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Ga even zitten en lees
Het woordje van de voorzitter:
Rood kleurt roze …
Een opvallende kop in een zaterdagkrant na het
overlegcomité van vrijdag 21 januari: “Barometer staat
op rood, en dus komen er versoepelingen.”
Ook al betekent fase rood dat er een hoog risico is op
een overbelasting van onze gezondheidszorg, toch wordt
er versoepeld. Het lijkt tegenstrijdig. Bij nader inzien zijn de zogenaamde
versoepelingen niet meer dan het wegwerken van een aantal ongerijmdheden in
het pakket coronamaatregelen. Zeg nu zelf, een concert of een
toneelvoorstelling mocht, daarvoor repeteren echter niet. Naar een
sportwedstrijd gaan kijken mocht ook niet, pintelieren in de kantine weer wel.
Het is goed dat de redelijkheid hersteld wordt. Het geeft ons wat meer
ademruimte en motiveert om terechte maatregelen te blijven opvolgen. Want we
moeten realistisch blijven: de pandemie is nog niet voorbij ook al tekenen zich de
eerste gunstige ontwikkelingen af. Laat ons hopen dat we een rooskleurige lente
en zomer tegemoet gaan. Het wordt hoog tijd.
Na nog maar eens een gedwongen pauze vliegen we er terug in.
Onze bezinningsdag op 29 maart mag dan al iets minder religieus geïnspireerd
zijn, het thema is maatschappelijk niet minder belangwekkend: Mensenmaat, een
pleidooi voor imperfectie. Zoals in zijn gelijknamig boek analyseert CMvoorzitter Luc Van Gorp in zijn lezing haarscherp hoe onze samenleving is
ontwricht en pleit hij voor een wereld op mensenmaat waarin de mens opnieuw
mag zijn wie hij is: zalig imperfect.
En om de opgelopen schade in te halen houden we in april, na 7 maanden, opnieuw
onze jaarlijkse contactdag op 26 april. Zo komen we met onze activiteiten
terug in het ritme van voor de coronaperiode. Ik hoop van ganser harte dat we
deze keer onze planning onverkort ten uitvoer kunnen brengen. Nog eens een
onderbreking is van het slechte teveel.
Tony
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Onze verdere planning !
Op de programma- & Jubilarissendag van 16 november 2021 werd het
jaarprogramma voor 2022 voorgesteld. Voor elk wat wils ….
In de onderstelling dat we deze activiteiten kunnen en/of mogen organiseren
is alles te noteren als “gepland in tijden van coronacrisis … “
dinsdag 22 februari: Ronny Swennen, de veredeling van de kookbanaan (uitgesteld)
dinsdag 29 maart: bezinningsdag in Alden Biesen, Luc Van Gorp: pleidooi voor
imperfectie
dinsdag 26 april: Contactdag
donderdag 19 mei: wandeling in Durbuy en Wéris
17 – 24 juni: vliegtuigreis Noorwegen
Zaterdag 16 juli: Antwerpen Het Steen en waterbus naar Hemiksem
dinsdag 23 augustus: Duitsland: Vogelsang en bruinkoolwinning
10 – 15 september: busreis Normandië
Dinsdag 18 oktober: Afrika Museum Tervuren en wijnkelder in Overijse
Dinsdag 23 november: Programma- en jubilarissendag
Donderdag 15 december: Erfenisrecht of een ander actueel onderwerp

LEZING UITGESTELD !
Zoals u reeds kon lezen in de vorige maandbrief is de geplande lezing van
februari voor onbepaalde tijd uitgesteld. Concreet gaat het over volgende lezing:
Dinsdag 22 februari: Ronny Swennen, de veredeling van de kookbanaan

