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Brandpreventie
Sinds 2019 is het verplicht om in alle privéwoningen
en op elke verdieping een rookmelder te plaatsen.
Daarom bieden we een volledig wettelijk
goedgekeurd merk aan voor jullie aan de beste prijs.
De rookmelders met een verzegelde batterij gaan 10

jaar mee en moeten dan volledig vervangen worden
zoals wettelijk bepaald. Het merk is FIREANGEL.
Verder bieden we ook kwalitatieve en goedgekeurde
brandblussers aan (schuimblussers) en branddekens
aan:

Brandblusser (schuimblusser 9 kg) € 82
Branddeken € 20
Rookmelder 21€

De materialen zijn steeds op voorraad in het contactpunt UZ Gent.
_____________________________________________________________________________________________

10% EXTRA KORTING BOVENOP ALLE ANDERE KORTINGEN EN PROMOTIES.
VOOR ONZE LEDEN IN DE VORM VAN GIFT CARDS
Te bekomen op het secretariaat of contactpunt UZ Gent
Waarde 25€/kaart

Kostprijs 22,50€/kaart

De kaart blijft 3 jaar geldig
en kan in verschillende malen gebruikt worden.
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Woord van Voor
Beste collega’s, beste leden,
Toen ik in mijn vorig voorwoord had gesteld dat we u als actief en gepensioneerd personeel na een lange stilstand
weer iets konden aanbieden in de vorm van activiteiten en voordelen had ik zeker niet gedacht dat we amper twee
maand later opnieuw hard op de rem moesten gaan staan. Gelukkig hebben we nog de erg gesmaakte James Bond
film kunnen vertonen, maar ons traditioneel Klaasfeest is voor de tweede keer niet kunnen doorgaan. En ja, nog
andere activiteiten hebben we opnieuw moeten schrappen, aanpassen of in het beste geval uitstellen. Er is niets aan
te doen, en hoe jammer het ook is, onze gezondheid en die van anderen gaat voor alles. Toch blijven we vooruit
denken en kan u in dit boekje al een aantal nieuwe dingen ontdekken ‘onder voorbehoud’.
En ook volgend jaar blijft iedereen gratis lid. Was u dit jaar lid van de personeelsbond, dan wordt uw lidmaatschap
automatisch en gratis verlengd. U hoeft hiervoor zelf niets te doen. Kent u geïnteresseerde collega’s, zij kunnen
uiteraard ook lid worden en dat is eveneens gratis. Ze hoeven wel éénmalig hun contactgegevens door te geven zodat
wij hen vanaf dan ook op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten en aanbiedingen via dit blad.
In elk geval wens ik iedereen nog een stralend en gelukkig eindejaar, een goede gezondheid en nog veel pret in 2022!
Jan Goeman
Voorzitter KBP

