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Wens je uw periodiek via elektronische weg te ontvangen
Stuur een mailtje naar ons secretariaat
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1.Nieuwjaarswensen
Beste Leden, Vrienden
We naderen stilaan weer het einde van het Jaar 2019.
In de eerste plaats willen wij U en Uw familie nu reeds een voorspoedig
nieuw jaar in goede gezondheid wensen, maar U ook bedanken voor de
trouw aan onze vereniging, een voldoening voor het geleverde werk van
ons Bestuur.
Wij zijn dan ook in de volle overtuiging dat U, als trouw lid, dit verder
wenst te blijven in 2020.
Voor de leden welke van een dierbaar persoon hebben moeten afscheid
nemen, wensen wij veel sterkte toe in deze eindejaarsperiode.
Wij hopen U dan ook allen terug te zien op onze GRATIS
nieuwjaarsreceptie op woensdag 22 januari 2020.
Wij wensen een Zalig Kerstmis en een Gelukkig 2020.
Vanwege de Voorzitter en het Bestuur.

➢ ➢➢ ➢ ➢ 
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2. Secretariaatnieuws Nr 188
 Nieuwe leden
☺ Wij verwelkomen volgende nieuwe leden in ons midden en hopen ze regelmatig op onze activiteiten
te mogen begroeten.
Lidnummer
Dhr

Danny DRIESKENS

Prof Amaat Dumonstraat
13

8730

Oedelem

700

Mevr Nicole HINDYRINCKX

E.de Denestraat 2 bus 5

8310

Assebroek

693

Mevr Régine DEGRAEVE

Greenhillstraat 21

8310

Assebroek

694

Mevr Lieve DESMET

E.de Denestraat 2 bus 12

8310

Assebroek

695

Mevr Rose-Marie BEUN

Frére Orbanstraat 150 bus
2

8400

Oostende

152

 Overlijden

We betreuren het overlijden van volgende leden of hun echtgenote of partner.
We betuigen langs deze weg ons diep verdriet en onze gevoelens van oprechte deelneming aan de
betrokken families.
Dhr

Daniël BOGHAERT

Weduwnaar van Emma DE VEIRMAN

Gent

85 j

Dhr

Charles TEIRLINCK

Echtgenoot van Rachel VAN MEENEN

Sijsele

82 j

Dhr

Jean MOERMAN

Echtgenoot van Odette DEBRUYNE

Oostende

84 j

Mevr Ludwina HELSEN

Echtgenote van René VERHOEVEN

Lombardsijde

76 j

Dhr

Echtgenoot van Magdalena
DEMAEKER

Brugge

88 j

Mevr Annie DEKEUKELAERE Echtgenote van Roger BILLIET

Evergem

84 j

Mevr Jeanine
VANDENBRANDE

Echtgenote van Gustav WENSELEERS

Zedelgem

72 j

Dhr

Gilbert BAILLEUL

Weduwnaar Annie VERLEURE († 2016)

Ieper

80 j

Dhr

Roger BONNY

Echtgenoot van Marie-Louise ROUZEE

Bredene

86 j

Louis HOBUS

Mevr. Jeanine VANDENBRANDE heeft haar lichaam geschonken aan de wetenschap.
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 Jubilarissen
-

Eddy VERBEIREN en Jeanette JANSSENS vierden hun diamanten huwelijksjubileum.
Marcel VANDEWOUDE en Maria PÜTZ vierden op 17 oktober 2019 hun diamanten
huwelijksjubileum. Het echtpaar woont te EUPEN.