Met een knipoog
Beste excuus ooit... staat ons dat ook te wachten ????
Toen een politieagent een oudere dame in een wagen met plankgas tegen hield
vroeg hij:
"weet u wel hoe snel u reed ?"
Deze 83-jarige dame gaf de agent een glimlach van oor tot oor en zei:
"Waarschijnlijk veel te snel maar ik moet op mijn bestemming komen voordat ik
vergeet waar ik naar toe wou."
Vader en zoon filosofie
Een wijze vader zei tegen zijn zoon: De grote filosoof Plato zei eens: ik ben de
meest wijze man ter wereld omdat ik één ding weet : “dat ik niets weet”.
De zoon vraagt aan zijn vader : hoe wist Plato dat ?
Vader: zijn vrouw heeft het hem gezegd …
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BGB BEZINNINGSDAG
Dinsdag 29 maart 2022, Kasteel Alden Biesen
Gastspreker: Luc Van Gorp
Voor onze bezinningsdag trekken we naar het kasteel Alden Biesen in Bilzen waar
ook de bezinningsdag in 2020 gepland was en te elfder ure moest geannuleerd
worden omwille van de corona lockdown.

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.
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Onze spreker
Luc Van Gorp, geboren te Mortsel op 19 augustus 1966, studeerde na een
opleiding verpleegkunde ook filosofie en godgeleerdheid. Van 1995 tot 2001 was
hij lector aan de Regina Mundischool in Genk. Van 2002 tot 2015 was hij
departementshoofd van de Katholieke Hogeschool Limburg. Daarnaast was hij
tussen 2008 en 2015 voorzitter van het Wit-Gele Kruis Vlaanderen.
In 2015 werd hij benoemd tot voorzitter van de Landsbond van Christelijke
Mutualiteiten. Het was het begin van een
grote reorganisatie van CM van 11 Vlaamse
ziekenfondsen naar 1 Vlaams
gezondheidsfonds en 8 Franstalige
ziekenfondsen naar 1 Franstalig
gezondheidsfonds. Naast het voorzitterschap
van CM vervult hij verschillende
bestuursmandaten.
Vorig jaar verscheen van zijn hand het boek ‘Mensenmaat. Een pleidooi voor
imperfectie’ waarin hij pleit voor een wereld op mensenmaat waarin de mens
opnieuw mag zijn wie hij is: zalig imperfect.
In zijn lezing analyseert Luc Van Gorp, zoals in zijn boek, de gezondheidszorg,
de politiek, het onderwijs, cultuur, de menselijke zorg en religie.
Hierna volgen enkele opmerkelijke citaten uit dit boek. Het zijn evenveel
smaakmakers die uitnodigen om de lezing te volgen en het boek te lezen.
“Als Jezus vandaag een kerk zou binnenwandelen, zou hij volgens mij na een uur
buitengaan en niet eens doorhebben dat het over hem ging.”
“Het aantal mensen dat niet meer meekan in de maatschappij zal zo groot worden, dat we
niet anders meer gaan kunnen dan op de rem te gaan staan.”
“Al te vaak staan twee verpleegkundigen aan het bed van een patiënt, en heeft die laatste
het gevoel dat hij naar een tenniswedstrijd kijkt.”

Programma
- 16 uur Onthaal in het kasteel van Alden Biesen, zaal Cuvelier, met koffie,
thee, water en vlaai.
- 16u.30 Lezing door Luc Van Gorp, eveneens in zaal Cuvelier.
- 18 uur Broodjesmaaltijd in restaurant Buitenhof.
- 19 uur Bilzen Mysteries. Duur ongeveer 1u.30.
- 21 uur Einde en vertrek autobus.
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Praktisch
De bezinningsdag heeft plaats op dinsdag 29 maart 2022 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).
Ge kunt ook met de bus meekomen en opstappen bij garage Van Aerschot
(Houwaartstraat 389 te 3270 Scherpenheuvel) om 13u.50,
aan Leuven Station perron 14 Diestsepoort (achterkant Acerta-gebouw) om
14u.30 of aan de rotonde van Rotselaar om 14u.45.

