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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. Tony Lemmens, BB  Diestsevest 40, 3000 Leuven 

Leuven Mail,  P924176 

2 december  2019 

1. Ga even zitten en lees   

Het woordje van de voorzitter:   

   “Koken kost geld! 
Het is een waarheid als een koe: koken kost geld. Ook BGB 

kan daar niet onderuit. Vier jaar lang bleef het lidgeld 

onveranderd. Om de stijgende kosten enigszins te 

ondervangen hebben we besloten om de jaarlijkse 

ledenbijdrage aan te passen. Met ingang van 2020 bedraagt 

het lidgeld BGB 20 euro per jaar. Maar daar staat ook iets 

tegenover. Zoals u verder in deze nieuwsbrief kan lezen hebben we een uitgebreid 

jaarprogramma met een brede waaier van activiteiten uitgewerkt. Elke maand een 

nieuwe activiteit en daar bovenop zo mogelijk nog enkele hernemingen van 

succesvolle daguitstappen van dit jaar. Uiteraard blijven onze hoogvliegers zoals de 

jaarlijkse contactdag en de programmadag met de viering van de jubilarissen met 

evenveel glans behouden. En niet te vergeten: onze maandelijkse nieuwsbrief 

waardoor we contact kunnen houden met alle leden. 

Op de contactdag in Bokrijk heb ik een oproep gedaan om nieuwe bestuursleden te 

vinden. Deze oproep is niet geheel in dovemansoren gevallen. Op de jongste 

programmadag heb ik ons kersvers bestuurslid Luce Anciaux mogen voorstellen. 

Luce is net geen zeventig, gehuwd met Jan Fobelets en heeft drie kinderen. Na 

haar opleiding licentiaat rechten aan de KUL heeft zij getoerd met het alom 

gekende Up With People.  

Nadien werkte zij achtereenvolgens voor de Controledienst der Verzekeringen, het 

Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Liga voor de Verdediging van de Rechten 

van de Mens. Na een verblijf van 3 jaar in Algerije in het kader van het werk van 

haar echtgenoot Jan bij de UNESCO, begon Luce in 1985 op ABB te Leuven, dienst 

zware ongevallen auto. In 1988 ging zij als juridisch adviseur aan de slag op ABB 

Brussel. In 1993 werd Luce benoemd tot directeur van Concert Noble, het 

gerenommeerde gebouw in de Aarlenstraat te Brussel dat door ABB in zijn oude 

glorie werd hersteld. Bij de verkoop van het gebouw, inmiddels behorend tot het 

patrimonium van KBC, ging Luce in 2010 met pensioen.  

Er moet mij nog iets van het hart. In het voorwoord van vorige nieuwsbrief heb ik 

een spellingfout gemaakt, geen misstapje van de letterzetter maar een loepzuivere 

dt-fout. Ik ben geen fanatieke taal- of spellingpurist maar toch. Er zit nu een 

liedje in mijn hoofd en ik krijg het er niet uit: “Je wordt ouder papa …” Wie zong 
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dat ook alweer? 

    

Tony 

 

 

 
Mia Doornaert  voorzien op 12 december is verplaatst naar donderdag 27 februari  

dinsdag 21 januari: Prof. Bart Kerremans: Amerikaanse politiek + nieuwjaarsreceptie 

dinsdag 18 februari: Liesbet Temmerman: Biologie van het ouder worden 

Donderdag 27 februari:  Mia Doornaert: Het Brexit-drama ook een Europese Blamage  

dinsdag 17 maart: An Depuydt: geloof en wetenschap  in Alden Biezen 

zaterdag 4 april : havenhuis Antwerpen  

dinsdag 21 april: BGB-contactdag Den Egger Scherpenheuvel 

woensdag 27 mei: bezoek en wandelen in Durbuy en Wéris 

17 – 25 mei: 9 daagse reis Israël 

zaterdag 25 juli: daguitstap Rotterdam  

donderdag 27 augustus: Vogelsang en bruinkoolwinning 

12-16 september: autobusreis Normandië 

donderdag 22 oktober: het drama van Meensel-Kiezegem 

dinsdag 17 november: Programma- en Jubilarissendag Den Egger Scherpenheuvel 

donderdag 17 december: erfenisrecht of een ander actueel onderwerp 

Herneming gepland voor Kleine Brogel, datum nog onbekend.   