-

GEORGES JANSSENS en AGNES VAN TUYCKOM vierden hun platina huwelijksjubileum.
Aan al deze jubilarissen proficiat

➢➢➢ ➢ ➢ ➢ 

ADRESVERANDERING!!!
Denk er aan je adresverandering te melden aan het secretariaat

Leden werven leden
Misschien ken je in je buurt of bij je vrienden gepensioneerde militairen?
Spreek ze aan en vraag of ze lid willen worden van onze vereniging.
Stuur een bericht of telefoneer naar het secretariaat met hun gegevens.
Wij sturen ze het laatste nummer van ons tijdschrift met een schrijven van de voorzitter
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3.Aandacht: Jaarlijks lidgeld!!!
Zoals besloten in de Algemene Statutaire Vergadering blijft het lidgeld voor 2020 vastgesteld op 10 €.
Het bestuur is er rotsvast van overtuigd dat U uw vertrouwen blijft behouden in onze Kring die U via dit
tijdschrift zal blijven informeren over tal van aspecten die voor een gepensioneerde van belang zouden
kunnen zijn
U in moeilijke momenten van het leven de nodige administratieve hulp wil bieden.
U wordt vriendelijk uitgenodigd het lidgeld ten laatste vóór 31 januari 2020 over te maken door middel
van het overschrijvingsformulier in bijlage.
(Het lidnummer staat boven uw naam in het adreslabel ).

➢➢➢ ➢ ➢ ➢ 
4. NIEUWJAARSRECEPTIE OP WOENSDAG 22 JANUARI 2020
Na de nodige contacten heeft het bestuur besloten de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie te organiseren op
woensdag 22 januari van 1500 Hr tot 1630 Hr in de lokalen van het Grootseminarie te 8000 BRUGGE
Potterierei 72
Vanaf 1630 Hr is de receptie beëindigd maar kan men mits betaling nog iets gebruiken.
Het bestuur hoopt er U te mogen begroeten.
Praktische informatie
-

De zaal is pas beschikbaar vanaf 1445 uur.
Uw inschrijving wordt op het secretariaat verwacht vóór 20 januari 2019.
Om toegang te hebben moet de bijlage ingevuld worden en teruggestuurd worden
naar het secretariaat per post of per e-mail of telefonisch.
Er is parkeergelegenheid in het domein van het Seminarie.

Het Grootseminarie is bereikbaar met het openbaar vervoer vanaf het station van
Brugge
met lijn 4 (St.Jozef-Koolkerke)
of lijn 14 (St.Jozef) .
=Afstappen aan de J&M Sabbestraat.
Daarna het Duinenbrugje oversteken om het Grootseminarie te bereiken

➢➢➢ ➢ ➢ ➢ 
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5. VALENTIJN 14 februari 2020

Alle leden van de KFOM-Vl en hun charmante dames worden uitgenodigd op
Valentijn op 14 februari 2020 in “Salons Denotter” Torhoutsesteenweg 76 te Zedelgem.
Programma: 1200 Hr: Ontvangst
1230 Hr: Aan tafel
Filip Boterman zorgt voor aangepaste muziek en ambiance tijdens en na de maaltijd.
Cava Mistinguett brut/fruitsap vergezeld van een wachtbordje
Velouté van topinamboer en knolselder/kervelroom
Diamanthaas/sausje van Pomerol/tarte tatin en shi take/
Provençaals aardappeltje/aardappelpartjes
Churros”Barcelona”
Mascarpone/ijs van botercaramel/advocaat
Mokka met versnaperingen
WIJNEN
Paso del Sol, Chardonnay, Chile, 2018
Mont de Charme, Cabernet Sauvignon – Syrah, Pays D’Oc,2018

Deelnameprijs:

50 € per persoon

Vóór en na het diner is elk verbruik te betalen
Inschrijven en betalen vóór 01 februari 2020, op rekening BE28 9730 3699 4420
Werner HOPPE Potentestraat 15 te 8000 Brugge
met vermelding: Lid Nr en Valentijn .
Je kan plaatsen aan tafel reserveren voor jou en je vrienden door te telefoneren naar Werner
050/685974 of 0496/312968 of te mailen naar hoppe.werner@telenet.be
Bereikbaarheid: Met openbaar vervoer: Lijn 74 Brugge – Torhout – Lichtervelde – Roeselare
(opgepast dit is NIET de autobus naar Zedelgem maar naar Roeselare)