© Marc Careel
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Wijnweetjes
HERKOMSTBENAMINGEN
De wijnwetgeving met zijn bijhorende regelgeving,
alsook de soms verwarrende termen in de
herkomstaanduidingen (AOP is AOC, DOP is DOC, IGP
is VDQS of VdP), vragen soms enige kennis van de
consument. De oorsprong van dit alles zijn in eerste
instantie ontwikkeld om vervalsing en fraude tegen te
gaan. Ook de authenticiteit van een wijn speelt hier
een belangrijke rol.
Enerzijds is er de herkomstbenaming uitgaande van
het land zelf en anderzijds kwam er sedert 2009 een
Europese aanduiding*. Geraken we er nog uit?
In Europa worden er voor alles wat wijn betreft
afspraken gemaakt door het Europese Parlement. Een
speciale EU-commissie controleert of de regels
worden nageleefd. Alle lidstaten kunnen de regels zelf
strenger maken. Buiten de EU is elk land vrij om zijn
eigen regels te maken, maar zodra hun wijnen in de EU
worden ingevoerd en verkocht, moeten ze wel
voldoen aan de EU-regels. Naast Europese richtlijnen
voor het behandelen en bewerken van wijn bestaat er
ook een Europese bescherming welke tot uiting komt
op het etiket. De producent mag van alles met zijn
etiket doen en er allerlei teksten op vermelden, maar
er zijn een aantal regels waaraan hij een verplichting
heeft. Er zijn ook verboden regels. Het is bijvoorbeeld
verboden om te vermelden dat het drinken van twee
glazen wijn per dag goed zou zijn om hart- en
vaatziekten te voorkomen. Geen gezondheidsclaims
dus!
Wat moet in België en de rest van de EU-landen
verplicht op het wijnetiket staan?
▪ Alcoholgehalte
▪ Allergenen – of de wijn sulfiet, ei- en/of
melkbestanddelen bevat
▪ Inhoud van de fles
▪ Naam van de bottelaar
▪ Producent, importeur of verkoper
▪ Land van herkomst
▪ Lotnummer
▪ En verder bijvoorbeeld als het om een
kwaliteitswijn gaat BOB* of BGA*, met
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daarbij het gebied van herkomst (voorbeeld
voor België, Nederland)
Dit mag op het etiket of op het tegenetiket van de fles
staan en is dus facultatief:
▪ Naam van de wijn en/of wijnhuis
▪ Oogstjaar
▪ Extra kwaliteitsaanduidingen (bv. ‘mise en
bouteille au chateau’…)
▪ Extra smaakaanduidingen,
bijvoorbeeld
Barrique (lagering en opvoeding)
▪ Druivenras(sen)
▪ Eigenaar van het wijnhuis
▪ Logo’s van bijvoorbeeld sulfiet
▪ Zwangere buik, glasbak….enz.
VOORDELEN BIJ EEN HOGERE KLASSIFICATIE
✓ De classificatie van wijn wordt beschreven in
wetten en normen van individuele wijnlanden
om hun wijn ten behoeve van de consument
bepaalde garanties te bieden.
✓ Een geklasseerde wijn voldoet aan zekere
wijnbouw-technische eigenschappen.
Belangrijke criteria zijn o.a. de
herkomstbenaming, gebruikte druivenrassen,
opbrengst per hectare, alcoholgehalte,
plantdichtheid, snoeiwijze,
vinificatiemethode, …
Daarbij kunnen de volgende vragen gesteld
worden:
✓ Is een ‘grand cru ‘ altijd een betere wijn?
Grand Cru (met of zonder toevoeging van
‘classé’) staat goed op het etiket van de
wijnfles, maar is het zo’n vermelding waard?
Om te beginnen verschilt de waarde van zulke
eretitel van streek tot streek.
✓ Is een herkomstbenaming of een hogere
kwalificatienorm een garantie voor een betere
wijn ?
Een hogere kwalificatienorm is niet altijd een
garantie voor een ‘betere wijn’, dit weet men
pas nadat elk jaar de nieuwe oogst wordt
beoordeeld door middel van een
wijnbeoordelingssysteem. In alle wijnlanden
zijn er wijnboeren/wijnmakers die van
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eenvoudige druiven toch goede wijn kunnen
maken.

Besluit: GOEDE WIJN BEHOEFT GEEN KRANS = iets wat
goed is hoeft naar mijn persoonlijke mening niet
geprezen te worden. Zelf oordelen is de boodschap !

STIJGENDE TENDENS
Meer Vrijheid en Groei voor IGP’s en lager.
Meer vrijheid om druivenrassen te gebruiken die van
oorsprong niet in het gebied thuishoren.
Prijsbepaling ten opzichte van een hogere kwalificatie.
Meer gelegenheid tot experimenteren.
Verandering van de bestaande regelgeving vergt veel
bureaucratie om in een hoger niveau te geraken.
De reële reden dat het aantal IGP’s in Europa groeit (cf.
Italië) is dat ze de wijnproducenten meer
mogelijkheden bieden. Denk maar aan de aanplant
van meerdere variëteiten of aan andere snoeiwijzen
die soms beter passen bij de klimaatsverandering.

