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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 

4  februari 2020 

1. Ga even zitten en lees   

Het woordje van de voorzitter:   

 

    Ferm … 

 
Zaterdag 25 januari. Ik luister nog half slapend naar “De 

Ochtend” op Radio 1. Mijn aandacht wordt gewekt: “We 

hebben het ook over KVLV, u weet wel de Boerinnenbond 

van vroeger, maar dat mogen we niet meer zeggen. En KVLV 

mogen we binnenkort ook niet meer zeggen.” 

Geprikkeld luister ik verder en even later komt het: KVLV wordt “Ferm”. Dit heb ik 

niet zien aankomen. Hoewel, maar dat heb ik maar achteraf vernomen, op onze 

nieuwjaarsreceptie ging het gerucht al rond: KVLV zou van naam veranderen.  

Er zullen wel goede redenen zijn om dit te doen. Het is trouwens een trend die al 

enkele jaren bezig is: Femma, Okra, Samana, Neos, beweging.net en nu KVLV dat 

“Ferm” wordt. Kenmerkend voor dit soort namen is dat er een ferme uitleg nodig is 

om te duiden waarvoor de nieuwe naam staat, alsof naar een nieuwe identiteit 

wordt gezocht. 

Ferm is bovendien niet alleen de nieuwe naam van KVLV maar ook van de hele groep. 

In moderne terminologie het omvat het netwerk van diensten en organisaties die 

doorheen de jaren vanuit de beweging zijn ontstaan. Ferm brengt de grootste 

Vlaamse vrouwenbeweging en verschillende sterke dienstverlenende organisaties 

samen onder één merk met één naam. 

De naam is bewust gekozen. Ferm staat voor beslist en boeiend, fier en veelzijdig, 

helder en gedurfd.  Maar ook voor energiek en ondernemend, warm en welkom.  

De naam straalt kwaliteit uit en degelijkheid maar ook durf.  Een naam echt hun op 

het lijf geschreven, een stevige wissel op de toekomst. 

Boerinnenbond en KVLV waren sterke merknamen. Ik hoop dat Ferm even sterk 

wordt. 

Tony Lemmens       
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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 

dinsdag 21 april: BGB-contactdag Den Egger Scherpenheuvel 

17 – 25 mei: 9 daagse reis Israël 

woensdag 10 juni: bezoek en wandelen in Durbuy en Wéris  (datum gewijzigd !!) 

Zaterdag 4 juli: Bezoek havenhuis Antwerpen  (Datum gewijzigd !!)  

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 is gepland voor Kleine Brogel, datum nog onbekend 

 

Opgelet:  

- Bezoek aan Havenhuis Antwerpen is niet 4 april maar zaterdag 4 juli. 

- Bezoek en wandelen in Durbuy en Wéris is niet 27 mei maar woensdag 10 juni.    
     
 
 
 
 
 

Dinsdag 18 februari – Lezing Liesbet Temmerman: 

De biologie van verouderen: inspiratie uit de dierenwereld 

Biochemicus Liesbet Temmerman ontleed voor ons op basis van wetenschappelijk 

onderzoek bij dieren het verouderingsproces bij mensen en gaat na welke factoren 

een invloed hebben op dit proces. Waarom verouderen we? Kunnen we dit 

tegengaan? Hoe kunnen we waardig ouder worden? Al deze vragen zullen in de 

uiteenzetting aan bod komen. 

Donderdag 27 februari – Lezing Mia Doornaert: 
Brexit-drama is ook een Europese blamage 

Voormalig journaliste Mia Doornaert blikt terug op de Brexit die begin deze maand 

definitief is ingegaan. In de lezing gaat het niet zozeer over de afloop en de 

gevolgen van de Brexit voor Groot-Brittannië en de landen van de Europese Unie. 

Wel vraagt zij zich af hoe het zover is kunnen komen? 

Beide lezingen gaan door in zaal Meetjesland, Boerenbond, Diestsevest 40 te 

Leuven.   Zij beginnen om 14 uur, onthaal vanaf 13u.30. 