➢➢➢ ➢ ➢ ➢ 

9

6. Verslag van de vergadering van 2 juli 2019
1. De Voorzitter verwelkomt en opent de vergadering en geeft uitvoerig uitleg over de houding van
Dhr Vanderstraeten en het besluit daartoe genomen, namelijk dat :
Wegens het NIET nakomen (tweemaal) van overeenkomsten die tijdens de bestuursvergadering
van 2 april en van 28 mei genomen werden betreffende de organisatie van de daguitstap van 3
september 2019 , heeft het Bestuur beslist om hem met onmiddellijke ingang te royeren :
1) als bestuurslid
2) als lid van onze vereniging.
2. Het verslag van de vergadering van 28 mei 2019 wordt goedgekeurd.
3. Kasverslag
De penningmeester leest het financieel verslag van 01 juli 2019.
Tot heden hebben 730 leden het lidgeld betaald . Het verslag is goedgekeurd.
4. Nabeschouwingen
De reis naar Kreta is zeer goed verlopen (zie verslag van Erik in Nr 187 en op de website de foto’s
) Gelukwensen van de deelnemers, een zeer goed hotel met uitstekende dienstverlening
Proficiat Jean-Pierre Van Den Berghe en Erik Allemeersch .
5. Geplande activiteiten
Herdenking mis 13 oktober 2019 zie Tijdschrift Nr 187
De Herfstmaaltijd gaat door op vrijdag 25 oktober in het Biezemhof te Aalter.
6. Varia en vragenronde
De dagreis op 3 september gaat niet door wegens niet nagekomen afspraken.
Dhr Allemeersch bekijkt de mogelijkheden om een dagreis te organiseren..
7. Volgende vergadering dinsdag 27 Sep om 1430 Hr.

➢➢➢ ➢ ➢ ➢ 
Verstand zonder wijsheid leidt tot verderf.

Jacob Behme

Koop nooit iets waar een handvat aanzit, het betekent werk.

HASmith

Het gaat niet om de diepte en niet om de oppervlakte maar om de diepte van de oppervlakte.
Harry Mulisch
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7. Medisch dossier
Het is mogelijk dat u op vraag van uw huisarts of van uw specialist uw medisch dossier van uw
legerdienst nodig heeft om bijv. een aanvraag te doen voor een feit die zich voortgedaan heeft tijdens
uw tewerkstelling als militair, dan kunt u dit aanvragen door onderstaand formulier te laten invullen
door uw huisarts.
AANVRAAG AFSCHRIFT VAN MILITAIR MEDISCH DOSSIER
Ik, ondergetekende, vraag een kopie van het medisch dossier van de patiënt waarvan de gegevens zich
hieronder bevinden, waarvan ik verklaar de behandelende arts te zijn.
Gegevens behandelende arts:
NAAM: ………………………………………………………………
Voornaam: …………………………………………………………...
Adres (praktijk): ……………………………………………………..
…………………………………………….
RIZIV Nr. : ……………………………………………
Datum,
Handtekening en stempel van de arts,
Gegevens patiënt:
NAAM: ………………………………………………………………..
Voornaam: ………………………………………………………….
Geboortedatum : …………………………………………………
Stamnummer: …………………………………………………….
Eenheid: ……………………………………………………………….
Ik ondergetekende, (Naam, Voornaam)…………………………….., verklaar dat de hierboven vermelde arts
mijn behandelende arts is en vraag dat deze een kopie van mijn medisch dossier ontvangt.
Datum en handtekening patiënt,
…………………………………………………..
Over te maken aan:
DG H&WB
Sectie Medische Archieven
Kwartier Koningin Astrid
Bruynstraat, 1
1120 BRUSSEL