Inschrijven
Inschrijven is verplicht en kan tot en met 18 maart 2022 door het
inschrijvingsformulier terug te sturen naar Tony Lemmens, Busselbergstraat
9, 3583 Paal of via e-mail naar tony.lemmens@telenet.be
Inschrijven kan ook via de website van BGB.
Het inschrijvingsformulier vindt u achteraan.
Er is geen beperking van het aantal deelnemers maar het aantal buspassagiers is
wel beperkt tot 50.
De deelnameprijs per persoon bedraagt 30 euro in geval van eigen vervoer en 40
euro in geval van busvervoer. Gelieve te betalen met overschrijving op rekening
BE91 7390 0930 0176 van BGB met vermelding “ Bezinningsdag 29/3/2022”.

Spiritualiteit voor rationele mensen
In de nieuwsbrief van vorige maand hebben we het boekje “Spiritualiteit voor
rationele mensen” van An Depuydt voorgesteld. An bezorgde ons 20 exemplaren
van haar boekje die we voor eigen rekening mogen verkopen. Het bestuur heeft
beslist de opbrengst van de verkoop te schenken aan Trias.
Er zijn nog enkele exemplaren van het boekje beschikbaar. Wie er een wenst te
kopen laat dit weten door een berichtje te zenden aan tony.lemmens@telenet.be of
een telefoontje op het nummer 011 427609. De verkoopprijs is vastgesteld op 10
euro (handelsprijs 14.95 euro).
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5-Daagse autocarreis NORMANDIE
10 tot 14 september 2022
DAG 1 - Zat 10/9 Heenreis – Rouen
We vertrekken vroeg richting Frankrijk. Zoals gebruikelijk zij de opstapplaatsen bij
Autocars Van Aerschot en aan de rotonde in Rotselaar.
Facultatieve koffiestop onderweg.
Aankomst in Rouen, hoofdstad van het oude Normandische rijk en de stad waar Jeanne
d’Arc haar dood vond op de brandstapel.
Middagmaal. Wandeling door het gezellige en zeer goed gerestaureerde centrum langs
o.m. de kathedraal Notre-Dame, de Rue St Romain met haar prachtige vakwerkhuizen,
le Gros Horloge en het Justitiepaleis.

Rouen

distillerie Drouin

We beëindigen onze eerste reisdag in schoonheid met een bezoek aan de Calvados
distillerie Drouin. In Normandië is de familie Drouin al drie generaties lang
gepassioneerd door het maken van calvados. Nieuwsgierigheid, gevoel voor geschiedenis
en de waarde van zorgvuldig werk hebben Calvados Drouin in staat gesteld 247 gouden
medailles in de wacht te slepen bij wedstrijden voor gedistilleerde dranken. Natuurlijk,
sluiten we af met een degustatie !
Aankomst in ons hotel nabij Caen waar we 4 nachten zullen verblijven. Avondmaal in het hotel.

DAG 2 - Zon 11/9 Honfleur - Etretat - Fécamp
We rijden langs de mooie kustweg van de “Corniche Normande” tot in Honfleur, één van
de meest charmante havenstadjes in Normandië. De typisch Normandische
vakwerkhuizen vormen een mooi decor langs de haven. Bijzondere bezienswaardigheid is
de kerk Ste-Catherine, gebouwd in de 15de en 16de eeuw en volledig in hout
opgetrokken.
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”. Ze werden gevormd door
de niet aflatende branding zijn het prachtige decor dat Etretat beroemd heeft
gemaakt.
6

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

Laatste halte vandaag is Fécamp voor een bezoek aan 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.
Op de terugweg naar Caen houden we halt in Deauville, dé mondaine badplaats aan de
Côte Fleurie. Tijd voor een wandeling langs de mooie strandpromenade met de bekende
“planchers”.
Avondmaal in een restaurant in Deauville en daarna terugrit naar ons hotel in Caen.

