbeek 

19/08:  Cailloux Alfons  (SBB)  met Merckx Francine, 

Rerum Novarumlaan 29,  3010 Kesel-Lo 

25/08:  Haeldermans Lambert  (ABB)  met Gielen Elisabeth, 

Duinberglaan 60,  3001 Heverlee     

08/09:  Van Loock  Ludo  (AVEVE)  met Peeters Margaretha, 

Leuvensesteenweg 304/3 , 3070  Kortenberg 

12/09:  Van Den Abeeele Daniel  (AVEVE)  met Van Poucke Hilda, 

Karrestraat  140,  9160 Lokeren 

30/09:  Vannetelbosch Valeer (ABB) met Trappeniers Louisa, 

Schoonaardestraat 119,  3078  Everberg   

 

6.  Proficiat aan onze jubilarissen: 
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50 jaar gehuwd in 2019: 

 01/08:  Blondé Pol  (ABB)  met  Creyf Simonne, 

L. Reulensstraat  60,  3010  Kessel-Lo 

02/08:  Van Asbroeck Flora  (CERA)  met D’Hondt Julien, 

Wolfshaegen 231,  3040 Neerijse-Huldenberg  

08/08:  Bernar Irmina  (CERA)  met Janssens Desiré, 

Vlasselaarweg 12,  3111  Wezemaal  

11/08:  Vanderseypen Lisette  (ABB)  met Koninckx Albert, 

Terhagenstraat  7,  3440  Zoutleeuw  

13/08:  Stassart Theo  (ABB)  met  Maris Rita, 

Verdaelstraat 127,  3450  Geetbets  

05/09:  Philipsen Stanny  (AVEVE) met Platteau Livarda, 

De Wilgen 39, 2170  Merksem 

10/09 :  Demolder Nicolle (ABB) met Kamers Julien, 

Eikstraat 31,  3360 Bierbeek 

11/09:  Baens Jozef   (AVEVE)  met Lemmens Renalda, 

Diestsestraat 18 ,  3470 Kortenaken  

26/09: Van Baelen Bernadette  (CERA)  met Bruelemans Julien, 

Magere Heidestraat  5,  3210 Lubbeek 

 

 

10/06/2019: Maurice Beddegenoots, gewezen Algemeen Secretaris Boerenbond, 

echtgenoot van Cecile Haugen, 

Maria Theresiastraat 105, 3000 Leuven  

 

 

 

 

 

Wouters Josee   (KVLV)   Olenseweg  249,  2260  Westerlo 

Roofthooft Luc  (CERA)  Diestsesteenweg  432,  3010  Kessel-lo 

7. Onze christelijke deelneming aan de familie van onze 

overleden leden 

8. Welkom aan onze nieuwe leden  
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INSCHRIJVINGSFORMULIER     

Dinsdag 1 oktober: BGB-bezoek aan 10
de

 Tactische Wing Vliegbasis 

Kleine Brogel 

  
Terugsturen in een briefomslag vóór 1 september 2019 naar:  

Germain Wyseur     Beatrijslaan  49    3110  Rotselaar     tel 0495/59 83 44   

 of per e-mail naar: germain.wyseur@skynet.be  

De nodige informatie per deelnemer invullen aub!!!!  

Deelnemer  1:  naam en voornaam: .   .   .   .  .  .  .  . .   .   .  .  .  .  .  . .   .   .  .  .  .  . 

   Geboorteplaats: .   .  .  .  .  .  . .    Geboortedatum: .   .  .  .  .  . .   .   Nationaliteit:    .  .  .  .  .  ..  

 Deelnemer  2:  naam en voornaam: .   .   .   .  .  .  .  . .   .   .  .  .  .  .  . .   .   .  .  .  .  . 

   Geboorteplaats: .   .  .  .  .  .  . .    Geboortedatum: .   .  .  .  .  . .   .   Nationaliteit:    .  .  .  .  .  ..  

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

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

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

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

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

Op datum van  1 oktober bezoek aan Vliegbasis  Kleine Brogel . 

Opstapplaats (*)  :    

[  ]  7u00: Van Aerschot Busuitbater Houwaartstraat 389 3270 Scherpenheuvel 

[  ]  7u30: Rond Punt Rotselaar  
[  ]  8u15: Carpoolparking aan afrit E314   Houthalen – Helchteren  
[  ]  9u00: parking ingang vliegbasis Kleine Brogel    

 

Ik stort  …...... € (*)  (35 € per persoon) op   rekening BE91 7390 0930 0176     
met vermelding:   naam deelnemer(s)   +   Kleine Brogel 1 oktober  

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

Handtekening   

  

(*)  aankruisen 

 