(*) ENKELE LANDEN MET HERKOMSTAANDUIDINGEN IN EUROPA
BELGIE / NEDERLAND

FRANKRIJK

ITALIË

SPANJE

DUITSLAND

ENGELSE
AANDUIDING

BOB
Beschermde
Oorsprongsbenaming

AOP
Appellation
d’Origine Protégée

DOP
Denominazione di
Origine Protetta

DOP
Denominación de
Origen Protegida

Geschützte
Ursprungsbezeichnung

PDO
Protected
Designation of
Origin

AOC
Appellation
d’Origine Contrôlée

DOC
Denominazione di
Origine Controllata

DO
Denominación de
Origen
DOCa
Denominación de
Origen Calificada

IGP
Indication
Géographique
Protégée

DOCG
Denominazione di
Origine Controllata
e Garantita
IGP
Indicazione
Geografica
Protetta

IGP
Indicación
Geográfica
Protegida

Geschützte
Geografische
Angabe

IGT
Indicazione
Geografica
Tipica

Vino de la Tierra

Landwein

BGA
Beschermde
Geografische
Aanduiding

Vin de Pays

QbA
Qualitätswein
bestimmter
Anbaugebiete
Prädikatswein
PGI
Protected
geographical
Indication

Ik beperk mij hier tot de voornaamste drie namelijk Frankrijk, Italië, Spanje + België/Nederland, Duitsland en (Brexit)
Engeland als ‘Cool Climate’ en opkomende wijnlanden ingevolge de klimaatsverandering.
Georges De Smaele, wijnjournalist.
januari 2021.
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Virusupdate
Door de verstrengde Corona
maatregelen gaat de jaarlijkse
Matinee en het Nieuwjaarsbanket 2022 helaas niet door.
Het concert van Bart Peeters is
ook terug uitgesteld naar latere
datum.
_____________________________________________________________________________________________

Pretparken
Toegangsprijs: € 33,50
Kinderen t.e.m. 11 jaar: € 28,50
(Parking 9€)

_____________________________________________________________________________________________

Uw nieuwe voordeelkaart 2022 voor Collishop Professional, Dreamland, Dreambaby en
Klassewijnen dient gepersonaliseerd te zijn op uw eigen naam. Je dient hiervoor zelf een
persoonlijke account aan te maken (of te hernieuwen) via www.xtrapresent.be. Als
organisatienaam vul je ‘KBP’ in. Het ‘stappenplan’ vind je op onze website onder de rubriek
‘voordelen’.
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Concert
BART PEETERS DELUXE
van 500 leden. Het was bedoeld als een éénmalig
optreden, maar de oneindige verbondenheid en
warmte die dit concert met zich meebracht,
veroorzaakte een rush naar tickets en dus bijkomende
concerten. De eerste 15 concerten vonden plaats tot
begin 2020 voor net geen 87 000 mensen. Er stonden
nog 7 extra concerten op de planning in mei 2020
toen een virus alles lamlegde. Twee jaar later zijn
eindelijk de omstandigheden van die aard dat men de
draad weer kan opnemen.
De ingrediënten van deze concerten blijven
onveranderd: een trip door het beste van Bart
Peeters’ songboek, waarbij de energieke zanger
wordt begeleid door zijn briljante muzikanten (de
Ideale Mannen) alsook een koor van 500 enthousiaste
zangers en zangeressen. Kosten noch moeite worden
gespaard om de Lotto Arena om te bouwen tot
Europa’s gezelligste en intiemste concertzaal. De
playlist van de concerten zal lichtjes veranderen, Bart
heeft intussen immers een paar nieuwe pareltjes
uitgebracht, en binnenkort ook een nieuw album.

