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De herfst kleurt somber… 

 

 

 

De herfst oogt nog even mooi als voorgaande jaren. De natuur komt tot rust na 

een bewogen klimaatjaar. En toch blijft een gevoel van onrust hangen. De 

energiecrisis zorgt voor grote onzekerheid. Het conflict in Oekraïne lijkt 

uitzichtloos. Corona daagt terug op. 

Ook in eigen land is er weinig opbeurend nieuws. De problemen stapelen zich op: 

de hoog oplopende inflatie, de economische terugval, de stijging van de kosten 

voor levensonderhoud, de toename van armoede en lege brooddozen, het tekort 

aan leerkrachten, kinderopvang, zorgverstrekkers, jongerenbijstand, 

vluchtelingenopvang, ouderenzorg. Het lijstje wordt elke dag langer en er lijkt 

geen einde aan te komen. Het meest onrustwekkende is dat wij er niet in slagen 

een duurzame oplossing te vinden. Het is om moedeloos van te worden. 

Toch mogen we niet berusten. Dat lost niets op, integendeel. Het komt erop aan 

de komende maanden door te bijten en de hoogste nood eerst te lenigen. Een 

aantal problemen kunnen we trouwens op korte termijn niet echt oplossen. We 

zullen ons moeten behelpen met wat knip- en plakwerk om het leefbaar te 

houden. Op langere termijn zullen wij ons als samenleving grondig moeten 

bezinnen over de prioriteiten in de dienstverlening en de besteding van de 

overheidsmiddelen. 

Ik besef dat het in de huidige omstandigheden niet vanzelfsprekend is om 

optimistisch te blijven. Toch wens ik u een hoopvol en vooral rustgevend najaar. 

Geniet van de prachtige herfstkleuren liefst met wat zonneschijn erbij...  

 

Tony Lemmens 

 

 

mailto:bond.gepens.bb@gmail.com
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Onze volgende activiteiten in 2022 

 

Dinsdag 22 november:  Programma- en jubilarissendag  

Donderdag 15 december:  De zachte kracht van humor 

Contactclowns Talking Stick vzw 

 

 

 

 

 

 

 

Proficiat aan onze jubilarissen 
 

95 jaar in 2022: 

23 november 1927: Evert Cockx (CERA) 

Stapelhuisplein 3/102, 3000 Leuven 

 

90 jaar in 2022: 

25 november 1932: Ingrid Buyle (SBB-ACERTA) 

Paardenstraat 29, 3060 Bertem 

 

80 jaar in 2022: 

1 november 1942: Paula Bosman (ABB) 

Fonteinstraat 139/1, 3000 Leuven 

 

Onze deelneming aan familie van overleden leden 
 

12 oktober 2022: André Polspoel (BB), echtgenoot van Angèle Van Dam 

Brusselsesteenweg 218, 1980 Zemst 

15 oktober 2022: Jenny Desard (ABB/KBC)  

Ossenwegstraat 44, 3440 Zoutleeuw 

 

Welkom aan onze nieuwe leden 
 

augustus 2022: Michael Wauters (KBC) 

september 2022: Els Indencleef (Cera) 

oktober 2022: Linda Van Hoof (Acerta) 

oktober 2022: Mia Empsen (KBC) en Jean-Paul Thiry (KBC) 
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BGB PROGRAMMA- EN JUBILARISSENDAG 

Dinsdag 22 november 2022 
 

Terwijl vorig jaar de schaduw van het coronavirus nog over ons hing, kunnen we - 

althans volgens de huidige vooruitzichten - op dinsdag 22 november 2022 weer 

voluit en zonder belemmeringen onze programma- en jubilarissendag laten 

plaatsvinden. 

Naar goede gewoonte komen we samen in Den Egger, August Nihoulstraat 74, 

3270 Scherpenheuvel. 

We starten vanaf 13u30 met de ontvangst en begroeting van de deelnemers met 

een welkomdrankje. Om 14u00 volgt in de grote zaal de voorstelling van ons 

jaarprogramma 2023. Daarna volgt de huldiging van onze 80-, 90-, en 95-jarige 

jubilarissen en van de huwelijksjubilarissen die 70, 65, 60 en 50 jaren gehuwd 

zijn. 

