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1. Ga even zitten en lees   

Het woordje van de voorzitter:   

Bizarre tijden 

Sinds het begin van deze maand zijn het coronavirus en 

varianten opnieuw aan een opmars begonnen.  Een maand 

geleden was ik er nog gerust in: onze contactdag eind 

september zouden we bijna moeiteloos halen. Vandaag liggen 

de kaarten anders. Verhoopte versoepelingen werden noodgedwongen uitgesteld. 

Zonder verdergaande versoepelingen wordt het problematisch om onze contactdag 

te laten doorgaan. Hopelijk zal het tij snel keren. Duimen maar! 

Het is vandaag een dag van nationale rouw ter nagedachtenis van de slachtoffers van 

de overstromingen in ons land. Onze bezorgdheid voor de contactdag verdwijnt in 

het niets ten overstaan van het menselijk verlies en leed dat de stortvloed heeft 

teweeggebracht. We zijn aangeslagen. Een immense golf van hulp en steun, van 

medeleven en vrijgevigheid is tot stand gekomen en dat is goed. 

Tot vandaag leek een dergelijke ramp hier bijna onvoorstelbaar. We werden in het 

verleden weliswaar meermaals met wateroverlast geconfronteerd doch nog nooit met 

deze omvang. In andere delen van de wereld is het risico op natuurrampen veel 

groter en zijn de gevolgen nog dramatischer. Ook dan is solidariteit op zijn plaats. 

Dit brengt mij terug naar het begin: de coronapandemie. Zij zal maar tot een goed 

einde kunnen komen als we solidair zijn niet alleen in eigen land maar ook wereldwijd. 

Alleen een massale vaccinatie zal het virus kunnen terugdringen. 

En hier wringt nog een schoentje. 

Toch een fijne en zonnige zomer gewenst. 

Tony 
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We zijn terug aan de slag met onze eerste activiteit achter de rug:   

een wandeling en een bezoek aan de tentoonstelling “Als de bliksem. 900 jaar 

Norbertijnen” in Abdij van Park te Heverlee op vrijdag 16 en 23 juli, gesplitst in 

twee groepen omwille van het succes. 

 

Als de evolutie van de corona-crisis het toelaat gaan we verder, en we hopen erop 

dat we dit dan ook zullen kunnen. 

Op dinsdag  21 september houden we in Den Egger onze tot tweemaal toe 

uitgestelde contactdag, een prettig weerzien voor velen. Stof tot bijpraten zal 

zeker niet ontbreken.  Zie  verder concreet in deze nieuwsbrief 

Op 21 oktober krijgen we de geplande rondleiding in Meensel-Kiezegen met als 

thema de bloedige oorlogsgebeurtenissen in dit Hagelands dorp. Ook een bezoek aan 

een fruitteeltbedrijf staat op het programma. 

Dinsdag 16 november worden we opnieuw in Den Egger verwacht voor de viering 

van de jubilarissen van 2020 en 2021 evenals de aankondiging en verdere 

detaillering van ons jaarprogramma 2022. 

Dan volgen er drie lezingen, telkens één in de maanden december 2021, januari en 

februari 2022. 

In maart 2022 is er de traditionele bezinningsdag, wellicht in het kasteel van Alden 

Biesen. 

Op 26 april 2022 is er opnieuw de contactdag. 

Onze meerdaagse reizen worden gepland in mei en september. Voorts voorzien we in 

de maanden juni, juli, augustus en oktober een daguitstap. 

In november is er terug de programmadag met de viering van de jubilarissen. 

Traditiegetrouw eindigen we het jaar met een lezing. 

We houden u verder op de hoogte van de exacte datums en het gedetailleerde 

programma. Uiteraard zal er voor elke activiteit tijdig een uitnodiging volgen in de 

nieuwsbrief. 

 

        Een nieuwe start is gebeurd 
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De uiteindelijke bevrijding van de corona-maatregelen komen in zicht, ademvrijheid 

komt in het bereik.   