Het live concert, initieel voorzien op woensdag 13 mei
1920, later woensdag 22 december is intussen alweer
uitgesteld. U kan nog steeds tickets bekomen. De
nieuwe datum voor het concert in de Lotto Arena zal
nog worden meegedeeld door de organisatie. We
hebben in totaal 50 tickets (zitplaatsen Blok 153/152)
gereserveerd voor één van de extra optredens van
“Bart Peeters Deluxe” in de Lotto Arena te
Antwerpen. De bus vertrekt stipt om 18u00 op onze
vaste opstapplaats, de P&R Antwerpsesteenweg te
Oostakker (aan de parking van de Carrefour),
gemakkelijk te bereiken met de buslijnen 17,18, 76,77
en 78. De show start om 20 uur.
In november 2019 vierde Bart Peeters zijn 60ste
verjaardag in de Lotto Arena met een Deluxe concert
van zijn allerbeste nummers, gesteund door een koor
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Bart Peeters: “De Deluxe-concerten zijn voor mij van
de meest magische ooit. Op die concerten valt alles
op zijn plaats. Je voelt daar op het podium bijna fysiek
de verbondenheid van koor en publiek. De sfeer is in
alles het tegenovergestelde van wat we in de koude
lockdownperiode hebben ervaren. Precies daarom
kijk ik met veel verlangen uit naar deze laatste Deluxereeks: het is het perfecte middel om de afgelopen
donkere periode definitief achter mij te laten.”
Inschrijven kan uitsluitend via onze website:
www.personeelsbondkbp.be

PRIJS
leden en gezinsleden:

66 euro

niet-leden:

76 euro
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Spektakel
DISNEY ON ICE ‘ALLEMAAL HELDEN’ (26 februari 2022)

26 FEBRUARI 2022, LOTTO ARENA ANTWERPEN.
Een onvergetelijke familieshow met al je favoriete
personnages uit Vaiana, Frozen, De Kleine
Zeemeermin, Belle en het Beest en Rapunzel. En
uiteraard zullen Mickey, Minnie, Donald en Goofy
ook van de partij zijn op het ijs van de Lotto Arena !
Disney On Ice presenteert “Allemaal Helden”, een
avontuur vol heldhaftige sprookjes uit al jouw
favoriete Disney verhalen. Ga mee op een doldwaas
avontuur met de onbevreesde Vaiana en halfgod
Maui terwijl ze samen door onbekende gebieden
reizen om het hart van Te Fiti terug te brengen.
Vergezel Anna en Elsa in hun zoektocht om het
koninkrijk te beschermen. Duik ‘Diep in de zee’ en
ontrafel de kracht van ware liefde met Ariël De Kleine
Zeemeermin. Laat je helemaal meeslepen in
Rapunzels spannende reis en verken samen de
nieuwe wereld. En wees erbij terwijl Belle het
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angstaanjagende Beest moedig temt. Kom samen met
ons ontdekken dat moed, vastberadenheid en een
goed hart allemaal deel uitmaken van de held in jou!
Onder voorbehoud van de dan geldige Corona
maatregelen vertrekt de bus stipt om 13u15 op onze
vaste opstapplaats, de P&R Antwerpsesteenweg te
Oostakker (aan de parking van de Carrefour),
gemakkelijk te bereiken met de buslijnen 17,18, 76,77
en 78. De show start om 14u30.
Inschrijvingen uitsluitend via mail of via onze website:
www.personeelsbondkbp.be
Prijs incl. vervoer heen en terug:
Leden en gezinsleden: 54 €
Niet leden : 64 €
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Theater
MAMMA MIA (7 april 2022)

7 APRIL 2022, STADSSCHOUWBURG ANTWERPEN
MAMMA MIA! is een muzikaal feest met de grootste
hits van ABBA, maar tegelijkertijd ook een heerlijke
romantische komedie, een smakelijke portie
nostalgie. Bruisend en energiek, een hit!
De Cast.
Hoofdrollen zijn weggelegd voor Ann Van den Broeck
(Donna), Tinne Oltmans (Sophie), Evi Hanssen
(Tanya), Ilse La Monaca (Rosie), Johan Terryn (Sam),
Govert Deploige (Harry) en Stany Crets (Bill).
Deze verrassende cast staat garant voor een
waanzinnig energiek spektakel.
Het Verhaal.
Sophie staat op het punt te trouwen op een mooi
Grieks eiland en wil door haar vader worden
weggegeven. Alleen is het niet duidelijk wie dat is. Ze
nodigt drie voormalige liefdes van haar moeder
Donna uit voor het huwelijksfeest. Donna wordt
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compleet verrast door het weerzien met de mannen
en staat plots oog in oog met haar bruisende
verleden. Samen met haar vriendinnen haalt Donna
herinneringen op aan vroeger, aan oude liefdes en
aan hun tijd als zangtrio.
Uw personeelsbond heeft 50 plaatsen Cat.1
gereserveerd op donderdag 7 april onder voorbehoud
van de dan geldige Corona maatregelen.
De bus vertrekt stipt om 18u30 op onze vaste
opstapplaats, de gratis P&R Antwerpsesteenweg te
Oostakker (aan de parking van de Carrefour),
gemakkelijk te bereiken met de buslijnen 17,18, 76,77
en 78. De show start om 20 uur.
Inschrijvingen uitsluitend via mail of via onze website:
www.personeelsbondkbp.be.
Prijs incl. vervoer heen en terug:
Leden: 59€
Niet leden: 69€
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Gepensioneerdenwerking
MOSSELFESTIJN met UITSTAP IN DELFT (3 maart 2022)