We sluiten af met een uitgebreide receptie met drankjes en hapjes. Het is een 

uitgelezen gelegenheid om met collega’s een praatje te maken, herinneringen op 

te halen en nieuwtjes uit te wisselen. Het einde is voorzien omstreeks 17u30. 

 

PRAKTISCH 

Je deelname aan de programma- en jubilarissendag kost 15 euro per persoon. 

Jubilarissen en hun partner komen gratis. 

Zoals vorige jaren voorzien we een busdienst vanaf het station in Leuven naar 

Den Egger en terug. De autocar Van Aerschot vertrekt om 12u45 stipt aan 

perron 14 gelegen aan de Diestsepoort ter hoogte van het gebouw van Acerta. 

De bus brengt je daarna ook terug naar Leuven. Schrijf je voor deze busdienst 

in via het inschrijvingsformulier. 

Je bijdrage voor de heen- en terugrit is 10 euro per persoon. 

Jubilarissen en hun partner rijden gratis mee. 

 

Schrijf je in vóór 13 november 2022 via de BGB-website of met het 

inschrijvingsformulier achteraan deze nieuwsbrief: 

- ofwel per post naar Tony Lemmens, Busselbergstraat 9, 3583 Paal  

- ofwel per email naar tony.lemmens@telenet.be  

 

De betaling van 15 euro per persoon voor de programmadag en 10 euro per 

persoon voor de busdienst doe je op het rekeningnummer BE91 7390 0930 0176 

van BGB met vermelding: je naam/namen - programmadag 22/11/2022 
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Contactclowns Talking Stick vzw - Ria Bollens 

Lezing: De zachte kracht van humor  

Donderdag 15 december 2022 
 

In 2005 startte het project ‘Contactclowns Talking Stick’. De clownsgroep kreeg 

in 2007 de Hugo De Keyserprijs van de Leuvense Persclub en het Leuvens 

Stadsbestuur, waarmee jaarlijks ‘een persoon, vereniging of initiatief die het 

leven in Leuven aangenamer heeft gemaakt, innovatief werkt en regelrecht 

ingaat tegen de verzuring in de maatschappij’ bekroond wordt. Sinds 2009 is 

Contactclowns Talking Stick een vzw, erkend door het Vlaams Departement van 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 

Contactclowns Talking Stick wil een respectvol en hartelijk bezoek brengen aan 

zorgbehoevende mensen en aan wie hen omringen. Voor elk bezoek is er een ploeg 

van vrijwillige contactclowns, een professionele accordeonist en een fotograaf. 

Zij gaan op weg met mensen in een kwetsbare situatie en volgen hen in hun 

wereld van dementie of ziek zijn, isolement of verzonkenheid, verstandelijke, 

fysieke of andere beperkingen. Zij bezoeken deze mensen in zorgvoorzieningen 

zoals woonzorgcentra en medisch pedagogische centra.  

Jaarlijks brengen zij gemiddeld 40 bezoeken. 

Tijdens het bezoek zoeken de contactclowns en accordeonist persoonlijk contact 

met de mensen die ervoor openstaan. Ze proberen hen te raken via een muzikaal 

en bijna woordeloos samenspel. In een 

gemoedelijke sfeer spelen zij met eenvoudig 

materiaal en brengen zij vertrouwde en 

verrassende muziek uit de oude en de nieuwe 

doos. De fotograaf legt de speelse interacties 

discreet in beelden vast en bezorgt achteraf 

de voorziening een mooie herinnering aan het 

clownsbezoek. 

 

Ria Bollens is coördinator van de vzw en zal het ontroerende verhaal van de 

contactclowns vertellen op donderdag 15 december 2022 om 13u30 in de 

Boerenbond, Diestsevest 40, 3000 Leuven. 

 

Van harte welkom!  