Wij zijn blij u uiteindelijk op onze Contactdag uit te nodigen.  De meest besproken 

en drukst bijgewoonde bijeenkomst van ons werkjaar, de Algemene Vergadering van 

onze Bond, belooft weer een echte feestelijke dag  te worden.   

Ook dit jaar kan dat zo zijn! 

Om toch de veiligheid van uzelf, en van de collega’s, te eerbiedigen moeten alle 

deelnemers voldoende gevaccineerd zijn, u ook.  

Op deze bijeenkomst moeten wel de dan nog geldende corona-maatregelen 

gerespecteerd worden. 

 

Op 21 september e.k. zullen wij opnieuw ervaren hoe deugddoend het is samen te 

zijn met onze grote BGB-familie en collega’s van vroeger.  Omwille van de geboden 

faciliteiten en mogelijkheden, en ook omwille van de prijs, blijven we kiezen voor 

“Den Egger” in Scherpenheuvel. 

Uw bestuur heeft zijn best gedaan om jullie een aangename dag voor te schotelen.  

Naast het gedeelte “Algemene vergadering” willen we tijd voorzien voor een goeie 

babbel met bekende collega’s en samen in een rustige en ontspannen sfeer genieten 

van de feestmaaltijd die ons  wordt aangeboden. 
 

Programma: 
10.30 uur:  blij weerzien van gekende gezichten bij een glaasje en een hapje in de 

foyer; 

11.30 uur:  we verhuizen naar de grote zaal en iedereen zoekt zijn toegekende 

tafel op om samen de namiddag verder door te brengen, en dan… 

Academische zitting met verwelkoming door de voorzitter, en een stil 

moment waarop we onze overleden collega’s gedenken.   

Daarna spreekt de voorzitter de Algemene Vergadering toe. 

We bedanken twee uittredende bestuursleden om wat ze voor ons betekend 

hebben, en verwelkomen een  nieuw bestuurslid.  

Kandidatuurstellingen voor het bestuur BGB blijven steeds welkom aan onze 

secretaris.  

12.45 uur:  we vergasten jullie niet alleen op een lekker 4 gangen diner, maar 

kruiden dit daarna met een verrassend, pittig en aangenaam optreden.   

Wie ooit het optreden van Lisa Del Bo op de BGB-contacdag in 2015 heeft 

meegemaakt, zal maar wat blij en verrast zijn met opnieuw Lisa Del Bo te 

zien optreden met een nieuw programma.    

16.00 uur: dessert en koffie  

17.00 uur: Iedereen kan, voldaan van hart en leden, terug huiswaarts keren. 

BGB Contactdag dinsdag 21 september 2021  

            “Den Egger” Scherpenheuvel 
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Tafelgezelschap:  om alles wat ordelijk te laten verlopen en het weerzien van 

vrienden gemakkelijker en aangenamer te maken is er geopteerd om de mogelijkheid 

te bieden samen met vrienden aan dezelfde tafel plaats te nemen.  

Gelieve expliciet de naam/namen op te geven als je bij vrienden aan één tafel 

wenst te zitten. Het bestuur zal zijn best doen om dat mogelijk te maken.  

Iedereen  krijgt een tafel toegewezen.  
Wie het telefoonnummer van een vriend niet kent, kan altijd terecht bij de secretaris.    

 

Afspraken: 

Deelnameprijs.  

Voor deze feestdag met alles erop en eraan vragen wij 45 € inschrijvingsgeld zowel 

voor het lid en voor de partner.  

Voor de personen die met de autobus meekomen (zie verder in deze 

maandbrief), dient  10 €  per persoon  bijbetaald te worden voor de heen- en 

terugreis samen.   

Rekening BGB:   BE91 7390 0930 0176 . 
 

Inschrijven voor het feest vóór 23 augustus  a.s. bij:        

Secretariaat BGB,  Beatrijslaan 49, 3110 Rotselaar    

of via e-mail naar bond.gepens.bb@gmail.com      zie inschrijvingsblad 

achteraan!  

