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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 

                                   28 februari 2022 

                                                 maandbrief maart 2022 

 

Ga even zitten en lees 

Het woordje van de voorzitter:   

Onzekerheid troef … 

We beleven turbulente tijden. Op het ogenblik dat ik aan 

dit voorwoord begin heeft Rusland de invasie van 

Oekraïne ingezet. Hoe het verder evolueerde hebt ge van 

minuut tot minuut kunnen volgen op radio en televisie. 

Alleszins gaat dit gepaard met grote onzekerheden. 

Welke sancties gaan er volgen? Wat zal de economische impact zijn van 

maatregelen en tegenmaatregelen? We zitten middenin de meest verontrustende 

crisissituatie sedert wereldoorlog 2, wordt gezegd. Hoe het verder zal evolueren 

is een grote onbekende evenals wat op langere termijn de gevolgen zullen zijn in 

en voor Europa en wereldwijd. 

Ook in eigen land worden we geconfronteerd met grote onzekerheden. Hoe ziet 

onze energietoekomst eruit? Zal er voldoende energiezekerheid zijn tegen 

maatschappelijk aanvaardbare prijzen? Hoe zullen we omgaan met de 

klimaatverandering? Hoe gaan we de tewerkstelling aanzwengelen en de 

pensioenen hervormen? Hoe gaan we de voorzieningen voor bejaarden en 

kinderopvang, de instellingen voor jeugdzorg en mentaal zorgbehoevenden op 

niveau brengen en houden? Hoe gaan we de toenemende  gezondheidszorg 

betaalbaar houden? Om nog maar te zwijgen van de wankele staatsfinanciën. 

Prangende problemen worden nauwelijks aangepakt en voorgenomen maatregelen 

lijken weinig doeltreffend. Polarisatie en confrontatie is gemeengoed geworden. 

Zelfs deskundigen en experten zijn het vaak niet eens. Ooit koesterde ik de 

hoop dat voor belangwekkende vraagstukken in de samenleving over grenzen heen 

eensgezindheid kon gevonden worden om tot duurzame en gedragen oplossingen 

te komen. Niet dus. De tegenstellingen zijn alleen maar schrijnender geworden. 

 

Tony 

 

 

mailto:Bond.gepens.BB@gmail.com
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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 … “  maar de 

laatste evoluties zien er gunstig uit.   

 
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  (inschrijvingen  afgesloten) 

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 22 november: Programma- en jubilarissendag  

Donderdag 15 december: Erfenisrecht of een ander actueel onderwerp  

 

                   

 

Met een knipoog   

 
Met Jos op hotel 

Jos belt met de receptie waar hij met zijn vrouw op hotel zit: 

“Allo, goedenavond spreek ik met de receptie? Het is hier met Jos  op kamer 

316.  Ik heb dringend iemand nodig: mijn vrouw en ik hebben zojuist een hoog 

oplopende ruzie gehad,  en ze is gewoon razend en ze zegt dat ze uit pure woede 

uit het raam wil springen.  

Ik begrijp dat dit wel een persoonlijk probleem is, maar ik krijg het raam niet 

open …”.  

  

 

        Onze verdere planning  ! 
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Beste BGB-leden, 

 

De uiteindelijke bevrijding van de corona-maatregelen komt in zicht, 

ademvrijheid komt in het bereik.  En 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 feest- en vreugdedag te worden.  

Om toch de veiligheid van uzelf en van de anderen te eerbiedigen moeten 

alle deelnemers voldoende gevaccineerd zijn, u ook.  

Op deze bijeenkomst moeten de dan nog geldende corona-maatregelen 

gerespecteerd worden. 

 

Op 26 april 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 aangewezen 

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. 

Kandidatuurstellingen voor het bestuur BGB zijn steeds welkom aan onze 

secretaris.  

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

kruiden dit ondertussen ook met een verrassend, pittig en aangenaam 

optreden.    

16.00 uur: dessert en koffie  

16.30 a 17.00 uur: Iedereen kan, voldaan van hart en leden, terug huiswaarts 

keren. 

BGB Contactdag dinsdag 26 april 2022  

            “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.  

De BGB kas doet een mooie inspanning om de prijs van het diner en de dag 

democratisch te houden. 

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 15 april  a.s. bij:        

Secretariaat BGB,  Beatrijslaan 49, 3110 Rotselaar    

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

achteraan of via de website  www.b-g-b.be       

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 parking van 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 achteraan of via 

inschrijvingsdocument op de website BGB. 

http://www.b-g-b.be/
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In de nieuwsbrief van vorige maand hebben we onze bezinningsdag uitvoerig 

voorgesteld. We herhalen nog eens het programma en de praktische schikkingen. 

Inschrijven kan nog tot en met 18 maart 2022.  

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. 