➢➢➢ ➢ ➢ ➢ 
Doodgaanzou heel fijn zijn, als je het vaak kon doen

Adriaan Morriën
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8. PRACHTIGE 12-DAAGSE KFOM RUST- EN ONTSPANNINGSREIS 2020
Als bestemming voor onze Rust- en Ontspanningsreis 2020, hebben we na veel opzoekwerk,
vergelijken en recensies lezen, opnieuw voor Mallorca gekozen. In 2017 was dit een geslaagd reisdoel
en bovendien is de vluchtduur niet zo lang. Zoals ik jullie reeds bij vorige gelegenheden meegaf is het
niet zo makkelijk om een hotel te vinden dat aan het grote aantal criteria voldoet om onze leden
tevreden te houden. Ik denk echter dat we daar opnieuw zullen in geslaagd zijn. De voorbije jaren
hoorden we geen of weinig klachten en we hopen dat de komende bestemming dit jaar opnieuw aan
de verwachtingen voldoet en terug een voltreffer wordt. Ik wil ook het reisagentschap Vandamme uit
Veldegem van harte danken voor hun professionele begeleiding tijdens onze zoektocht.
Onze voorkeur ging uit naar een iets kleiner en minder druk hotel waar enkel volwassenen (+ 18 jaar)
welkom zijn. Het hotel Ola Panama, in Palmanova werd recentelijk totaal gerenoveerd en is gelegen in
de gemeente Calvià aan de westkust van het eiland Mallorca. Het hotel is gelegen op 15 km van de
hoofdstad Palma de Mallorca, op 24 km van de luchthaven, op 200 m van het strand en op 200 m van
het centrum van Palmanova.
We kozen voor een verblijf met 12 overnachtingen. De keuze van deze timing laat ons toe om op
gunstige uren te vertrekken en aan te komen in de luchthaven als in het hotel. Onze All-In Rust- en
Ontspanningsreis van KFOM beide Vlaanderen gaat door van zondag 07 juni tot en met vrijdag 19 juni
2020 (12 nachten) met vertrek en aankomst in de luchthaven van Oostende - Brugge.
Hierbij ook de voorlopige vluchturen. Let wel dit kan worden aangepast.
De Heenvlucht op 07 juni 20 TB 1441 Oostende 07u35 - Palma de Mallorca 10u10.
De terugvlucht op 19 juni 20 TB1452 Palma de Mallorca 19u20 - Oostende 23u35.
De prijs van deze All-In vakantie bedraagt € 1310,00 per persoon inclusief een annulatie verzekering
van VAB, bagage 20 kg en een Fuel Protection verzekering indien men zich inschrijft vóór 24 december
2019. De aangepaste prijzen, bij inschrijving nà 24 december 2019, vindt u op inschrijvingsformulier
achteraan dit tijdschrift Nr 188. Hierin vindt u ook meer details. Het voorschot dient pas te worden
gestort vóór 20 februari 2020 en het saldo vóór 20 april 2020.
Een Fuel Protection verzekering (de huidige onstabiele brandstofprijzen indachtig) is reeds inbegrepen
in de prijs.
Voor diegenen die nog niet hebben deelgenomen aan onze Rust- en Ontspanningsreizen wil ik
nogmaals benadrukken dat we als groep vertrekken en als groep terug aankomen in de luchthaven.
Eens ter plaatse in het hotel vult iedereen naar believen zijn of haar bezigheden en interesses zelf in
en doet waar hij of zij zin in heeft. Mocht u interesse hebben ga gerust eens te rade bij mensen die
reeds met ons mee gingen.
Informatie over het hotel Ola Panama
Het hotel ligt in het hartje van Palmanova, op wandelafstand van het strand, de winkels, de discotheken
en op enkele kilometers van Marineland en de Western Village. Om het verblijf nog aangenamer te
maken werd het hotel recentelijk gerenoveerd. Het complex bezit nu een frisse en moderne uitstraling
en staat hoog op het verlanglijstje van de toeristen. Vanaf de zomer van 2019 is dit hotel enkel
toegankelijk voor gasten vanaf 18 jaar.
Faciliteiten
•
Wasservice
•
Wifi (gratis) in het hele resort (premium wifi betalend)
Restaurants & bars
12