     

 

 

Door omstandigheden buiten onze wil zijn we genoodzaakt de geplande lezing van 

Mia Doornaert uit te stellen. Diegenen die reeds betaald hebben voor deze lezing 

krijgen hun inschrijvingsgeld terug. 

Onze verontschuldigingen voor het ongemak. 

Bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief vernemen we dat de lezing zal doorgaan op 

donderdag 27 februari 2020. Meer nieuws volgt in de nieuwsbrief van januari. 

 
 
 
 
 

Een nieuw jaar betekent ok voor BGB de hernieuwing van het lidmaatschap. 

Zie bijgaand overschrijvingsformulier. 

Verzeker u van een ononderbroken toezending van alle berichten, nieuwsbrieven en 

uitnodigingen voor onze activiteiten!    

2..   Agenda BGB voor 2019 en 2020   
 

OPGELET !  LEZING VAN MIA DOORNAERT OP 12 

DECEMBER 2019 WORDT UITGESTELD. 

 

3. Hernieuwing lidmaatschap BGB voor 2020  
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                                                 DINSDAG 21 JANUARI 2020 OM 14 UUR 

 

Trump’s overwinning in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 8 november 

2016 kwam voor de meesten totaal onverwacht, hemzelf incluis en dat na een 

campagne met onverwachte wendingen. Velen waren er niet gerust in.  

Met zijn verrassende verkiezingsoverwinning zou immers een president in het 

Witte Huis komen die zich tijdens de campagne niet alleen als een nationalist en 

isolationist had geprofileerd, maar die ook duidelijke tekens vertoonde van 

impulsief en narcistisch gedrag. 

Trump was een atypische kandidaat en blijkt ook een atypische president te zijn. 

Kenmerkend is zijn onvoorspelbaarheid. Daarenboven laat hij zich niet leiden door 

zware ideologische uitgangspunten. Pragmatisme voert de boventoon. 

In zijn uiteenzetting gaat Prof. Bart Kerremans in op de wijze waarop de aparte 

persoonlijkheid van Trump en zijn pragmatische, schijnbaar opportunistische 

politiek leiden tot een onconventioneel presidentschap, een presidentschap dat de 

grenzen van de presidentiële macht aftast, dat de traditionele breuklijnen 

doorbreekt en dat vanuit een geheel eigen opvatting naar de wereld kijkt en 

handelt en daarbij geen enkel risico lijkt te schuwen. 

 

 Prof. Bart Kerremans (°26 oktober 1963)  

doctoreerde tot doctor in de politieke en sociale 

wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen in 

1994 en is sinds 1 oktober 1996 verbonden aan 

de KU Leuven. Hij is er momenteel hoogleraar  

internationale relaties en Amerikaanse politiek 

aan het Leuvens Instituut voor Internationale en 

Europese Studies (LINES). 

Hij was gastprofessor aan hogescholen en universiteiten in Frankrijk en de 

Verenigde Staten en publiceerde in diverse tijdschriften, nationaal en 

internationaal. Tevens is hij auteur, co-auteur en co-editor van verschillende 

boeken over politieke processen en het extern handelsbeleid in de Europese Unie 

4 .   lezing door Prof. Bart Kerremans :                  

“Als een Trump in een porseleinwinkel”:  

analyse van een ongewoon presidentschap. 

Dinsdag 21 januari om 14 uur. 
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en de Verenigde Staten. Bart Kerremans wordt geregeld geraadpleegd door de 

Vlaamse media voor het geven van duiding bij belangrijke ontwikkelingen in de 

Verenigde Staten.  

  PRAKTISCH 

De lezing gaat door in zaal Meetjesland, Boerenbond, Diestsevest 40, 3000 

Leuven. Onthaal vanaf 13.30 u. De lezing begint om 14 uur. 

 

GEWOONTEGETROUW IS ER NA DE EERSTE LEZING VAN HET NIEUWE 

JAAR ONZE NIEUWJAARSDRINK. VOORAF INSCHRIJVEN IS DAAROM 

TEN ZEERSTE AANBEVOLEN. 

 

Inschrijven kan door storting van 10 euro per persoon op het rekeningnummer 

BE91 7390 0930 0176 met vermelding “lezing 21 -1 -2020” en de namen van 

de personen voor wie ingeschreven wordt. Ter plaatse betalen kan ook, liefst 

met gepast geld. 
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Deze bestemming spreekt tot de verbeelding. Het is een kruispunt van beschavingen, 
volkeren en religies : Joden, Christenen en Moslims. 