Inschrijven is niet verplicht maar kan door overschrijving van 8 euro per persoon 

per lezing naar rekening BE91 7390 0930 0176 van BGB met vermelding van de 

datum van de lezing en het aantal deelnemers. 

2..   Agenda BGB voor 2020   
 

    Nog aan te komen :  
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Anders dan voorgaande jaren gaat ons bezinningsmoment niet door in een abdij 

maar in een kasteel: het kasteel Alden Biesen gelegen te Bilzen. 

Een stukje geschiedenis  

De geschiedenis van Alden Biesen begint in 1220 toen de Duitse Ridderorde de 

landcommanderij heeft opgericht. Deze orde was verdeeld in 12 balijen of 

provincies. Alden Biesen groeide uit tot hoofdzetel van de balije Biesen die zelf uit 

12 ondergeschikte commanderijen bestond. Het pronkstuk, Alden Biesen, was 

eigendom van de landcommandeur. Het kasteeldomein kende haar glorietijd tussen 

de 16de en de 18de eeuw. De landcommanderij groeide toen uit tot een 

indrukwekkend kasteeldomein zoals we dat vandaag kennen. 

 

Op het einde van de 18de eeuw maakte de Franse revolutie hieraan een einde. De 

Duitse Ridderorde werd verdreven en het kasteelcomplex werd openbaar verkocht. 

Dat was het begin van twee eeuwen privébezit maar ook van aftakeling en verval. 

Op 8 maart 1971 brandde de waterburcht na een schoorsteenbrand volledig af. 

Toch handhaafde de Belgische staat haar besluit om het domein aan te kopen. De 

keerzijde van de medaille was de noodzaak om tot een grondige renovatie over te 

gaan. Na een jarenlange heropbouw is Alden Biesen vandaag een internationaal 

cultuurcentrum van de Vlaamse overheid en een pronkstuk van historisch erfgoed. 

Bilzen Mysteries… 

In de plaats van een klassieke rondleiding met gids bezoeken we het kasteeldomein 

in volledige duisternis. 

De avond valt. Alden Biesen komt tot leven… We stappen door de poort, zetten 

ons tablet aan en zetten onze hoofdtelefoon op. We wandelen mee in het verhaal. 

Heden en verleden smelten samen tot één groot avontuur vol spectaculaire beeld-, 

klank- en lichteffecten. 

We volgen de Heer van Biesen, vertolkt door Jan Decleir. Hij kent alle geheimen 

van deze historische plek. 800 jaar geschiedenis, van de donkere middeleeuwen tot 

een verwoestende brand. 

3.    BGB BEZINNING:   dinsdag  17 maart 2020 

   Kasteel Alden Biesen.     Gastspreker: An Depuydt       
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Onze spreker voor de bezinning: 

An Depuydt, geboren in 1971 in Ieper, sloeg na haar middelbaar onderwijs Latijn-

Wiskunde de wetenschappelijke richting in aan de KUL: licentiaat natuurkunde 

(1994), doctor in de natuurkunde (2000) en tussendoor een baccalaureaat in de 

filosofie.  

Haar professionele loopbaan startte als assistent in het laboratorium voor vaste-

stoffysica en magnetisme aan de KUL. Momenteel is zij leerkracht fysica in het 

secundair onderwijs in het Sint-Ursula-Instituut te Onze-Lieve-Vrouw-Waver. 

An werd niet gelovig opgevoed. Vanuit haar 

persoonlijke zoektocht en praktische ervaring kwam 

ze tot meditatie, spiritualiteit en geloof. Ze schreef 

hierover een boekje “Spiritualiteit voor rationele 

mensen” met de hoop bij de lezer een hernieuwde 

nieuwsgierigheid te wekken voor spirituele 

ontwikkeling en naar wat ons christelijk erfgoed 

daarbij te bieden heeft.  

An is eveneens werkzaam als pastor. 

 

Programma 

- 16 uur:  Onthaal in het kasteel van Alden Biesen met koffie, thee, water en 

vlaai. 

- 16u.30: Lezing door An Depuydt in zaal Cuvelier. 