•
•
•
•

Zie All In (mits toeslag)
Restaurant (maaltijden in buffetvorm, internationale keuken en Spaanse specialiteiten)
Deftige kledij gewenst tijdens het avondmaal
Snackbar (alleen voor All In-klanten)
Sport & ontspanning
•
Zwembad, zonneterras
•
Gratis: Ligzetels en parasols aan het zwembad, pingpong, pétanque, waterpolo,
gezelschapsspelletjes, gym, aquagym, animatie overdag en 's avonds
Betalend:
•
Biljart, massages, 15/6-15/9: watersporten aan het strand van Palmanova
Verblijf
•
Alle kamers beschikken over badkamer (douche, haardroger), parket, centrale airco, telefoon,
wifi (gratis), satelliet (flatscreen), koelkast, safe (betalend) en balkon
•
Het hotel beschikt over 185 kamers
•
Standaardkamer (2 pers.) (type 21)
•
Kamer met zicht op zwembad: toeslag van € 80,00 per persoon
•
Toeslag single : € 515,00 p.p.
De mening van TUI: ☀☀☀☀
Bijzondere plaatsen in de omgeving: (wandeltijd)
•
Katmandu Park Amusement Park: 14 min
•
Strand van Palmanova: 3 minuten
•
Western Water Park: 30 minuten.
•
Playa Son Matias: 7 minuten
•
Fantasia Golf: 10 minuten
•
Playa de Magaluf: 17 min
•
Pirates Adventure Show (show): 24 min
•
Waterpark Marineland Mallorca: 41 min
Tot binnenkort,
Erik Allemeersch
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9. De Lente begint (iets later) in Wevelgem op 2 april 2020.

KFOM beide Vlaanderen nodigt u uit in de feestzalen
van het “Vijverhof” in Wevelgem.

MENU
Een glaasje schuimwijn met wachtbordje
𝔐𝔐𝔐
Aspergeroomsoep met bieslook
𝔐𝔐𝔐
Parelhoen / Seizoen groenten /
Gekonfijt billetje met Madeira / Pommes Dauphine
𝔐𝔐𝔐
Dessertbordje
𝔐𝔐𝔐
Koffie met versnaperingen
𝔐𝔐𝔐
Wijn en water inbegrepen
Vóór en na het diner is elk verbruik te betalen.
Waar :
Wanneer :
Programma :
Deelnameprijs :
Inschrijven :

Met vermelding :

Feestzalen “Vijverhof” Marremstraat, 3 te 8560 Wevelgem.
Donderdag 2 april 2020.
Vanaf 12.15 uur verwelkoming en aperitief aan tafel.
€ 50,50 per persoon.
Overschrijven vóór dinsdag 24 maart 2020
op rekeningnummer : BE71 7755 0679 1069 van :
Jean-Pierre VAN DEN BERGHE Vestingstraat, 80 te 8310 Assebroek.
Wevelgem 2020 + Lidnummer.

Wenst u een tafel te reserveren met vrienden (tafels van 6 tot 16 personen). Dit kan schriftelijk, per email of telefonisch vóór 24 maart 2020
aan vdb.jeanpierre@gmail.com.
Tel nr :
050/35.86.05.
GSM :
0497/04.21.66.
Website Vijverhof : www.vijverhof.be.

➢➢➢ ➢ ➢ ➢ 
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10. Daguitstap 2020.
Noteer dit alvast in uw agenda voor 2020 :
Op donderdag 17 september 2020 organiseert KFOM Kring beide Vlaanderen opnieuw een daguitstap.
Deze keer zoeken we het niet te ver. We gaan het verrassend Meetjesland ontdekken.
Met een aantal interessante bezoekjes, een goede maaltijd en een aangenaam gezelschap kan dit zeker
niet mislopen….
Meer uitleg en details in ons tijdschrift Nr 189 dat verschijnt in april 2020.
Tot dan
Erik Allemeersch