Het is alweer lang geleden dat we eens een
uitstap hebben kunnen organiseren. Met de
covidpandemie zijn er geen vaste waarden meer,
toch willen we de toekomst positief bekijken en
deze uitstap organiseren in afwachting van een
lente uitstap in Heuvelland.

Nadien is er nog wat vrije tijd waar je eventueel
een bezoekje kan brengen in het centrum, of je
een bezoekje kunt brengen in één van de vele
winkeltjes met het alom gekende ‘ Delfts blauw’.
Nadien vertrekken we terug huiswaarts en
voorzien terug thuis te zijn rond 18u.

Wat houdt het in:

Wat is er inbegrepen:

Vanuit onze opstapplaats vertrekken we naar
Leiderdorp. Daar gaan we aan boord van een
boot, en worden we ontvangen met koffie en
cake. We laten Leiderdorp achter ons en varen
door een uitzonderlijk watergebied, de
Kagerplassen. Tijdens deze tocht genieten we
aan boord van het schip ons middagmaal,
bestaande uit:
Soep gevolgd door mosselen naar believen met
sausjes en frieten (drank niet inbegrepen).
Na de lunch gaan we terug aan wal en rijden we
met de bus naar Delft. Daar maken we met de
gids een stadswandeling in de binnenstad. We
wandelen langs de oude kerk, het standbeeld van
Willem van Oranje, het stadhuis, de oude
gevangenis, ...

Vervoer met luxe autocar
Koffie met cake
Middagmaal
Stadswandeling met gids

Vertrek:
De bus vertrekt stipt om 7u30 op onze vaste
opstapplaats, de gratis P&R Antwerpsesteenweg te
Oostakker (aan de parking van de Carrefour),
gemakkelijk te bereiken met de buslijnen 17,18, 76,77
en 78. De show start om 20 uur.

Wat breng je mee:
Covidsafepas & Mondmasker
Goed humeur

Prijs:
Democratische prijs van 79 euro
Inschrijven kan uitsluitend via onze website:
www.personeelsbondkbp.be
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Personalia

Geboorten
“MAURICE”
“ELIAS“
“KASPER”
“RONIN”
“KOBE”
“REMUS”
“JOSEFIEN”
“STEVIE”
“LISANNE”

Bij de familie Kim De Wit – Tom Kesteloot
UZ Gent, Poli Tandheelkunde
Bij de familie Nele Deforche – Cédric Haghebaert
UZ Gent, Operatiekwartier Cl6
Bij de familie Joke Claeys – Mathias De Maré
UGent, DGFB
Bij de familie Evi Lejeune – Kasper De Mulder
UZ Gent, Aankoopdienst
Bij de familie Saskia Baert – Nils Uyttebroek
UZ Gent, Hematologie
Bij de familie Isabelle Verleyen – Evert Teerlinck
UGent, FDO FEB
Bij de familie Annelies Vande Velde – Evert Bogaert
UGent, Dir. Communicatie & Marketing
Bij de familie Hannah Verbeke – Levie Seeldraeyers
UGent, Vakg. Criminologie/Strafrecht/Soc. Recht
Bij de familie Evelien Haegeman – Mathieu Binnebeek
UZ Gent, Apotheek
Het bestuur wenst jullie een dikke proficiat
met de nieuwe spruit.