- 18 uur  Broodjesmaaltijd in zaal Buitenhof. 

- 19u.10: Bilzen Mysteries. Duur ongeveer 1u.30. 

- 21 uur:  Einde en vertrek autobus. 

 

Praktisch: 

De bezinningsdag heeft plaats op dinsdag 17 maart 2020 in het kasteel van 

Alden Biesen (adres Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen) en begint om 16u.30 

(onthaal vanaf 16 uur). 

Ge kunt naar Alden Biesen komen met eigen vervoer. Er is een ruime parking aan de 

andere kant van de weg aan de voorkant van het kasteel (adres Kasteelstraat 6, 

3740 Bilzen). 

Met de BGB-Bus: 

 13u 50: garage Van Aerschot (Houwaartstraat 389 te 3270 Scherpenheuvel)  

 14u.30:  Leuven Station perron 14 Diestsepoort achterkant Acerta-gebouw 

 14u.45: aan de rotonde van Rotselaar. 
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Inschrijven: 

Inschrijven is verplicht en kan tot en met 7 maart 2020 door onderstaand 

inschrijvingsformulier  terug te sturen naar: 

 Nestor Moors, Bruulstraat 9, 3740 Eigenbilzen - Bilzen of via e-mail naar 

nestor.moors@skynet.be,  of via de website.  

Er is geen beperking van het aantal deelnemers maar het aantal buspassagiers is 

wel beperkt tot 50. 

Deelnameprijs: 40 Euro per persoon inclusief de  BGB-bus, 

met eigen vervoer: 30 Euro per persoon. 

Gelieve te betalen met overschrijving op rekening BE91 7390 0930 0176 van BGB  

met vermelding “ Bezinningsdag 17/03/2020”. 

mailto:nestor.moors@skynet.be
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Normandië voor velen een te ontdekken regio, voor anderen een welkom weerzien. 

Wij kennen het vooral van D-day op 6 juni 1944,  de bevrijding van Europa begon hier met 

de landing op de Normandische stranden.   

Maar … er is veel meer te beleven. Samen met Omnia werkten wij een mooi programma 

uit.  

 

DAG 1 - Zaterdag 12/9:  Rouen – Caen  

Vanuit onze opstapplaatsen vertrekken we naar Rouen en eindigen vandaag in ons hotel vlakbij 

Caen.   

We vertrekken op een zaterdag, want dan is de verkeersdrukte richting Brussel wellicht niet zo 

groot. We vertrekken vroeg en voorzien zo mogelijk een koffiestop onderweg, want we rijden 

naar Rouen. Een mooie stad maar het is ook de stad waar Jeanne d’Arc haar dood vond op de 

brandstapel.  

In Rouen nemen we het middagmaal en daarna wandelen we samen door het gezellige en zeer 

goed gerestaureerde centrum, met o.m. de kathedraal Notre-Dame, de Rue St Romain met 

haar prachtige vakwerkhuizen, le Gros Horloge en het Justitiepleis. We beëindigen onze eerste 

reisdag in schoonheid in het prachtige Chateau du Breuil waar we de Calvados distillerie 

bezoeken.   

                        

 

Aankomst in ons hotel nabij Caen waar we 4 nachten zullen verblijven. Avondmaal in het hotel.  

Novotel Caen Côte de Nacre ligt in Hérouvillen , net buiten het centrum van Caen en op 

wandelafstand van de stranden waar de geallieerden zijn geland. Het heeft een verwarmd 

buitenzwembad, een terras en een tuin, kortom het is er een rustige en groene omgeving.  

Modern ingerichte kamers met badkamer (bad/douche, WC, haardroger), TV, airco, thee- en 

koffiezet en gratis Wifi.  

Maaltijden : uitgebreid ontbijtbuffet - ‘s avonds 3-gangenmenu  

 

4.   5-Daagse autocarreis NORMANDIE 

12 tot 16 september 2020 
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DAG 2 - Zondag  13/9:   Honfleur - Etretat - Fécamp   

We rijden  langs de mooie kustweg van de  “Corniche Normande” tot in  Honfleur, één van de 

meest charmante havenstadjes in Normandië. Honfleur is bekend om zijn schilderachtige haven 

en zijn typische huizen.  