➢➢➢ ➢ ➢ ➢ 
11. Je ‘oude’ papieren rijbewijs
Mag je dat houden van de wet?
Je hebt nog geen Europees rijbewijs in het formaat van een identiteitskaart? Dan zal je dat toch ooit
moeten gaan halen. Maar tegen wanneer ten laatste?
Misschien heb je het nog niet zelf gezien, maar je hebt zeker al horen praten over het Europees
rijbewijs. Dat model is niet meer in papier gemaakt en een pak kleiner dan de bekende roze boekjes. Het
bestaat uit kunststof en heeft het formaat van een elektronische identiteitskaart. Dit Europese rijbewijs
werd in 2010 als pilootproject gelanceerd en sinds 2013 krijgt iedereen die een rijbewijs verwerft dit
nieuwe kaartje. Maar moet de rest ook verplicht overstappen van het oude roze boekje?
Ja, maar…
Je moet inderdaad op een bepaald moment je rijbewijs gaan inwisselen bij je plaatselijke
gemeentebestuur. Maar er is geen haast, zoals de FOD Mobiliteit en Transport vertelt: zowel in België
als elders blijft het papieren rijbewijs nog geldig tot 2033. Met andere woorden: de verbrandingsmotor
zal reeds uit onze steden verdwenen zijn voor we het papieren rijbewijs uit onze portefeuille moeten
halen.
Toch verplicht als…
Niemand is dus vandaag verplicht om zijn papieren rijbewijs te gaan inwisselen, maar toch blijven de
algemene regels van toepassing. Zoals de FOD Mobiliteit en Transport meldt, moet je je rijbewijs
vernieuwen volgens artikel 50 uit het Koninklijk Besluit van 23 maart 1998 met betrekking rond het
rijbewijs:
- als je het verloren bent of het gestolen werd
- als je rijbewijs beschadigd of onleesbaar is geworden
- als je niet meer op de foto op je rijbewijs lijkt
- als je rijbewijs is ingetrokken door een buitenlandse overheid
Je gemeentebestuur zal je in die gevallen een nieuw Europees rijbewijs in identiteitskaartformaat
overhandigen. Dat model is trouwens maar geldig voor een beperkte duur, in tegenstelling tot het
‘goeie ouwe’ papieren rijbewijs.
Bron: SPF / FOD

➢➢➢ ➢ ➢ ➢ 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER – NIEUWJAARSRECEPTIE 2020

Bijlage

Mevrouw / De Heer
Naam……………………………………………………………………………………Voornaam……..………………………..
Naam………………………….…………………………………………………….….Voornaam……………………………...
Lidnummer ……………………………………………..
Ik kom te voet, fiets, openbaar vervoer
Voertuig :
Nummerplaat:
Wenst deel te nemen aan de nieuwjaarsreceptie op woensdag 22 januari 2020.
Handtekening:
……………………………………………….. ……………………………………………
Deze inschrijving VÓÓR 20 januari 2020 naar het secretariaat sturen.
Werner HOPPE Potentestraat 15 8000 BRUGGE of via E-post naar hoppe.werner@telenet.be
of via Tf 050/685974 na 1800 Hr of mobiel 0496/312968.

➢ ➢➢ ➢ ➢ ➢ 

Voor de meeste mensen geldt : geen nieuws is goed nieuws. Voor een journalist geldt :
goed nieuws is geen nieuws. (onbekend)
Gezond verstand is het best verdeelde goed ter wereld. Iedereen meent er ruimschots
voldoende van te hebben. L. Brom
Het leven is zo iets als pniek in een brandende schouwburg

J.P. Sartre

Vader tot dochter : “Jongens zijn net als kogels. Zlang je ze hoort fluiten is er nog geen
kwaad geschied”. G. De Mey
Vraag nooit voor wie de doodsklok luidt. Als je ze kan hoeren is het voor iemand anders.
J. Sounders
Vooral de zeven hoofdzonden vormen een boeiende vrijetijdsbesteding.
Karel Jonckheere
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LET OP !!!

INVULLEN IN DRUKLETTERS AUB (behalve het e-mail adres).