Hoe Den Egger in Scherpenheuvel bereiken?  
Voor diegenen die met eigen wagen komen naar Den Egger: 

* vanuit Leuven en Limburg: Autostrade E314, afrit 23, richting Scherpenheuvel tot aan het 

rond punt vóór de Basiliek. Rechts draaien, in de bocht rechtdoor en 200 meter verder ben 

je aan de linkerkant de parking van de zaal “Den Egger”.  

* vanuit Antwerpen: Autostrade E313, afrit 22, richting Herselt, Averbode, Zichem, 

Scherpenheuvel.  Aan het rond punt vóór de Basiliek rechtdoor , in de bocht rechtdoor en 

200 meter verder ben je aan de parking van Den Egger.   

 

De leden  van Oost- en West-Vlaanderen en Antwerpen kunnen met de trein tot in het 

station van Leuven komen waar de BGB-bus hen opwacht en naar Scherpenheuvel brengt. 

In het station stap je richting leuven-stad en eenmaal buiten het station neem je rechts 

waar de bussen opgesteld staan en neem perron 14, dit is ook achterkant ACERTA gebouw .  

Leuven Bus-station perron 14.   
 

We voorzien een autobus vanuit Leuven  
09.45 UUR LEUVEN STATION (Leuven Bus-station perron 14 achterkant Acerta-

gebouw) 

    10.15 UUR ROTSELAAR PARKING  RONDPUNT  

 

In geval van problemen met de autobus: bel met Germain Wyseur 0495/598344 

Inschrijving door invulling van het inschrijvingsformulier, zie achteraan of via 

inschrijvingsdocument op de website BGB. 
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Op 21 oktober 2021 voorzien we een bezoek aan Meensel-Kiezegem, gelegen in het prachtige 

Hageland.  Althans als de pandemie voldoende onder controle is.  

In onze nieuwsbrief van september krijgt u de details.  

Ondertussen geven we u hierna het volledige artikel van journalist Timmie van Diepen uit 

Het Belang van Limburg als inleiding op deze activiteit! 

  

“Tussen de ogenschijnlijk lieftallig glooiende heuvels van het Hageland ligt een dorp met een 

verpletterende geschiedenis. 

De kans dat u, zonder het zelf te weten, al in de buurt van Meensel-Kiezegem bent geweest 

is groot. Dat heeft zo goed als zeker te maken met de Vlooybergtoren, de zwevende, 

roestvrijstalen trap die beroemd werd in Vlaanderen door Jan Eelen en zijn Callboys. 

Moest u er deze zomer gaan wandelen of fietsen, doe ons dan een plezier en maak een kleine 

omweg via Meensel-Kiezegem. De twee kleine parochies, tot 1977 een eigen gemeente, staan 

bekend als geboorteplaats van Eddy Merckx, maar herbergen een veel belangrijkere 

geschiedenis. 

 

Een jaar voor de geboorte van Eddy, op 30 juli 1944, werd collaborateur Gaston Merckx 

(verre familie van) op straat door het verzet neergekogeld. Wat volgde was een ongeziene 

uitbarsting van geweld. Bij twee razzia’s, op 1 en 11 augustus, werden 76 mannen tussen de 

16 en 65 jaar gearresteerd. Slechts vijf zouden de oorlog overleven. In één klap werd een 

derde van alle inwoners weggevaagd. 

In de zomer van 2019, 75 jaar na de feiten, opende in de oude pastorij van Meensel het 

nieuwe Museum44, gerund door vrijwilligers, vaak familieleden van slachtoffers. Verwacht 

er geen uitgestalde tanks of een wapenarsenaal, wel de rauwe realiteit van een Vlaams dorp, 

verscheurd door wit en zwart. Op een heel menselijke, nooit revanchistische manier, worden 

de gebeurtenissen er stap voor stap gereconstrueerd. Buitenkomen zonder krop in de keel 

kan niet 

Wat ons betreft is dit een “must see”. Ieder jaar bezoeken duizenden landgenoten het 

Franse Oradour-sur-Glane, maar slechts een fractie weet wat er in eigen land gebeurde, in 

plaatsen als Meensel-Kiezegem. Het blijft pijnlijk veelzeggend voor onze omgang met de 

oorlogsgeschiedenis.” 