Maar er gaat ook veel aandacht naar de huidige economische en politieke actualiteit. 
 Zonder twijfel wordt dit een onvergetelijke kennismaking.  

 

PROGRAMMA 
 
Dag 1 - Zondag 17/5 Brussel – Tel Aviv - Hadera  
 

Lijnvlucht Brussels Airlines naar Tel Aviv  
 
Douaneformaliteiten.  Verwelkoming door de lokale NL gids die ons de ganse reis zal 
vergezellen. Vertrek noordwaarts langs de kustweg naar Hadera. 
 
Check-in in ons strandhotel, waar we na de lange reis wat kunnen relaxen. 
Avondmaal in het hotel. 
 

Dag 2 - Maandag 18/5 Haifa - Akko - Tiberias  
 

Vertrek naar Haifa voor een bezoek aan de Karmelberg en de tuinen van Baha’i. 
Doorreis naar Akko met o.a. de oude vestingen, gebouwd door de kruisvaders, de oude 
haven, de moskee van Jazzar Pasha, en de St Andreaskerk met zijn prachtige 
ikonostase. 
 
Tijd om verder te reizen naar Tiberias aan het Meer van Galilea (ook wel meer van 
Tiberias of meer van Genezareth genoemd). 
Check-in in  ons hotel waar we 2 nachten zullen verblijven. 
Avondmaal in het hotel. 
 

Dag 3 - Dinsdag 19/5:  Zippori - Nazareth - Meer van Galilea 
 
Vertrek naar Nazareth.  Vlakbij houden we eerst halt in Zippori, waar we de 

archeologische site van de oude Romeinse stad bezoeken met o.m. prachtige 
mozaïeken. 
 

5.     9-DAAGSE RONDREIS ISRAEL en de 
PALESTEIJNSE GEBIEDEN 

17 tot 25 mei 2020 
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Doorreis naar Nazareth waar Jezus opgroeide.  Uitgebreid bezoek aan de oude stad 
met o.a. de Boodschapskerk, gebouwd boven de grot waar Maria woonde, de St-
Jozefskerk en de bron van de H. Maagd (orthodoxe kerk).. 
Verder naar de berg Tabor, plaats van de gedaanteverwisseling van Jezus.  
Tenslotte terugkeer naar Tiberias waar we een boottocht maken op het Meer van 
Galilea. 
 

Dag 4 - Woensdag 20/5     Kafarnaum - Jericho - Ein Gedi  
 
Vertrek uit Tiberias en rit naar Kafarnaum aan de noordelijke over van het meer waar 
Jezus woonde en tal van wonderen verrichtte.  We bezoeken de ruines van de oude 
synagoge en de nieuwe kerk bovenop de resten van Petrus’ huis.  We rijden ook naar 
de berg der zaligsprekingen waar Jezus de Bergrede uitsprak. 

Daarna gaat het verder naar Tabgha, de plaats van de vermenigvuldiging van de 

broden en de vissen.  Onderweg komen wij ook voorbij de plaats waar Jezus (vanuit 
een bootje) zijn zeerede hield, en voorbij Eremos, de eenzame plek waar Jezus zich 
terugtrok om er te bidden. 

 

Doorreis zuidwaarts tot in Jericho, gelegen op de westelijke Jordaanoever en de laagst 

gelegen en oudste continu bewoonde stad ter wereld.  De 17 verschillende woonlagen 
in het voor een klein deel uitgegraven Tel es Sultan bevestigen Jericho’s faam.  

 

Laatste halte vandaag is Qumran waar de Dode Zeerollen ontdekt werden. 

 

Doorreis tot in onze verblijfplaats Ein Gedi aan de Dode Zee waar we overnachten in 
een kibbutz.  Avondmaal ter plaatse. 

 

Dag 5 - Donderdag 21/5  Massada - Dode Zee - Jeruzalem 
 

We starten vandaag met een wandeling door de mooie botanische tuin van de 
kibbutz. 

 

Daarna vertrek naar Massada symbool van de jarenlange Joodse weerstand tegen de 
Romeinse bezetter.  Rit met de kabelbaan naar het fort dat op een plateau op 440m 
boven de Dode Zee ligt.  Het plateau is afgesneden van de bergketen door diepe 
ravijnen, waardoor het nagenoeg onineembaar was. 