 

De toegang is gratis. Inschrijven via mail aan pieter.michels@yahoo.com of via de 

BGB-website of per telefoon 0474 969705 zodat het aantal deelnemers kan 

doorgegeven worden voor de koffie.  

mailto:pieter.michels@yahoo.com
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Hoogtepunten van ons bezoek aan Normandië 

BGB-reis van 10 tot 14 september 2022 
 

Waarom reizen we naar Normandië en wat is dan de conclusie van deze 5-daagse 

reis, ik vroeg het aan de medereizigers: 

 Voor het landschap 

 Om de Mont Saint-Michel te zien 

 Om het beroemde tapijt van Bayeux te bewonderen 

 Om de mooie steden en dorpen te ontdekken 

 Om de kliffen en stranden van WO II te waarderen 

 Om te proeven van de heerlijke streekproducten 

 Voor het gezelschap 

 … 

Mijn conclusie: het gezelschap was fantastisch, de uitstappen eersteklas, de 

oorlogsmonumenten indrukwekkend, de natuur betoverend, de Normandische 

proevertjes delicieus, het weer perfect… Kortom het was een meer dan 

geslaagde reis, met slechts één klein incident onderweg. 

Zaterdag 10 september De autocar start stipt om 6 uur. Het is nog donker. Een 

400 km lange rit, onderbroken door een korte stop voor een kopje koffie, brengt 

ons in Rouen. Vooral de oude binnenstad is een absoluut bezoek waard. Blikvanger 

is de indrukwekkende Cathédrale Notre-Dame. Driehonderd jaar, van de 13e tot 

de 16de eeuw, heeft men er aan gebouwd. De afmetingen zijn gigantisch, de 

beeldhouwwerken in de portalen zijn tot in de kleinste details afgewerkt. Door 

de smalle straatjes slenteren we voorbij aantrekkelijke winkeltjes en oude 

middeleeuwse panden tot aan ‘Le Gros Horloge’. 
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Als je eronder staat en naar boven kijkt zie je een schapenhouder met schapen, 

maar het meest bijzonder is natuurlijk het 14e -eeuwse astronomisch uurwerk 

uit 1389. Het is daarmee één van de oudste in Frankrijk.  

Het vervolg van onze ontdekkingstocht ging naar de oude markt van de stad, 

waar we een zeer modern gebouw ontdekten. Op de plaats waar Jeanne-d’Arc op 

de brandstapel stond in 1431, staat nu een groot kruis. Vlakbij is er de Eglise 

Sainte-Jeanne-d’Arc. Het gebouw beschrijven vind ik moeilijk. Het is een enorme 

betonnen complex met een bijzondere vorm, ontworpen door architect Louis 

Arretche en voltooid in 1979. Het stelt een vlam voor in het verlengde van de 

overdekte markt. In de kerk zijn er prachtige gebrandschilderde ramen. De 

foto’s op de BGB-site zijn duidelijker dan mijn gebrekkige omschrijving. Ik vond 

het een zeer bijzondere plek op onze reis. 

Terug in de autocar verteld onze excellente gids Rudi Bollaerts graag een ‘weet 

je datje, voor tijdens de kerstkalkoen’. Hij heeft het nu over de 9de eeuw, de 

tijd van de invasie door de Noormannen. In 911 werd er vrede gesloten met de 

woeste noorderlingen en werd hun hoofdman Rollo de eerste hertog van 

Normandië. Dus Normandië heeft zijn naam te danken aan de Vikingen, of beter 

gezegd aan de Noormannen. Het educatief filmpje in de autocar over het maken 

van de Calvados deed ons verlekkerd uitkijken naar de proeverij bij Christian 

Drouin…. en het was delicieus.  

We sluiten de dag af in ons hotel te Caen met een smakelijk diner (charcuterie 

met augurkjes en weinig groenten, vis met couscous en geen groenten, appeltaart 

met één bolletje pistache ijs). 

Zondag 11 september We rijden langs de smalle wegen, zo veel mogelijk langs 

de kustweg, naar Honfleur. Deze stad heeft een rijke geschiedenis die tot in de 

11e eeuw teruggaat. De ligging was strategisch en dat is nog steeds terug te zien 

in mooie oude panden zoals La Lieutenance, op de kop van de oude haven. Rond 

deze haven is het één en al gezelligheid met veel restaurants en terrassen. 

Vooral de kleine oude straatjes rond de Place Saint Catherine zijn tof. Het 

indrukwekkend gebouw aan deze markt is de L’Eglise Saint-Catherine. In de 15de 

eeuw werd deze kerk voornamelijk uit hout opgetrokken. Omdat er een mis bezig 

was en we de gelovigen niet wilde storen, konden we slechts even binnen gluren. 

We volgen de kust verder naar Etretat, met de mooie spierwitte krijtrotsen. 