DAG 3 - Ma 12/9 Mont-Saint-Michel
Vertrek naar de MONT-SAINT-MICHEL. Even voor de Mont-Saint-Michel, in Huisnessur-Mer, houden we halt voor een bezoek aan de Duitse oorlogsbegraafplaats Mont-deHuisnes. Dit zeer bijzondere kerkhof bestaat uit een cirkelvormig mausoleum met een
diameter van 47m en telt 2 verdiepingen. Elke verdieping bestaat uit 34 crypten met
daarin 180 doden. Vanop de 2de verdieping van het mausoleum geniet je ook van een
prachtig uitzicht op de Mont-Saint-Michel.
Doorreis naar Mont-Saint-Michel.

Middagmaal en daarna 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”. Vanop de stadswallen heeft men een prachtig uitzicht over de baai. We
wandelen omhoog door de middeleeuwse stad met smalle straatjes en oude huizen tot
aan de abdij die de site domineert en als de mooiste van Frankrijk wordt beschouwd.
Vrije rondwandeling door de abdij met NL-talige brochure. Tenslotte wat vrije tijd voor
een terrasje of wat shopping in de souvenirwinkeltjes in de Grande Rue.
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Terugkeer naar Caen. Avondmaal in het hotel.

DAG 4 - Di 13/9 Bayeux + landingsstranden
Vertrek naar Bayeux. Bezoek aan de ‘Tapisserie de la Reine Mathilde’ : dit 70m lange
en 50cm hoge doek is eigenlijk geen tapijt maar een borduurwerk dat het verhaal
vertelt van 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, (bezoek met koptelefoon, NL-talig).

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 en gaan we terug naar de tijd van de
landing van de geallieerden in juni 1944. 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. Via Arromanches komen we tenslotte aan in Ouistreham.
Avondmaal in een restaurant in Ouistreham en daarna terugrit naar ons hotel in Caen.

DAG 5 - Woe 14/9 Livarot en terugreis
We verlaten Caen en vatten de terugreis aan. Normandië is gekend voor zijn uitstekende
kazen. In deze streek worden 4 soorten kazen gemaakt : Camembert, Livarot, PontL'Evêque en Neufchâtel. We bezoeken de Fromagerie Graindorge / Le Village Formager,
waar men de Livarot-kaas produceert. Tijdens het bezoek maken we kennis met de
streek en met de kaasproductie in het algemeen.
Daarna volgt een degustatie.

Verder tot in Lisieux, een zeer 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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Hotel: Novotel Caen Côte de Nacre 4*
Ligging : in Hérouville, net buiten het centrum van Caen, in 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.
Andere faciliteiten : verwarmd buitenzwembad, bar

RICHTPRIJS per persoon in tweepersoonskamer





op basis van minimum 30 deelnemers : 985 EUR
op basis van minimum 35 deelnemers : 945 EUR
op basis van minimum 40 deelnemers : 905 EUR
toeslag eenpersoonskamer : 299 EUR

Inbegrepen:
➢ Transport met autocar Van Aerschot 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 tot en met avondmaal dag 5 middagmalen zijn lichtere maaltijden (2-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€/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 8.1 “Annulering door de reiziger”, vermeld in de Bijzondere
reisvoorwaarden van Omnia Travel :
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.

Inschrijven kan tot 1 april. Zie inschrijvingsformulier achteraan.
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Op 13 januari werd Albert Tweepenninckx 100 jaar .

Onze BGB was er dan ook als de kippen bij om deze verjaardag niet onopgemerkt te
laten voorbijgaan.
Ik, persoonlijk, dacht direct terug aan eind jaren zestig - de kantoren van ABB,
Waaistraat, 3e verdieping, afdeling Leven - daar leerde ik Albert kennen. Geloof het
of niet maar Albert herinnerde mij ook, na 35 pensioen. Dat kan tellen! Maar genoeg
nostalgie.
Albert heeft een goed gevuld leven geleid. Op jonge leeftijd, tijdens WO II maakte hij
deel uit van "De Witte Brigade”. Hij heeft 4 zonen en verschillende klein- en
achterkleinkinderen.
Albert verblijft sinds enige tijd in Den Boomgaard, een nieuw en modern wzc in
Glabbeek. Van uit zijn zetel heeft hij een mooi
uitzicht
op
de
weidse
omgeving.
Daar is zijn 100 jaar natuurlijk ook gevierd. De
burgemeester is langs gekomen, met taart,
bloemen en geschenken en felicitaties van de
koning.