Verder naar de badplaats Ein Bokek aan de Dode Zee.  
Middagmaal in een resort aan het strand. Daarna tijd om te relaxen en te baden. 

 

Doorreis naar Jezuzalem. 

 

Check-in in het hotel waar we de komende 4 nachten zullen verblijven.   
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Dag 6 – Vrijdag  22/5   Jeruzalem  
 

Volledige dag stadsbezoek aan 

Jeruzalem. 

We starten onze uitgebreide verkenning 
vandaag aan de Tempelberg die ongeveer 

een zesde van de Oude Stad in beslag 
neemt. 

11 poorten geven toegang tot het plein 
waarvan de goudkleurige koepel al eeuwen 
het uitzicht bepaalt.  In de oude stad 
bezoeken we te voet de vele hoogtepunten 
waaronder de Klaagmuur,      en de St-
Annakerk dan verder langs de Via Dolorosa 
naar de Basiliek van het Heilig Graf.  
                                   Image Sander Crombach                                                      

In de namiddag bezoeken we de Joodse wijk : de omgeving van de Berg Sion, de 
Sionpoort en de Romeinse weg Cardo Maximus : 

 

Dag 7 – Zaterdag  23/5   Olijfberg - Bethlehem 
 

‘s Ochtends genieten we van het uitzicht over de stad vanop de Olijfberg.  We 
wandelen naar de Hof van Olijven met de Kerk van Alle Naties en het graf van de 
Heilige Maria 

 

Doorreis naar de Palestijnse stad Bethlehem aan de Westelijke Jordaanoever, de 
plaats waar Jezus van Nazareth volgens de evangelisten geboren is.  Bezoek aan de 
Basiliek van de Geboorte, één van de heiligste plaatsen van het Christendom, en aan 
de grotten van het Herdersveld.  

 

Terugkeer naar Jeruzalem.  Avondmaal in ons hotel. 

 

Dag 8 – Zondag 24/5   Jeruzalem  
 

In de voormiddag brengen we een bezoek aan Yad Vashem, het imposante museum 
en monument ter herinnering aan de Holocaust.  In het gebouw is een hall of names te 
zien met vele foto's van slachtoffers van de Holocaust. Er zijn tevens een kunstgalerij, 
een archief en een onderzoekscentrum.  In het park rondom bevinden zich onder meer 
een gedenkmuur, de Heldenzuil en verschillende kleinere monumenten ter herdenking 
van mensen of gemeenschappen die zich bijzonder hebben onderscheiden 

 

Vlakbij in Ein Karem ligt het Hassada ziekenhuis waar we de prachtige glas-in-
loodramen van Chagall bewonderen. 

 

Na de middag staat het Israël Museum op het programma, het grootste culturele 
instituut van de staat Israël. Het behoort tot de top van kunst- en archeologiemusea in 
de wereld. Het huisvest een enorme collectie die gaat van de prehistorie tot nu en 
omvat archeologie, zeldzame manuscripten, een collectie historisch glas en 
beeldhouwkunst.  

 



 

8 

Hoogtepunten zijn o.m. het schrijn met de Dode Zee-rollen en een model van de stad 
Jeruzalem uit het jaar 66. 

‘s Avonds genieten we van ons “laatste avondmaal” in een restaurant in de stad 

 

Dag 9 - Maandag 25/5   Tel Aviv - Jaffa – Brussel  
 

Vroeg vertrek uit Jeruzalem naar de metropool Tel Aviv, het hart van het moderne 

Israël. Stadsrondrit, waarbij het immense contrast met het oude Jeruzalem tot uiting 
komt.  

 
Doorreis naar het gezellige havenstadje Jaffa, vlakbij Tel Aviv.  Het grootste deel is 
autovrij en het is aangenaam wandelen door de smalle straatjes  

 

Middagmaal. Aansluitend transfer naar de luchthaven van Tel Aviv. 