In de namiddag is dan nog een bezoek aan een fruitbedrijf gepland. 

BGB bezoek aan Meensel-Kiezegem op 21 oktober  
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Maar meer daarover , en de mogelijkheid om daarvoor in te schrijven, in onze volgende 

nieuwsbrief 

 

 

 

  

16 juli. Eén dag na de zondvloed die door ons land trok. Alles is nat en weelderig groen. De 

hemel is bewolkt maar het blijft droog. Naast de abdijmolen stroomt de visvijver over in de 

Molenbeek. Zandzakken beschermen de brasserie. De opening onder de brug kan het water niet 

slikken. De mannen van Stad Leuven vrezen voor een dijkbreuk die alles van de Leeuwenpoort 

tot aan het erf van de abdijhoeve onder water zal zetten.  

 

In die toestand beginnen wij met tien aan de Sint-Kamilluswandeling. In het begin ligt de 

wandelweg droog maar al bij de eerste visvijver loopt water over het pad. ’t Ziet er niet diep uit 

en we lopen erdoorheen … tot onze voeten nat zijn. Na het uitwringen van onze sokken 

ontmoeten we een man met laarzen en een hond. Verderop aan de vierde vijver staat het water 

een halve meter hoog, vertelt hij. We besluiten rechtsomkeer te maken, ploeteren door het 

gestegen  water en wringen opnieuw onze kousen uit. Via de Abdijstraat ontsnappen wij aan de 

waterellende. 

 

We wandelen over een eeuwenoude kasseibaan en door holle wegen tot we ter hoogte van het 

Sint-Kamillusinstituut een weids vergezicht over het golvende Brabant krijgen. Op het pad tussen 

Verslag Bezoek aan de Abdij van Park  in Heverlee - juli 2021 
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de velden kijken we zelfs tot aan de watertoren van Bierbeek en de nieuwe hoogbouw van het 

ziekenhuis in Pellenberg. We korten de wandeling in en keren terug langs de hoeve en de 

doktersvilla’s in art deco-stijl van Sint-Kamillus en langs het oude kerkhof van de broeders en 

patiënten. 

 

In brasserie De Abdijmolen zitten de twee voorbehouden zaaltjes onder de oude balken vol 

keuvelende deelnemers aan de korte wandeling rond Parkabdij. Zij keerden halverwege terug 

omdat ze niet voorbij de vierde vijver raakten. De kelners zijn druk in de weer om de bestellingen 

van de drank op te nemen. Geleidelijk aan vallen de laatste wandelaars binnen. Als de bliksem 

brengen de kelners de schotels rond en kunnen wij allen genieten van de uitstekend bereide 

kabeljauwhaasjes met witte wijnsaus, spinazie, garnaal en puree of de entrecotes Holstein met 

auberginezalf, waterkers, bearnaisesaus en “pommes pont neuf”. Met tiramisu als dessert! 

De gids Jozefien Blommaert geeft ons een inleiding 

op het bezoek aan de tentoonstelling Als de 

bliksem. 900 jaren norbertijnen. Zij schetst de figuur 

van de heilige Norbertus én de bloei en terugval van 

zijn orde doorheen de Europese geschiedenis. 

Omstreeks 1100 werd Norbertus getroffen door de 

bliksem. Na een luxueus leven kwam hij zo tot 

inkeer. Enkele jaren later, in 1121, stichtte hij in 

Prémontré een nieuwe kloosterorde: de 

norbertijnen of premonstratenzers. De 

daaropvolgende jaren oefende de orde een grote 

aantrekkingskracht uit en zagen tientallen kloosters 

en abdijen in Europa het levenslicht, waaronder de 

Abdij van Park in 1129. De zelfstandige abdijen 

leefden volgens de regel van Augustinus. In de 17de 

eeuw kwam de grootste bloei en werd onder meer 

de Parkabdij uitgebouwd tot het prachtige en goed 

geconserveerde geheel dat we nu kunnen 
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bezoeken. 