       

Doorreis over de indrukwekkende  Pont de Normandie die de brede monding van de Seine bij 

Le Havre overbrugt. Verder tot in Etretat, een mooie badplaats met 2 imposante klifrotsen aan 

weerszijden van het uitgestrekte strand, de  “Falaises d’Aval en  d’Amont”.  

Middagmaal en wat vrije tijd, eventueel voor een wandeling naar de klif.  

In Fécamp bezoeken we het  Paleis Bénédictine. In deze vroegere abdij wordt al sedert 500 

jaar de wereldbekende gelijknamige likeur gestookt. Het paleis biedt tevens onderdak aan een 

mooie collectie actuele kunst (Miro, Braque, Warhol, César, Buffet e.a.). Uiteraard sluiten we af 

met een degustatie van de  Bénédictine likeur.  

Terugrit naar Caen.  Avondmaal in het hotel. 

 

DAG 3 - Maandag 14/9:  Mont-Saint-Michel  

Vertrek naar de  Mont-Saint-Michel, waar we na aankomst starten met het middagmaal.     

  

Bezoek aan de “Mont”, een reusachtige granietrots die enkel door een dijk met het vasteland 

verbonden is en om de zoveel tijd door de snel opkomende vloed wordt omspoeld.  De originele 

ligging, de rijke geschiedenis en de prachtige architectuur van de abdij maken de Mont-St-

Michel tot een echt “Wonder van het Westen”. We wandelen omhoog door de middeleeuwse 

stad met smalle straatjes en oude huizen tot aan  de abdij  die de site domineert. Vrije 

rondwandeling door de abdij met NL-talige brochure.    

Terugkeer naar Caen.  Avondmaal in ons hotel.
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DAG 4 - Dinsdag 15/9 :     Bayeux - landingsstranden  

Vertrek naar  Bayeux met het bezoek (met koptelefoon) aan de  ‘Tapisserie de la Reine 

Mathilde’: dit borduurwerk vertelt de verovering van Engeland en de beroemde slag bij Hastings 

(1066). Omdat veel mensen toen niet konden lezen werd alles uitgebeeld in 58 borduurstukken,  

eigenlijk een soort stripverhaal waarop men de geschiedenis en het  dagelijkse leven uitgebeeld 

heeft.   

Doorreis naar Grandcamp-Maisy voor een bezoek aan een oesterkwekerij waar de bekende 

“Huitres d’Isigny” worden gekweekt.  Uiteraard zullen we deze lekkernij ook proeven !  

Middagmaal.  

In de namiddag volgen we de kustweg. Onze tocht voert ons langs de  landingsstranden met 

bekende namen als Omaha Beach, Gold Beach en Juno Beach. We stoppen aan het uitkijkpunt 

van de  Pointe du Hoc  en bezoeken het indrukwekkende  Amerikaanse kerkhof  van 

Colleville-sur-Mer.   

   

                                                                                               

DAG 5 - Woensdag 16/9:   Livarot - terugreis  

We verlaten Caen en vatten de terugreis aan. We kunnen deze streek niet verlaten zonder te 

genieten van de uitstekende kazen. In deze streek worden 4 soorten kazen gemaakt :  

Camembert, Livarot, Pont-L'Evêque en Neufchâtel.  We bezoeken de  Fromagerie Graindorge/ / 

Le Village Formager, waar men de Livarot-kaas produceert en wij zullen deze graag 

degusteren. 

    

Verder tot in  Lisieux, bekende bedevaartsplaats. Bezoek aan de imposante basiliek ter ere van 

de Heilige Theresa van Lisieux.  

Middagmaal.  