Vanaf een afstandje lijkt het net of een stenen olifant zijn slurf in de golven van 

de zee steekt. De moedigste onder ons spurten even de kliffen op en genieten 

van het fantastisch zicht op de andere rotsige naald die fier uit het water 

opduikt. De lunch gebruiken we in een restaurant met zich op zee. Bijzonder is 

een merkwaardige tekst op het zwarte krijtbord: “Tout enfant laissé sans 

surveillance sera immédiatement vendu à un cirque.” 
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In de namiddag rijden we naar Fécamp voor het bezoek aan het Palais 

Bénedictine. Het bezoek aan de abdij is opgesplitst in twee delen: de 

geschiedenis van de abdij en vervolgens de vervaardiging van Bénedictine. Dit 

gigantische sprookjesachtig gotisch-renaissancistisch paleis met hoge 

klokkentorens en spitsen werd aan het einde van de 19de eeuw gebouwd. En wie 

kom ik daar tegen, in de prachtige koepelzaal: Sint Stefanus, jong en baardloos, 

gekleed in de kledij van de diaken. Hij werd beschuldigd van laster tegen Mozes 

en werd gestenigd, de eerste martelaar van het christendom. 

 

  
Wie is de echte Stefanus? 
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Na het bezoek aan de buitengewone kunstcollectie reppen we ons naar de 

distilleerderij en proeven en becommentariëren de smakelijke likeuren. De 

ontstaansgeschiedenis van dit gezonde elixir bestaande uit 27 geheime kruiden 

en specerijen werd waardig afgesloten met een proeverij gevolgd door het 

aankopen van deze herinnering in een lekker fles of flessen Bénedictine. 

Maandag 12 september Bezoek aan één van de hoogtepunten van deze reis: le 

Mont Saint-Michel. Sinds 1979 is dit Unesco-werelderfgoed en dus 

wereldberoemd als toeristische trekpleister. Het is een eeuwenoud 

bedevaartsoord. De gebouwen staan op een rotsige punt in het water, maar 

vormen een indrukwekkend geheel. De natuur is er nog altijd wild en ongerept. De 

autocar stopt aan een restaurant op ongeveer 2.5 km van de Mont Saint-Michel. 

Gelukkig, voor sommigen, is er een gratis pendelbus tot aan de Mont, anderen 

nemen het wandelpad. Maar daar begint het pas… de steile Grand Rue met zijn 

ontelbare kleine winkels brengen ons bij de middeleeuwse abdij. Zij die er nog 

zin in hebben bezoeken de indrukwekkende abdij en genieten, na 350 treden van 

het adembenemend uitzicht, al of niet buiten adem. 

 

 

 

Op de terugweg naar Caen, dicht bij het dorp Mont-de-Huisnes ligt een Duitse 

begraafplaats. Dit kerkhof wijkt af van anderen, omdat de doden hier zijn 

samengebracht in grafkamers, die een cirkel vormen met een doorsnede van 47 

meter. Elke grafkamer bevat 180 doden. In totaal zijn er 11.956 graven in deze 

Kriegsgräberstätte. 

Dinsdag 13 september Op de autocar zitten we bij vertrek met 31 personen in 

plaats van 30! Een Portugese toerist heeft zich van autocar vergist: “Minhas 

desculpas, eu cometi um erro sobre ônibus! Boa Viagem e divirtam-se juntos.”  

Ja, deze Portugese heeft heel wat woorden nodig alvorens ze zich uit de voeten 

maakt. Met enige vertraging rijden we naar Bayeux, vooral bekend voor het 

Tapijt van Bayeux. Het tapijt van Bayeux is een borduurwerk van 70 meter lang 

en 50 cm hoog, dat de geschiedenis uitbeeldt van de slag bij Hastings in 1066. 
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Hierbij viel Willem de Veroveraar vanuit Normandië Engeland binnen en versloeg 

hij de Angelsaksische koning Harold. Het werd kort na de Slag bij Hastings 

gemaakt in opdracht van bisschop Odo van Bayeux, een halfbroer van Willem de 

Veroveraar, vermoedelijk in een borduuratelier in Engeland. Volgens sommigen 

zou het Tapijt van Bayeux echter vervaardigd zijn door koningin Mathilde van 

Vlaanderen (ca. 1031-1083) en haar hofdames. 