In groepjes van twaalf krijgen we toegang tot de tentoonstelling in de recent vernieuwde 

historische binnenruimten van de abdij. In de vroegere ontvangstzalen voor belangrijke 

bezoekers ontdekken we via schilderijen, prenten en andere kunstobjecten negen eeuwen vol 

cultuur, religie en zin voor schoonheid. Tevens vernemen wij dat de orde van Norbertus niet 

alleen gericht was op het gebed en het kloosterleven, maar ook in de toegewezen parochies de 

pastorale zorg op zich nam. 

 

   

Wandelend door de pandgang zien we het leven van Norbertus afgebeeld in de schitterende 

renaissanceglasramen die Jan de Caumont maakte van 1635 tot 1644.  In 1828 verkochten de 

norbertijnen alle glasramen: de toekomst voor hun orde was hopeloos geworden sinds de 

bezetting na de Franse revolutie. De glasramen raakten verspreid over België, Nederland en de 

Verenigde Staten. Gelukkig zijn 20 van de oorspronkelijk 41 glasramen gerecupereerd en zijn die 

nu hier te bewonderen! 
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In de refter op het gelijkvloers aten de norbertijnen in stilte, luisterend naar de teksten die een 

van hen voorlas aan een lezenaar in de vorm van een adelaar. Het plafond met het 

gerestaureerde driedimensionale stucwerk van Jan Christiaan Hansche uit 1679 is verbluffend: 

het laatste avondmaal, de Emmaüsgangers, het bezoek van Jezus aan Martha en Maria, Jacob die 

gezegend wordt door Isaak nadat hij het eerstgeboorterecht van Ezau afkocht voor een bord 

linzensoep … allemaal Bijbelse taferelen die met voedsel te maken hebben. 

 

Het stucwerk in basreliëf van Hansche uit 1672 is al even indrukwekkend in de bibliotheek op de 

eerste verdieping: we zien er de cruciale momenten uit het leven van Norbertus tussen de vier 

evangelisten en de vier kerkvaders Gregorius, Ambrosius, Hiëronymus en Augustinus. De 

belichting volgt het verhaal in de audiogids en springt van de ene naar de andere scene. Vooral 

de val van het paard en de neergebliksemde Norbertus ogen spectaculair. 

   

De privé-vertrekken van de abt zijn voor het eerst toegankelijk voor publiek. Het figuratieve 

behang en de vergulde en gekleurde omkaderingen - pas vernieuwd! - tonen ons hun 

oorspronkelijke uitstraling. We vinden er de werkkamer, de kleine kapel en de bibliotheek met 

geheime deur en het slaapvertrek van de abt. 

Bijzonder interessant zijn de Atlas Maior van Johannes Blaeu, de grootste wereldatlas ooit, en de 

kaartboeken waarin de Abdijen van Park en van Averbode hun uitgestrekte domeinen nauwgezet 

lieten opmeten door de landmeters Subil en Lowis. 

   

Artistieke hoogtepunten in de tentoonstelling zijn de drie met zijde en gouddraad geborduurde 

liturgische gewaden uit het einde van de 15de eeuw met scenes uit het leven van de Maagd 
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Maria en Johannes de Doper. 

We sluiten ons bezoek af in de abdijkerk met de troon van de abt, het mausoleum van de abten 

en de tien monumentale schilderijen uit de 18de eeuw van Pieter-Jozef Verhaghen met scenes uit 

het Nieuwe Testament en uit het leven van Norbertus. 

In de kerktoren, gebouwd op het hoogste punt van de abdijsite, speelt de Vredesbeiaard Leuven-

Neuss. De Vredesbeiaard werd ingehuldigd op 11 november 2018 - exact 100 jaar na de 

Wapenstilstand van 1918 - en is een replica van de oorspronkelijke abdijbeiaard uit 1729. 

 

23 juli. Een stralende morgen. De abdij en de vijvers baden in het zonlicht. Platgeslagen planten 

en een hoop zandzakken herinneren ons aan de waterdreiging van vorige week. Aan de Sint-

Janspoort starten zeven wandelaars de Sint-Kamilluswandeling. Deze keer verwachten wij eerder 

verbrande armen dan natte voeten.  