 

Luc Van Gorp zal zijn boek “Mensenmaat, een pleidooi voor imperfectie” te 

koop aanbieden en desgewenst signeren. De aankoopprijs bedraagt 20 euro 

(boekhandelsprijs 24.50 euro). Gelieve gepast geld mee te brengen.  

 

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: www.b-g-b.be. 

Het inschrijvingsformulier vindt u achteraan. 

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

BGB BEZINNINGSDAG 
           Dinsdag  29 maart 2022, Kasteel Alden Biesen 

                          Gastspreker: Luc Van Gorp       

 

mailto:tony.lemmens@telenet.be
http://www.b-g-b.be/
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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”. 

Afhankelijk van de stand van de covid-barometer is een mondmasker en het 

covid-safe-ticket nog of niet meer verplicht. Breng het voor alle zekerheid toch 

maar mee. 

 

 

 

 

 

5 DAAGSE AUTOCARREIS NAAR NORMANDIE VAN 10 TOT 14 SEPTEMBER 2022 

Normandië ontleent zijn naam aan land van de vroegere Noor(d)mannen die rond 900 na 
Christus deze streek bezetten. Zij waren afkomstig uit Scandinavië en laat dit dan ook mooi 
aansluiten bij de prachtige reis naar Noorwegen die we organiseren in juni.  
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! Normandië is de streek bij 
uitstek voor een fijne rondreis! 

 

     

 

VOOR DEZE 5 DAAGSE ONTDEKKINGSTOCHT NAAR EN DOOR NORMANDIE  zijn nog enkele 

plaatsen vrij. U kan inschrijven tot 1 april! 
 

Deze reis is samengesteld in samenwerking met Omnia. Er is voor elk wat wils:  we bezoeken de 

prachtige stad Rouen, we rijden langs de mooie kustweg van de “Corniche Normande” tot in 

Honfleur, we zien de “Falaises d’Aval en d’Amont”, de invasiestranden Omaha Beach, Gold Beach en 

Juno Beach ontbreken zeker niet alsook het fantastische bezoek aan de Mont Saint Michel, het 70 m 

lange ‘stripverhaal’ op het tapijt van Bayeux  het ‘Tapisserie de la Reine Mathilde’ zal ons verbazen, 

aan de bekende bedevaartsplaats ter ere van de Heilige Theresa van Lisieux brengen we een kort 

bezoek….  

Een andere reden om Normandië te bezoeken, is het heerlijke eten en drinken. Echte fijnproevers 

zullen hun hartje ophalen aan de smakelijkste streekproducten. Er zijn de zalige kazen maar ook de 

beroemde Calvados en Bénedictine prikkelen onze smaakpapillen. Om maar te zwijgen van de 

lekkere oesters… kortom Normandië zal genieten worden.   

5-Daagse autocarreis NORMANDIE 
10 tot 14 september 2022 

 



 

7 

U kan het volledige programma nalezen op de BGB-website of opvragen via een e-mail naar 

stasstef@gmail.com. 

 Overnachten doen we slecht in één 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.  

mailto:stasstef@gmail.com
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95 jaar in 2022: 

31/03:  Vandenhoudt Livin (ABB), Herseltsesteenweg 51, 3200  Aarschot  

  

90 jaar in 2022: 

06/03:   Claes Aline (Maria) (AVEVE), Meenselstraat 94, 3211 Binkom   

20/03:  Welvaert Andre (SBB) Maricolenstraat 8, 8210  Zedelgem   

 

80 jaar in 2022: 

24/03:  Toelen Anna (CERA), Hannuitsesteenweg416,  3401  Walshoutem  

 

50 jaar gehuwd in 2022: 

25/03:  Wittevrouw Greta (CERA) met Waegemans Jan, 

Fr. Smeyersstraat 20, 3270 Scherpenheuvel 

 

 

 

12/02/2022:  François Roelants  (IDB), echtgenoot van Thérèse Huybrechts,  

Borstelstraat 155, 3010  Kessel-lo  

  

  

Proficiat aan onze jubilarissen: 

Onze christelijke deelneming aan de familie van 

onze overleden leden 
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Inschrijvingsformulier  BGB-CONTACTDAG 

 Scherpenheuvel   dinsdag 26 april 2022    

 

Terugsturen in een briefomslag vóór 15 april 2022 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”  naam lid: ......... 

  

 

[*] aanduiden wat u past 

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

 

 

Datum:     Handtekening  

mailto:bond.gepens.bb@gmail.com
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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.     .  .  .  .  .  .                      GSM: .  .  .  .  .  .   

schrijft in voor:   .  . .  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: 
 
          

INSCHRIJVINGSFORMULIER 

           BGB Bezinningsdag Alden Biesen op 29 maart 2022 

 

mailto:tony.lemmens@telenet.be
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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: 

 

   

BGB - INSCHRIJVINGSFORMULIER 

5-Daagse autocarreis Normandië van 10 tot 14 september 2022 

 