 Tijd om de terugreis naar België aan te vatten.  Stop onderweg voor het avondmaal. 
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DE PRIJS op basis van minimum 30 deelnemers : 

 970 EUR pp in tweepersoonskamer 

 260 EUR toeslag voor een éénpersoonskamer 

Inbegrepen:  

➢ Transport met autocar Van Aerschot met maximum 50 plaatsen  

➢ Logement, onkosten en fooi chauffeur  

➢ 4 overnachtingen in Novotel Caen Côte de Nacre 4*   

➢ Toeristenbelasting hotel  

➢ Alle maaltijden zoals vermeld vanaf middagmaal dag 1 t.e.m. avondmaal dag 5 - 

middagmalen zijn lichtere maaltijden (twee-gangen, salade)   

➢ Programma zoals vermeld met de vermelde bezoeken, degustaties en inkomgelden  

➢ Omnia reisleider   

➢ Individueel audiosysteem (oortjes)  

➢ BTW en Bijdrage Garantiefonds reizen  

 

Niet inbegrepen:  

 ➢ Niet vermelde of facultatieve bezoeken/inkomgelden  

➢ Dranken en persoonlijke uitgaven 

 ➢ Verzekeringen  

Optioneel: af te sluiten tesamen met de inschrijving: 

               ➢ KBC Reis- en annuleringsverzekering à 21 EUR/persoon 

                  Vrijstellingen: annulering : 50€/persoon - medische kosten en bagage :   

                   75 € per persoon/schadegeval 

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  

  

Bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op deze reis: Deze specifieke 

voorwaarden vervangen de voorwaarden van artikel 7.1 “Annulering door de reiziger”, vermeld 

in de Bijzondere reisvoorwaarden van Omnia Travel :    

7.1 Annulering door de reiziger : De reiziger kan het contract opzeggen door middel van de 
betaling van de opzegvergoeding. De annulering van een gereserveerde reis kan enkel 
schriftelijk aan Omnia N.V. medegedeeld worden, met aanduiding van de referentie van de 
boeking. De annuleringskosten zijn forfaitair als volgt bepaald:  

● tot 60 dagen vóór vertrek: 20 % van de reissom   

● 59 tot 31 dagen vóór vertrek: 50 % van de reissom   

● 30 dagen vóór tot de dag van vertrek: 100 % van de reissom.  
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Elke maand verzorgen we aan veel leden nog de maandbrief via de post.  

Deze maandbrief wordt dan via Boerenbond gedrukt, en verder via de post aan 

leden die het wensten per post opgestuurd.  

Dit drukken en verzenden via de post is een zware financiële kost, waarvoor er hoe 

langer hoe meer goedkopere en snellere alternatieven zijn: en vooral de email. 

Reeds veel leden werken met deze email-functie op hun PC of smartphone en 

krijgen ook alle berichten en de maandbrieven per email toegestuurd.  Sommige 

zelfs beide: per post en per email. 

We willen echter de zware financiële kosten van versturen per post beperken, en 

vragen iedereen die over een emailfunctie beschikt en de maandbrief per post 

ontvangt zo veel mogelijk over te schakelen op email.  

Indien uw zoon of/en dochter of zelfs kleinkind over deze functie beschikt kan je 

dat ook daarmee verwezenlijken.  

Het is ook mogelijk al onze emails, inclusief de maandbrief, tegelijkertijd op 

meerdere emailadressen aan u te bezorgen. Bijvoorbeeld op uw persoonlijk 

emailadres, het emailadres van je partner,  bij uw zoon/dochter of kleinkind, die 

het dan eventueel desgewenst kan uitdrukken  ….   

In principe is het aantal emailadressen voor u onbeperkt in aantal. 

Laat maar iets weten aan ons emailadres:     bond.gepens.bb@gmail.com   

Dank voor uw medewerking.  

 

 

 

 

 

 

Op 21 januari laatstleden was professor Bart Kerremans, docent internationale 

relaties en Amerikaanse politiek aan de KUL, te gast voor een lezing over het 

ongewone presidentschap van Donald Trump. Het werd een bevlogen uiteenzetting 

met bijwijlen hilarische trekjes. 