 

We vorderen snel en genieten van het zonovergoten landschap. Het panorama toont enkele 
markante torens van Leuven: het Sint-Maartensdal, de Universiteitsbibliotheek, de Philipssite en 
de Parkabdij. Terug in de vallei van de Molenbeek liggen het Papiermoleken, de Heilige 
Geesthoeve en de Wittehoeve langs onze weg. We zijn goed op tijd aan de brasserie. Ook de 
deelnemers aan de Parkabdijwandeling hebben ongehinderd kunnen genieten van een 
aangename wandeling rond de ganse abdijsite. Na een gezellige maaltijd in De Abdijmolen volgt 
de inleiding van de gidsen Karina Vanaelst en Jozefien Blommaert en gaan wij in kleine groepen - 
coronaveilig! - naar de tentoonstelling. 

 

Met dit mooi gevulde culturele, culinaire en sportieve programma heeft BGB héél enthousiast 
een veelbelovend nieuw werkjaar ingezet. Na een lang durende coronapandemie waren wij 
bijzonder blij elkaar opnieuw te mogen ontmoeten! 

Pieter Michels 
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90 jaar in 2021: 

11/08:  Artois Henri  (ABB)  Nieuwstraat 59, 9260  Wichelen  

12/08:  Denil Rafael  (CERA)  Lijsterlaan  51,  3010 Kessel-Lo 

22/08:  Cortoos Louis  (CERA)  Celestijnenlaan 51/0302 , 3001  Heverlee 

22/08:  Van Parys  Frans  (CERA)  Vanden Tymplestraat 38, 3000 Leuven 
  

80 jaar in 2021: 

06/08:  Boogaerts Rik  (ABB)  Bruulstraat 47, 3360  Bierbeek 

06/08:  Rummens Noël (ABB)  Groenhofstraat  75, 3300  Tienen 

  

65 jaar gehuwd in 2021: 

20/08:  Brys Lucien (BB)  met Vereenhooghe Godelieve, 

Goudsbloemstraat 41,  3000 Leuven 

29/08:  Vandezande Jules  (CERA)  met Segers Maria, 

Kerzestraat  1, 3111  Wezemaal  

31/08:  Hensmans  Felix (ABB) met Huens Gabriella, 

Wijngaard  36, 3110 Rotselaar  

 

60 jaar gehuwd in 2021: 

08/08:  Goosens Achiel  (CERA) met Van Hoof Maria , 

Rozendaalweg 4, 2860 Sint-Katelijne-Waver 

19/08:  Bogaert Hedwig (AVEVE) met Van Der Schueren Margaretha, 

Wouwersdreef 47, 2900  Schoten 

26/08:  Haine Romain (ABB)  met Robberechts Maria, 

Diestsesteenweg 748, 3010  Kessel-Lo 

30/08:  Herregods Frans-Marcel  (VBT) met Abts Rosa, 

Petrusberg 20,  3001 Heverlee  

 

50 jaar gehuwd in 2021: 

Door een selectiefout door de secretaris zijn de jubilarissen “50 jaar gehuwd 

in 2021” niet vermeld geweest in de voorgaande nieuwsbrieven. We nemen ze 

hier terug op, beter laat dan nooit.  Waarvoor onze oprechte excuses.  

30/01:  Gilles Lucia (ABB) met Deprins Raymond, 

Hogebeekstraat 13, 3020 Herent 

02/04:  Henderix François (SBB) met Deckers Marie-Jeanne, 

Kapelstraat 8, 3272  Testelt 

12/04:  Raedts Roger (AVEVE) met Reekmans Madga, 

Hameestraat 13, 3570  Alken 

20/04:  Croes Roger (SBB) met Vangilbergen Viviane, 

Statiestraat 10,  3390  Tielt-Winge 

30/04:  Moors Nestor  (ABB) met Vandooren Catharina, 

Proficiat aan onze jubilarissen: 
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Bruulstraat 9, 3740 Eigenbilzen-Bilzen  