 

Rechtstreekse terugvlucht met Brussels Airlines :  

 

PRIJS per persoon in tweepersoonskamer: 
op basis van minimum 25 deelnemers : 2580 EUR 

op basis van minimum 30 deelnemers : 2530 EUR 

toeslag eenpersoonskamer : 695 EUR 

 

Inbegrepen: 
- Lijnvluchten met Brussels Airlines van Brussel naar Tel Aviv en terug 

- Alle luchthaven-, security en fueltaksen  zoals gekend dd 1/11/19 

- Autocartransport volgens programma  

- 8 Hotelovernachtingen volgens programma 

- Alle maaltijden zoals vermeld vanaf avondmaal dag 1 tot en met middagmaal dag 9  

- Programma zoals vermeld met inkomgelden van de vermelde bezoeken 

- Lokale NL-sprekende gids  

- Audiofoons gedurende de ganse reis 

- Logement, onkosten en fooi chauffeur en lokale gids 

- Omnia reisleider en Israël kenner : Bart Van Thielen 

- BTW en Bijdrage Garantiefonds reizen 

 

Niet inbegrepen: 
➢ Niet vermelde of facultatieve bezoeken/inkomgelden 

➢ Dranken en persoonlijke uitgaven 

➢ Verzekeringen 

 

Optioneel: af te sluiten tezamen met de inschrijving: 
➢ KBC Reis- en annuleringsverzekering : 62 EUR/persoon 

Vrijstellingen : annulering : 75€/persoon – medische kosten en bagage : 
75€/persoon/schadegeval 
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Omwille van eigendomsrechten kunnen we bij deze voorstelling van onze boeiende reis geen foto’s presenteren. 
Meer foto’s over de bezochte plaatsen zijn op het internet terug te vinden. 

We verwijzen jullie graag naar de website van BGB: www.b-g-b.be waar je deze volledige voorstelling van deze reis kunt 
terug vinden. 

Indien je meer  info wenst staan we graag ter beschikking. 

Jos Sannen 
Bestuurslid 

 

 
 
 
 
 
 
 

Was je een van de jubilarissen die in de bloemetjes gezet werd, of was je een van 

die actieve leden, die uit nieuwsgierigheid kwam luisteren naar wat het nieuwe 

aanbod voor volgend jaar wordt,  of kwam je voor de gezelligheid om je "oud-

collega's" terug te zien  en kwam je met hen een fris glaasje drinken en een lekker 

hapje eten? Je was altijd welkom! 

Je bleef weeral niet op je honger zitten en je was er in elk geval niet alleen: we 

waren weeral met ruim 290 leden,  een rode theaterzaal in Den Egger  bijna vol, en 

de sfeer zat er goed in. 

Er zijn weeral veel foto’s genomen van de feestelingen, die "het moment de gloire" 

beleefden met de vele felicitaties, een bloemenruiker en lekker flesje wijn. 

Ook werden we aangenaam vergast op een voordracht van een actief gedicht  “Op 

het eerste gezicht” door één actieve 80 jarige jubilaris.  Het gedicht publiceren we 

in een volgende maandbrief omdat deze maandbrief al overvol is. 

Het muzikaal intermezzo-moment werd verzorgd door duo “twee Limburgse heren 

Noël en Etienne” die ons enkele Vlaamse meezingers brachten. 

Ze brachten zo een afwisselend moment in een drukke namiddag.    

2020 is voor BGB weeral een druk jaar.  Het programma voor 2029  ziet er dan ook 

weeral speciaal en gevarieerd uit, en allicht voor elk wat wils: enkele dagreizen, een 

wandeling, drie buitenlandse reizen, de jaarlijkse bezinning en een aantal thema's 

met interessante sprekers . Zie agenda BGB voor 2019 en 2020. 

Ook zijn de data voor de jaarlijks weerkerende samenkomsten bij een speciale 

jubileum-contactdag en de programmadag bekend. Uiteraard later meer daarover in 

onze volgende maandbrieven…   

Wij, van het bestuur, hopen jullie in de loop van het jaar meer dan eens te 

ontmoeten op onze activiteiten.  

W.G. 

6.     Naklanken van de programma- en 

jubilarissendag in Scherpenheuvel op 19 november. 

Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan 

overal in het document worden neergezet. Ga naar het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen als u 

de opmaak van het tekstvak voor het blikvangercitaat wilt wijzigen.] 

http://www.b-g-b.be/
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95 jaar in 2020: 

11/01:  De Vos Joanna (BB), Koning Albertlaan 119, 3010 Kessel-Lo  

 

90 jaar in 2020: 

03/01:  Coeck Maria (ABB), Elsbroekstraat  14, 2235  Hulshout  

26/01:  Henkaers Oscar  (CERA), Fonteinstraat  12, 3721  Kortessem 

  

80 jaar in 2020: 

20/01:  Maho Maria  (ABB), Sint Hubertusstraat 125, 3300 Tienen 

21/01:  Smets Lea (AVEVE), Vinkenlaan 2, 3001 Heverlee 

24/01:  Dens Jef (AVEVE), Vogelzang 22,  2288 Grobbendonk 

28/01:  Brandt Jozef  (BB), Hisselsgasse 61/A, 4700  Eupen 

 

 60 jaar gehuwd in 2020: 

23/01:  Daniels Jos  (ABB) met Bocklandt Dora, 

Alfons Smetsplein 3/B302 ,  3000 Leuven  

 

 

28/06/2019:  Geraets Joseph (CERA) , echtgenoot van Van Esser Maggy, 

Ph. De Monteplein  6,  2650  Edegem  

18/10/2019:  Elisabeth Verreck, weduwe van Armand Boghe (AVEVE), 

Dooleegstraat  95, 3001  Heverlee  

19/10/2019:  Stefanie D’Hoogh, weduwe van Alois Claes (ABB), 

Redingenhof 11, 3000 Leuven  

26/10/2019: René De Smet (CPD), echtgenoot van Annie Van Ginderachter, 

Ellestraat  4 B, 3020 Herent. 

31/10/2019:  Maria Adams, weduwe van Jules Janssens (ABB),  

Houwaartstraat 366/01,  3270  Scherpenheuvel 

12/11/2019:  Victor Winnelinckx (BB), echtgenoot van Maria Gillaerts, 

Stationsstraat 20, 3020 Veltem 

15/11/2019:  Theo Pans  (AVEVE), echtgenoot van Simonne Naegels, 

Hoeledensebaan 39,  3471  Hoeleden  

17/11/2019:  Kamiel van Hooijdonk  (AVEVE), weduwnaar van Mia Craenen  

  

7.  Proficiat aan onze jubilarissen: 

8. Onze christelijke deelneming aan de familie van onze 

overleden leden 
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NAAM en EERSTE VOORNAAM (zoals vermeld op 
identiteitskaart) en  GEBOORTEDATUM 

Persoon 1: ………………………………….    ……………………….... 

     Geboortedatum:  ………………………...    

Persoon 2: ………………………………    …………………….…... 

    Geboortedatum: ………………………...      

ADRES: 
Straat:…………………………………………………………………....….…….. 

Postcode: ……………… Woonplaats: ………………..…..…… 

Tel.: …………………………. Gsm: ……………………….……. 

Emailadres: …………………………………………………….……….  

Gewenst type kamer:    ⬜ Tweepersoonskamer  ⬜ Eenpersoonskamer 

 

KBC reis- en annuleringsverzekering 4% van de reissom : ⬜ Ja  ⬜ Neen  

Opmerking :    …………………………………………………….……….  

 

 

 

 

 

 

Onder de nieuwe reiswet geniet u, naast een maximale service, voortaan van een nog betere bescherming indien u een 
groepsreis reserveert. In het kader hiervan moet u zich bij reservatie akkoord verklaren met de precontractuele informatie die u 
kan bekomen bij de verantwoordelijke van uw organisatie, op aanvraag bij Omnia Travel of op onze website 
www.omniatravel.be  :  

- de Algemene (voor pakketreisovereenkomsten) en Bijzondere Reisvoorwaarden van Omnia Travel  
- het Standaardinformatieformulier  
- de KBC verzekeringspolis 

Reisprogramma met de bijzondere voorwaarden voor deze reis bijgevoegd. 
 

Handtekening :        Datum: 

  

Inschrijvingsformulier tegen 30/1/2020 bezorgen aan : 

Jos Sannen, Pastorijstraat 20, 2440 Geel 

0476/205 148 of jozef.sannen@telenet.be  
 

 

Inschrijvingsformulier   9 daagse vliegtuigreis Israël 

             van 17 tot 25 mei  2020 

http://www.omniatravel.be/
https://www.omniatravel.be/nl/wettelijke-bepalingen/algemene-reisvoorwaarden/
https://www.omniatravel.be/nl/wettelijke-bepalingen/bijzondere-reisvoorwaarden/
https://www.omniatravel.be/wp-content/uploads/2018/08/Standaardinformatieformulier-Bijlage-1-Deel-A-pakketreis.pdf