Bijlage

Ondergetekende(n) nemen op eigen verantwoordelijkheid deel aan de Rust- en Ontspanningsreis naar Palmanova in
Mallorca van zondag 07 juni 2020 tot en met vrijdag 19 juni 2020 (12 nachten) met ……. perso(o)n(en).
Vertrek en aankomst via de luchthaven van Oostende, formule All In, prijs inclusief annulatieverzekering VAB, en 20 kg
bagage per persoon en Fuel Protection verzekering. Toeslag single : € 515,00 p.p.
Mijnheer
Naam : ….…………………………………………….….…Voornaam : ……………………..………… Lidnummer : …..……..……
Plaats en datum van geboorte : ……………………………….…………………………..…………………………..………….….……
Volledig adres : Straat : ………………………………….………………………………………………. Nr.: ……..…… Bus : …...…
Postnummer : …………..……….
Gemeente : ……………………………………..………………………
Telefoonnummer : …………………………………………………..……
GSM Nr : …………………….…………………………….…...…..…………
E- mail : …………………….….……………………….………………………
Mevrouw
Naam : ….…………………………………………….….…Voornaam : ……………………..………… Lidnummer : …..……..….…(1)
Plaats en datum van geboorte : ……………………………….…………………………..……………………………………….….….…
Volledig adres : Straat : ………………………………….………………………………………….…. Nr.: ……..…… Bus : ……....…
Postnummer : …………..……….
Gemeente : ……………………………………..……………………..…
Telefoonnummer : …………………………………………………..……
GSM Nr : …………………….…………………………….…...…..…………
E- mail : …………………….….……………………….………………………
(1)

eigen lidnummer of dat van de partner vermelden.

Prijs : ALL IN : € 1.310,00 per persoon (op basis van 2 persoons standaardkamer) indien ingeschreven vóór 24
december 2019. Een Fuel Protection verzekering is reeds inbegrepen in de prijs.
Let wel ! : Bij boeking nà 31/01/20 komt er € 80,00 p.p. bij.
Bij annulatie nà 05 februari 2020 worden er annulatiekosten aangerekend.
Ik (wij) stort(en) vóór 20 Februari 2020 het voorschot van € 250,00 per persoon op rekeningnummer :
BE71 7755 0679 1069 van Jean-Pierre VAN DEN BERGHE Vestingstraat, 80 8310 ASSEBROEK met de vermelding :
‘Voorschot Mallorca’ en het aantal personen.
•

Saldo storten vóór 20 april 2020.

a)
b)
c)
d)

Ik/Wij wens(en) een Standaardkamer) 2 / 3 pers (type 20)
JA/NEEN (2)
Ik/Wij wens(en) een kamer met zwembadzicht mits een toeslag van € 80,00 per persoon
JA/NEEN (2)
Ik wens een single kamer mits het betalen van een toeslag van € 515,00
JA/NEEN (2)
Ik/Wij wens(en) gebruik te maken van luchthavenvervoer van en naar de luchthaven
van Oostende (heen en terug) voor de prijs van € 20,00 per persoon.
JA/NEEN (2)
e) Ik/Wij wens(en) een reisbijstand aan de prijs van : € 26,00 per persoon.
JA/NEEN (2)
f) Ik/Wij wens(en) een reisbijstand + Bagage aan de prijs van : € 39,00 per persoon.
JA/NEEN (2)
g) Ik/Wij wens(en) deel te nemen aan de info- en contactbijeenkomst op
dinsdag 02 Juni 2020 om 15.00 uur in “ ’t Leenhof ” Pastoor Verhaegheplein, 23
8310 in Assebroek voor € 6,00 per persoon (koffie met pannekoek of wafel).
JA/NEEN (2)
h) Eventuele andere wensen :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(2) Schrappen wat niet past
Inschrijvingsformulier terug te sturen naar Jean-Pierre VAN DEN BERGHE Vestingstraat, 80 te 8310 ASSEBROEK
of via e-mail naar vdb.jeanpierre@gmail.com
Telefoon nummer Jean-Pierre Van den Berghe :
050/ 35.86.05
GSM nummer Jean-Pierre Van den Berghe :
0497/04.21.66
Handtekening
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