Overlijdens
Ary Laeremans
Geboren te Ledeberg op 1 november 1941
Overleden te Heusden op 2 november 2021
Norbert Blondia
Geboren 13 maart 1938 te Lemberge
Overleden op 26 november 2021 te Merelbeke
Het bestuur biedt de getroffen families
zijn oprechte deelneming aan
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Puntjesverbinder

Bron: www.kids-n-fun.com

Verbind de puntjes en ontdek welk dier dit is
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Cinema
Kinderen van onze leden van 9 tot en met 14 jaar
krijgen van ons per kalenderjaar één GRATIS ticket
voor Kinepolis.
Alle leden kunnen op ons secretariaat of contactpunt
UZ ook onbeperkt tickets kopen aan 9.00 € !
Mits voorlegging van een geldige lidkaart.
(prijs aan de kassa 11,95 €)

_____________________________________________________________________________________________

Digitaal is normaal
KBP AL MEER DAN 100 JAAR UW PERSONEELSBOND.
Beste lezers, vandaag de dag zijn we gewoon dat er veel meer als vroeger ook digitaal kan.
Dat spaart duizenden bomen en onze planeet blijft nog wat langer groen met de klimaatverandering in ons
achterhoofd.
Ook onze portefeuille vaart er wel bij en daar zijn we helemaal niet tegen. Zo komen er extra centjes vrij om nog meer
goedkopere activiteiten te organiseren voor onze leden.
Indien je dus akkoord gaat met het digitaal ontvangen van de Universitas stuur ons dan een mailtje op
personeelsbond.kbp@telenet.be en wij zorgen dat het in orde komt.
HOEFT NIET MAAR WEL WARM AANBEVOLEN
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13 tot 15 % KORTING OP E-BIKES
VOORDEEL VIA UW PERSONEELSBOND
VOOR ALLE PERSONEELSLEDEN
Merken:

TREK GIANT MOUSTACHE HERCULES GRANDVILLE
9% RECHTSTREEKSE KORTING BIJ DE AANKOOP
3% VAN DE AANKOOPSOM IN KORTING BIJ HET EERSTE JAARLIJKS ONDERHOUD
3% VAN DE AANKOOPSOM IN KORTING BIJ HET TWEEDE JAARLIJKS ONDERHOUD

KETTLER VELO DE VILLE
7% RECHTSTREEKSE KORTING BIJ DE AANKOOP
3% VAN DE AANKOOPSOM IN KORTING BIJ HET EERSTE JAARLIJKS ONDERHOUD
3% VAN DE AANKOOPSOM IN KORTING BIJ HET TWEEDE JAARLIJKS ONDERHOUD

Ook korting op sportieve fietsen(MTB en Koersfietsen)
10 % OP FIETSEN BOVEN DE 3000€ PLUS WAARDEBON VAN 5 % OP HET RESTEREND BEDRAG.
7% KORTING OP FIETSEN VAN 200€ TOT 3000€ PLUS WAARDEBON VAN 5 % OP HET RESTEREND BEDRAG.

•
•

Aangezien wij door coronamaatregelen geen testdagen kunnen organiseren kan u rechtstreeks bij
de verdeler terecht. U krijgt doorlopend korting op vertoon van uw badge of KBP lidkaart.
Indien je niet zelf naar de winkel kan komen met je fiets voor onderhoud dan komt men in overleg
met de verdeler je fiets GRATIS ophalen en terugbrengen.

VEERSTRAAT 62
9290 UITBERGEN
Tel: +32 (0) 9 355 62 52

info.bsbike@gmail.com
www.bsbike.be
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Kruiswoordraadsel
Verticaal
1.
Sfeer
2.
Miereneter / Goedzak / Muziekstuk
3.
Boosheid / Lichtbeeldje
4.
Shilling / Russisch gevechtsvliegtuig / Breigaren /
Nederland (omg.)
5.
Leuk / Renschaatsen / Bergpapegaai
6.
Gewelf / Straalvliegtuig / Niet alles
7.
Zangspel / vrouwtjeshert
8.
Kwellen, schaden
9.
Kunstenaar / Inmiddels
10. Schaakstuk (omg.) / Blaasje / Kunstje
11. Afgemat / Razend / Kort jasje (omg.)
12. Reeds / Intiem contact / Printpuntje / Lichamelijke
opvoeding
13. Borstbeen / Jaartelling
14. Haarloos / Wilde haver / Vetpuistje /
Overwinningsvreugde