15/05:  Anciaux Bea (CERA) met Van Den Brande René, 

Eindstraat 23, 3200  Aarschot 

15/05:  Heyrman Frederik  (AVEVE)  met Loreyn Vera, 

Van Leriuslaan 27-2/1 ,  2850  Boom 

26/05:  Christens Gilberte  (ABB)  met Wibail Martin,  

Kerselaarstraat 13,  3320  Hoegaarden 

29/05:  Driessens Hugo  (IDB)  met Mestdagh Godelieve, 

Bertemsebaan  21,  3020 Herent 

28/06:  Coenen Aimé  (ABB)  met Boyen Chris, 

Aen Den Hoorn  10  bus 1,  3440 Zoutleeuw  

03/07:  Geelen Julien (AVEVE) met Vandebergh Christiane, 

haverveldstraat 59,  3550 Heusden-Zolder 

16/07:  Henot Emiel (ABB)  met Treckels Greta , 

Oude Dorpstraat  7,  3350  Linter 

17/07:  Van  Nuffel Alfons (AVEVE)  met Van Gysegem Louisa, 

Lombeekstraat   69, 1790  Affligem 

19/07:  Vanden Panhuyzen André (CERA) met Verheyden Paula (ABB), 

Wingerstraat 94,  3390  Tielt-Winge  

20/07:  Verwimp Staf (AVEVE)  met Dchollen Sara, 

Brouwerijstraat 4 bus 5,  3200  Aarschot 

21/07:  Vandenbempt Paula (ABB)  met Vanden Plas Robert, 

Graetboslaan 14,  3050  Oud-Heverlee  

19/08:  Dhondt Hilda (ABB)  met Detemmerman Eddy, 

Wontergemstraat 15,  9610  Eke-Nazareth    

 

 

 

05/06/2021:  Elza Vanden Bergh, weduwe van Fernand Duerinckx (ABB), 

Koetsweg 63, 3010 Kessel-Lo 

06/06/2021:  Greta Geeraerts, weduwe van Daniël Luyssen (BB-Consult), 

Wingensesteenweg 128 D, 8700 Tielt  

11/06/2021:  Louis Vangoidsenhoven echtgenoot van Hilda Briké (SBB en gewezen 

bestuurslid BGB), Albert Woutersstraat 14, 3012 Wilsele 

03/07/2021:  Julia Mariën  echtgenote van Jef Simons  (ABB), 

Molenstraat 12,  2430  Laakdal  

16/07/2021:  Maurice Berthels  (IDB), echtgenoot van Julienne Mertens, 

Rotspoelstraat 3, 3001 Heverlee 

18/07/2021:  Berte Van Ermen  (KVLV),   

Demelhof Halensebaan 25, 3390 Tielt-Winge 

Onze christelijke deelneming aan de familie van onze 

overleden leden 
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Inschrijvingsformulier  BGB-CONTACTDAG 

 Scherpenheuvel   dinsdag 21 september 2021    

 

Terugsturen in een briefomslag vóór 23 augustus 2021 naar : 
Secretariaat BGB,   Beatrijslaan 49  , 3110  Rotselaar 

of via email naar :  bond.gepens.bb@gmail.com   

 
Ondergetekende, lid BGB: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

Eventueel naam Partner: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

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

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

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

  

schrijft in voor  …..  1 persoon.   (*)         …… 2 personen. (*)   

 

  met de autobus en stapt op:    
[   ] Leuven Station (Diestse Poort achterkant Acerta gebouw) (*) 

[   ] Rotselaar rondpunt Parking  (*) 

 

 

Wenst samen aan tafel te zitten met (**):.  .  ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

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

 

Betaalt  [    ]   x  45 € per persoon voor het lid  en partner (*) 

  [    ]   x 10 € per persoon voor de bus (*) 

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

 

Totaal:        .  .  .  .  .  .  .  . €     op rekening  BE91 7390 0930 0176  van BGB, 

 met vermelding:     “Contactdag  2021”  naam lid: ......... 

  

 

[*] aanduiden wat u past 

(**) desgewenst naam en voornaam invullen , eventueel bedrijf 

 

 

Datum:     Handtekening  

 

mailto:bond.gepens.bb@gmail.com