Het verkiezingssucces van Donald Trump bij de presidentsverkiezingen van 2016 in 

de Verenigde Staten van Amerika steunt op twee kiezersgroepen: enerzijds de 

republikeins-conservatieve kiezers, anderzijds de kiezers die vatbaar waren voor 

de populistische verkiezingsbeloften van Trump.  

Nochtans was Trump aanvankelijk niet de vooruitgeschoven kandidaat van de 

republikeinen. Integendeel, in een verder verleden had hij zich geregistreerd als 

democraat, nam hij standpunten in die eerder aanleunden bij de democraten en 

5.  lidmaatschap BGB en postkosten  

6. VERSLAG LEZING BART KERREMANS – 21 JANUARI 2020 

“HET ONGEWONE PRESIDENTSCHAP VAN DONALD 

TRUMP” 

mailto:bond.gepens.bb@gmail.com
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botsten met de klassieke republikeinse opvattingen. In de voorverkiezingen van de 

republikeinse partij ontpopte Trump zich met zijn populistische 

verkiezingsbeloften tot een immense stemmentrekker. Dat Trump resoluut opkwam 

voor de afschaffing van Obamacare, de door president Obama ingevoerde 

ziekteverzekering, en beloofde nog uitsluitend conservatieve rechters te benoemen 

deed ook de top van de republikeinse partij overstag gaan. Dit verzekerde hem 

alvast de steun van de standvastige republikeinse kiezers. 

Met zijn verkiezingsbeloften zoals een immigratiestop met de bouw van de muur, 

een hard handelsbeleid ter bescherming van de Amerikaanse economie, de 

terugtrekking van Amerikaanse troepen uit het buitenland, een pro-Israël beleid, 

de afschaffing van regelgeving die hinderlijk is voor het bedrijfsleven en 

belastingvermindering voor burgers en ondernemingen wist hij ook niet 

republikeinse kiezers te overtuigen. 

Dat niet Hillary Clinton maar wel Donald Trump uiteindelijk tot president werd 

verkozen heeft ook te maken met het verkiezingssysteem. De president van de 

Verenigde Staten wordt niet rechtstreeks verkozen maar door een kiescollege 

bestaande uit 538 afgevaardigden uit de deelstaten. Bij de verkiezing in de 

deelstaten haalde Clinton weliswaar meer stemmen dan Trump, doch deze laatste 

kreeg meer afgevaardigden in het kiescollege achter zich.  

Dit komt doordat in de deelstaatverkiezingen het principe wordt gehuldigd dat de 

winnaar alle afgevaardigden van de deelstaat in het kiescollege verwerft ongeacht 

het stemmenaantal van de kandidaten. 

Uit een analyse van de verkiezingsuitslagen blijkt dat Trump zijn 

verkiezingscampagne succesvol is verlopen door vooral in te zetten op die 

deelstaten die de balans laten overhellen nu eens in het voordeel van de 

democraten, dan eens in het voordeel van de republikeinen. In deze deelstaten 

sloeg de boodschap van Trump vooral aan bij de lager geschoolden en de arbeiders 

die zich het slachtoffer voelden van de globalisering en heil zagen in het door 

Trump gepredikte protectionisme. 

Het presidentschap van Trump verloopt al even verrassend als zijn verkiezing, doch 

er is één grote constante:  hij blijft onverzettelijk trouw aan zijn 

verkiezingsbeloften en slaagt er ook grotendeels in deze te verwezenlijken. Alleen 

de afschaffing van Obamacare is hem niet gelukt en ook de terugtrekking van 

Amerikaanse troepen uit het buitenland verloopt moeizaam. In de ogen van zijn 

kiezers is het beleid van Trump, tot spijt van wie het benijdt, zeer succesvol. 