En dan is er weer een ‘weet je datje…’ een overlevering vertelt dat Napoleon 

Bonaparte en Adolf Hitler het wandkleed hebben bestudeerd om te leren hoe ze 

Engeland konden veroveren. In ieder geval is zeker dat Napoleon het wandkleed 

in 1803 naar Parijs heeft laten komen om het aan de Parijzenaren tentoon te 

stellen. 

Hebben we vandaag al een proeverij gehad? Neen, dus snel naar de 

oesterkwekerij in Grandcamp-Maisy. Op het gebied van de oester staat 

Normandië op één in Frankrijk. Het kweken van oesters op banken heeft 

praktisch altijd bestaan in Normandië. Met 35.000 ton oesters per jaar 

produceren ze hier momenteel de meeste oesters van Europa. Ofschoon de uitleg 

interessant was, werden de oesters hier zeer maar dan ook echt zeer 

geapprecieerd. Verser dan hier kan je ze niet eten. De portie van de niet-oester-

eters werd snel opgepikt door de liefhebbers.  

Na de lunch rijden we verder naar de Amerikaanse militaire begraafplaats van 

Colleville-sur-Mer, het monument ter nagedachtenis van de Amerikaanse 

soldaten die sneuvelden bij de landing in Normandië. Er liggen bijna 10.000 

soldaten begraven. In oneindig en kaarsrechte rijen zien we de witte, marmeren 

kruisen over het piekfijn onderhouden gazon. Duizenden Latijnse kruisen met 

hier en daar een davidsster. 

 

 

 

Op de muur van een kapel lees ik: 'I Give unto Them Eternal Life and they shall 

Never Perish'. Het is triest dat zoveel jonge vrouwen en mannen zijn gesneuveld 
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en dat dit nog steeds aan het gebeuren is, zelf dicht bij ons. Voor ons, 

bezoekers, is de boodschap: 'You shall remember them'! 

Onze reis gaat verder. Normandië heeft van zijn stranden een toeristische 

attractie gemaakt. Aan het Pointe du Hoc boven op de hoge klif maken we een 

korte wandeling. Dit punt was een deel van de Duitse Atlantikwall. De Duitsers 

bouwden hier talloze bunkers. Op 6 juni 1944, de dag van de invasie, was Point du 

Hoc al verandert in een maanlandschap, want dagen ervoor werden de bunkers 

gebombardeerd. Om 7 uur ’s morgens beklommen de Amerikaanse soldaten de 

dertig meter hoge kliffen, met de bedoeling de Duitse posities te veroveren. Na 

zware en lange gevechten, met grote verliezen, werd deze strategische plaats 

veroverd. 

Zeer indrukwekkend zijn de landingsstranden met als hoogtepunt Arromanches. 

Wij waren er bij eb en konden over het strand wandelen tot aan de pontons van 

Mulberry Harbour. Op het strand vonden enkele onder ons super mooie schelpen. 

Op aangeven van Dieter, onze chauffeur, stoppen we nog aan de 360 graden 

oriëntatietafel.  

Woensdag 14 september Hebben we al kunnen proeven van de plaatselijke 

kazen? Nee, dan vlug naar de Fromagerie Graindorge. Door een gang van glazen 

galerijen met zicht op het productieatelier, ontdekken we het maken van de 

Livarot en Pont l’Evêque kazen. Afwisselend zijn er video’s en pancarten die 

toelichting geven. Een Nederlandstalige brochure is ter beschikking. Eindigen 

doen we met proeven natuurlijk. Samen met een flink stuk stokbrood en een glas 

cider liggen er vier kazen op het bord: Livarot – l’Evêque – Camenbert en 

Neufchâtel Coeur de Bray. Heerlijk, zo kunnen we ook dit leerrijk bezoek op een 

vriendelijke manier afsluiten. 

Het begint te regenen als we Lisieux naderen. Eerst bezoeken we de 

indrukwekkende basiliek van de Heilige Theresia.  
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Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus, zoals haar volledige heiligennaam is, trad in 

het klooster toen ze 15 jaar oud was. Na een zeer voorbeeldig leven stierf ze, na 

een langdurige ziekte, toen ze 24 jaar was. Een grote kerk werd gebouwd en is 

uitgegroeid tot één van de belangrijkste bedevaartsoorden van Frankrijk. De 

prachtige mozaïeken, de glasramen en de 93 m hoge koepel, maken een 

overweldigende indruk. Gelukkig ontdekten we de crypte, nog prachtiger dan de 

kerk erboven. 