Horzontaal
1.
Handel
2.
Landbouwwerktuig / Toeverlaat, wens /
Hulpmiddel / Slede
3.
Spankracht / Verdwenen / Italiaanse omroep
4.
Speeksel / Handvat / Opslagplaats
5.
Europeaan / Houding / Spinsel
6.
Stoomschip / Niet jood / Garage / Voegwoord
7.
Belust / Terugkomst / Moedermelk
8.
Oude lengtemaat / Regelgeving / Harddrug /
Overmatig
9.
Spaanse titel / Heilige Roomse Rijk / gesloten
10. Brievenpost / Eetregime / Plankenkoorts
11.
Verzetsbeweging / Experten / Uitroep
12. Nikkel / Treurnis / Tweegevecht / Achter
13. Gerecht
Vul het kruiswoordraadsel in, zet de genummerde letters
in de vakjes onderaan en stuur (binnen de drie weken) de
oplossing op naar:

WINNAAR BOEKENBON TER WAARDE VAN € 25.
(september – oktober 2021)
Mevrouw Chantal Vanquaethem

KBP Kruiswoordraadsel, Sint-Jansvest 24, 9000 Gent.
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Colofon
Personeelsbond
UGent-UZGent
SECRETARIAAT KBP
CONTACTPUNT UZ
Sint-Jansvest 24 - 9000 Gent
De Pintepark 2
Tel. 09 225 18 13
Ingang 75 route 7503 gelijkvloers
Secretaris: Damien Moreels
Contactpersoon: Damiën Moreels
Voorzitter: Jan Goeman
Telefoon/Dect: 09 332 29 91
Ondervoorzitter : Chantal Cornel
Openingsuren
Openingsuren:
Momenteel enkel telefonisch of op afspraak:
Momenteel enkel telefonisch of op afspraak:
Wo - Do - Vr : 7u30—15u30
Di - Wo - Do - Vr :
7u30—15u30
Dinsdag:
07.30 - 11.30 u
Contact en inschrijving:
12.30 - 15.30 u
Tel.:
09 225 18 13
Rekeningnr.: IBAN : BE73 0011 5800 1760
OPGELET:
E-mail:
personeelsbond.kbp@telenet.be
omwille van het eindejaar verlof is het secretariaat
gesloten van 20/12/2021 tot en met 3/1/2022
Website:
www.personeelsbondkbp.be
______________________________________________________________________________________________

Praktische Tips
Voor alle KBP-activiteiten waarvoor inschrijving vereist is:
Gelieve u steeds in te schrijven via onze website of neem telefonisch contact op met het secretariaat met vermelding
van het aantal deelnemers, de namen van alle deelnemers en uw contactgegevens.
Voor aanschaf van tickets voor cinema, pretparken, enz.:
Die kan u steeds aanschaffen tijdens de normale openingsuren van het secretariaat of contactpunt UZ.
Voor alle inlichtingen:
Neemt u best telefonisch contact op met ons secretariaat of stuurt u een e-mail naar personeelsbond.kbp@telenet.be
_____________________________________________________________________________________________

Kalender
Personeelsfeest
Disney on Ice
Mosselsouper per boot
Daens:
Mamma Mia
Night of the Proms
Bart Peeters:
Herfstuitstap GP:
Lente uitstap Heuvelland:
New York:
*
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19/02/2022 onder voorbehoud
26/02/2022 onder voorbehoud
03/03/2022 onder voorbehoud
19/03/2022
07/04/2022 onder voorbehoud
uitgesteld naar 2022
uitgesteld naar 2022
uitgesteld naar 2022
uitgesteld naar mei 2022*
afgelast

Deze uitstap kan enkel maar in de lente plaatsvinden door de aard van de geplande bezoeken.
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