Bovendien kent Amerika een stabiele economische groei, een lage wekloosheid en 

een stijging van de lonen. Dit alles speelt in het voordeel van Trump bij de 

presidentsverkiezingen dit najaar. Hij is de onbetwistbare kandidaat van de 

republikeinse partij en de steun bij de zogenaamde onafhankelijke kiezers neemt 

toe. Dat de lopende afzettingsprocedure nog roet in het eten kan strooien is weinig 

waarschijnlijk en zal de democraten wellicht geen goed doen. Bovendien hebben de 

democraten geen toonaangevende presidentskandidaat. Zoals de kaarten nu liggen 

is een herverkiezing van Trump bijna voor de hand liggend. 
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90 jaar in 2020: 

05/03:  Vervloet Maria  (AVEVE), Tervuursevest 288, 3000 Leuven  

31/03:  Olaerts Celina (BB), Keizerstraat 1, 3020 Herent 

 

80 jaar in 2020: 

15/03:  Tanesy Robert  (CERA), Acht-Meistraat 22, 3018  Wijgmaal 

20/03:  Morry Victorine  (ABB), Oosterhemstraat 4,  3012  Wilsele  

30/03:  Nagels Lucien  (IDB) , De Gete, De Getestraat 29/1, 3300  Tienen  

 

  

 

8/12/2019:  Gaby Van De Wijer  echtgenote van Cyriel Van Mellaert (BB), 

Heidebergstraat 160, 3010  Kessel-Lo 

22/12/12019:  Leen Roemers (BB), weduwe van Jan Schoofs, 

Diestsesteenweg 105,  3210 Lubbeek 

23/12/2019:  Georges Niesen  (CERA) , echtgenoot van Suzanne Vanbeckevoort, 

Rummenweg 85, 3540 Herk-De –Stad   

04/01/2020:  Simonne Van Rompaey, echtgenote van Frans Sterckx (BB), 

Hoge-Berglaan 9, 3012  Wilsele 

21/01/2020:  Julien Elsen, echtgenoot van Diane Dauphin (CERA), 

Langerijlaan  12,  3012  Wilsele  

 

7.  Proficiat aan onze jubilarissen: 

8. Onze christelijke deelneming aan de familie van onze 

overleden leden 
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Inschrijvingsformulier uiterlijk voor 15/3/2020 bezorgen aan : 

Stef Stas, Glabbeeksesteenweg 134, 3391 Meensel-Kiezegem 

016/632429  -  0484/632822 of stasstef@gmail.com 

 

 

BGB - INSCHRIJVINGSFORMULIER 

5-Daagse autocarreis Normandië  

van 12 tot 16 september 2020 

 

NAAM en EERSTE VOORNAAM (zoals vermeld op identiteitskaart) + geboortedatum  

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

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

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

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

Tel.: …………………………. Gsm: ……………………….…….  

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

 

Gewenst type kamer: ⬜ Tweepersoonskamer  ⬜ Eénpersoonskamer  

 KBC reis- en annuleringsverzekering 21 €/persoon : ⬜ 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:   

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
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BGB - INSCHRIJVINGSFORMULIIER   
Bezinningsdag Alden Biesen   

 17 maart 2020 

Terugsturen in een briefomslag voor 7 maart 2020 naar :  

Nestor Moors, Bruulstraat 9, 3740 Eigenbilzen - Bilzen   of  

    via e-mail naar: nestor.moors@skynet.be. 

Ondertgetekende,  

 

                   ……………………………………………………..    ………………………...  

                  ……………………………………………………..   …………………….…...  

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

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

Tel.: …………………………. Gsm: ……………………….…….  

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

schrijft in voor:   …….       personen. 

 

Deelnameprijs per persoon: 

- eigen vervoer 30 euro; 

- met autocar 40 euro. 

 

Opstapplaats    (aanduiden met X): 

(   ) Garage Van Aerschot Scherpenheuvel om 13u.50. 

(   ) Station Leuven perron 14 Diestsepoort om 14u.30. 

(   ) Rotselaar rond punt om 14u.45. 

of: 

(   ) Komt rechtstreeks met eigen vervoer naar Alden Biesen. 

 

 

Ik stort:  . . . . . . .    Euro (per persoon 30 euro eigen vervoer en 40 euro met 

autocar) op rekeningnummer BE91 7390 0930 0176 van BGB met vermelding van: 

“Bezinning 17/3/2020”.   

 

 

Datum: 

 

Handtekening: 

mailto:nestor.moors@skynet.be