Dit was ons laatste bezoek, de lange terugrit in de regen, kan beginnen. Het 

menu tijdens de stop aan een Ibis hotel is veelbelovend: Assiette de charcuterie, 

Salade, Pickles de Légumes * Filet de Dorade Rôtie, Polenta crèmeuse, Tuile de 

Parmesan, Tomates Rôtis * Poire Pochée, sauce chocolat Noisette, Boule de Glace 

Vanille. Het geeft ons de tijd om nog na te genieten van deze mooie reis, de 

laatste afspraakjes te maken met de medereizigers en af te spreken voor de 

volgende uitstappen van BGB.  

Stef Stas 

 

Foto’s van deze reis zijn te bekijken op de BGB-website. Alvast bedankt aan 

Hilda en Theo hiervoor.  

 

En wat met het incident? 

Op zondag, na het proeven van de heerlijke Bénedictine komen we vrolijk aan de 

autocar… de deuren gaan open, Dieter onze chauffeur wil starten… helaas er 

gebeurt niets, de batterij laat het afweten. Snel spreekt Dieter de gids van de 

bus die naast ons staat aan. Met wat gesukkel en startkabels kunnen we verder. 

Het probleem zou snel opgelost zijn, want de volgende dag zal Dieter naar een 

Mercedes garage rijden en nieuwe batterijen laten plaatsen. Zo simpel kan het 

zijn… .maar niet in Frankrijk! 

De herstelling kost 800 € maar moet cash betaald worden. Pas na betaling zal 

het werk starten. Snel naar de bankautomaat, maar daar komt slechts 300 € uit. 

Dan terug naar het hotel om samen met de Rudi naar een bankautomaat te rijden 

en zo samen te leggen tot het gewenste bedrag. Terug in de garage zijn de 

mecaniciens aan de koffie en de bureeldames hebben het druk om de weekend 

verhalen aan elkaar te vertellen. Onze tijd loopt… sommigen denken al aan een 

repatriëring zoals in Noorwegen (zie maandblad augustus 2022). Uiteindelijk wil 

er toch één mekanieker zijn koffiepauze onderbreken en ons verder helpen. Het 

verwachte kleine klusje valt echter tegen, want de oude batterijen zijn steviger 

vastgemaakt dan gedacht. Blijft nog het printen van de factuur, maar ook dat 

lukt moeilijk … we beseffen ten volle dat we in het buitenland zijn. Uiteindelijk 

en met vertraging kan ons maandagprogramma starten. 

 

https://b-g-b.be/fotos/
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INSCHRIJVINGSFORMULIER 
BGB Programma- en Jubilarissendag 

Dinsdag 22 november 2022 
 

Vóór 13 november 2022 opsturen naar Tony Lemmens, Busselbergstraat 9, 3583 Paal 

of via e-mail naar: tony.lemmens@telenet.be 

Inschrijven kan ook via de website: www.b-g-b.be. 

Naam en voornaam: .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

Partner (eventueel):  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

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

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

E-mailadres:   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

Telefoon/GSM:  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

schrijft in voor :  [  ] 1 persoon [  ] 2 personen   (*) 

BGB-autobus te Leuven-Station perron 14 om 12u45:    (*) 

[  ] komt met eigen vervoer en is vanaf 13u30 in De Egger te Scherpenheuvel 

[  ] wenst met de BGB-autobus mee te rijden met 1 persoon 

[  ] wenst met de BGB-autobus mee te rijden met 2 personen 

 

De deelname aan de programmadag kost van 15 € per persoon. 

De verplaatsing met de BGB-bus van Leuven-Station naar Scherpenheuvel en 

terug kost 10 € per persoon. 

Ik stort . . . . . . € op rekening BE91 7390 0930 0176 van BGB. 

Vermelding: uw naam/namen - programmadag 22/11/2022 

Datum: . . . / . . . / . . . . . 

Handtekening 

 

 

(*) aankruisen wat past 

http://www.b-g-b.be/