Tony, onze voorzitter, en ik zijn de dag nadien langs geweest.
Onze flessen wijn en bubbels zou hij met plezier uitdrinken. En dat heeft hij dubbel
en dik verdiend!
Albert, hou je kranig en gezond.
Hilda Staels
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Proficiat aan onze jubilarissen:

95 jaar in 2022:
02/02: Debergh Edgard (BB), Stoffelstraat 28/3B, 8900 Ieper
05/02: Houben Henri (CERA), Melbeekstraat 19, 3500 Hasselt
90 jaar in 2022:
04/02: Schauvliege Hubert (AVEVE), Haletra St Antoniusstraat 6 bus 2/H,
9880 Aalter
17/02: Strobants Louis (BB), Celestijnenlaan 47/0201, 3001 Heverlee
80 jaar in 2022:
08/02: Princen Yvonne (CERA), Dorpsstraat 3, 3050 Oud-Heverlee
14/02: Nulis Jan (BB/LG), Kapellekensweg 38, 3391 Meensel Kiezegem
14/02: Rens Jos (KVLV, HH), Biezebeemden 20, 3272 Testelt
25/02: Termote Roger (ABB), Janseniusstraat 14, 3000 Leuven

Onze christelijke deelneming aan de familie van
onze overleden leden
24/12/2021: Frans Engelen (ABB), weduwnaar van Yvonne Segers,
Aarschotsesteenweg 142/0208, 3111 Wezemaal
30/12/2021: Vital Geukens (SBB), weduwnaar van Paula De Blander,
Parkhof app 413, Persilstraat 50, 3020 Herent

11

INSCHRIJVINGSFORMULIER
BGB Bezinningsdag Alden Biesen op 29 maart 2022
Terugsturen in een briefomslag voor 19 maart 2022 naar:
Tony Lemmens, Busselbergstraat 9, 3583 Paal
of via e-mail naar tony.lemmens@telenet.be.

Ondergetekende, naam en voornaam:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres (straat en huisnr.): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postnummer:

. . . . . .

Woonplaats: . . . . . .

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

. . . . . .

schrijft in voor:

GSM: . . . . . .
. . . personen. (invullen aub)

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.
( ) 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 29/3/2020”.
Datum:
Handtekening:

12

BGB - INSCHRIJVINGSFORMULIER
5-Daagse autocarreis Normandië van 10 tot 14 september 2022
NAAM en EERSTE VOORNAAM (zoals vermeld op identiteitskaart) + GEBOORTEDATUM
Persoon 1: …………………………………………………….. ………………………....
Persoon 2: …………………………………………………….. …………………….…...
ADRES Straat:…………………………………………………………………………....….……..
Postcode: ……………. Woonplaats:………………..…..………………………………..…
Tel.: …………………………. Gsm: ……………………….…….
Emailadres: …………………………………………………….……….
Gewenst type kamer: ⬜ Tweepersoonskamer ⬜ Eenpersoonskamer
KBC reis- en annuleringsverzekering 21 €/persoon : ⬜ Ja ⬜ Neen
Opmerking :

INSCHRIJVINGSFORMULIER voor 1 april 2022 bezorgen aan:
Stef Stas, Glabbeeksesteenweg 134,
3391 Meensel-Kiezegem
016/63 24 29 of stasstef@gmail.com
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.
Omnia Travel stelt de algemene en bijzondere voorwaarden voor deze reis ter beschikking. U kan ze
via Stef Stas aanvragen.

Handtekening :

Datum:
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