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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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Logo
Sommigen hebben allicht opgemerkt dat wij sinds
kort een nieuw logo hebben. Misschien toch eens een
klein woordje uitleg hierover. Aangezien uw
personeelsbond dit jaar zo maar even 105 jaar bestaat
zou je kunnen denken dat wij al zeer veel logo’s
gebruikt hebben. Dat is niet zo. Voorheen werd het
logo van de ‘Rijksuniversiteit’ gebruikt met als
ondertitel ‘Koninklijke Bond van het Personeel’:

De twee verticale blokjes stelden de twee instellingen
voor, de grijze blokjes symboliseerden de
personeelsleden die zich verenigen en de donkere
blokjes de vrienden, familieleden en kennissen van
het personeel. Ook zij maken deel uit van de
Universitaire gemeenschap. Deze elementen vormen
de grondvesten van de K.B.P. en als u goed kijkt vind
je ook deze drie letters erin terug. Toen er meer
mogelijkheden kwamen tot kwalitatief drukwerk
kreeg ons logo ook een kleurtje door gebruik te
maken van de typische kleuren gebruikt in de beide
instellingen:

Het is pas bij de boedelscheiding van UGent en UZGent in 1987 waarbij beide instellingen twee
afzonderlijke entiteiten werden dat wij gekozen
hebben voor een eigen logo en onze officiële naam
veranderd hebben naar ‘Koninklijke Bond van het
Personeel van de Universiteit Gent en het Universitair
Ziekenhuis Gent’. Dus om niet altijd de logo’s van
beide instellingen te moeten gebruiken is er gekozen
voor een eigen logo. Hierop heeft grafisch kunstenaar
en tevens toenmalig bestuurslid Marc Careel een
nieuw logo ontworpen:
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Na het overlijden van onze geliefde Jempi –
bestuurslid en tevens webbeheerder zijn we op zoek
gegaan naar een firma voor professioneel webdesign
om onze website een noodzakelijke upgrade te geven;
de dag van vandaag onontbeerlijk. Het is in dat kader
dat we onze lay-out en tevens logo van de KBP na 44
jaar dienst vernieuwd hebben door een wat meer
eigentijds
ontwerp
voorgesteld
door
het
designbureau vh bedrijf (Trivali).
Maar ons logo symboliseert nog steeds grotendeels
hetzelfde: de samenhang tussen de twee instellingen
en verwevenheid van het personeel en zijn omgeving
met respect en behoud van iedereen zijn eigen
waarden.
Hopelijk is het logo nu wat ‘logischer’,
Jan
_____________________________________________________________________________________________

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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Wijnweetjes
WIJN IN DIERENHUIDEN ALS BEWAAR- EN TRANSPORTMIDDEL
Net zoals Coca-Cola, penicilline, enz. is gefermenteerd
druivensap een toevallige ontdekking. Men gaat
ervan uit dat de ontdekking van wijn er per ongeluk is
gekomen doordat druivensap zou zijn vergist in een
kuip. De geschiedenis leert ons dat wijn, na water,
één van de oudste gekende dranken is. Er zijn in de
Kaukasus resten van wijngaarden teruggevonden die
tot 7000 jaar teruggaan. Het probleem in de ‘Oude
Tijden’ stelde zich hoe men wijn bewaarde en
vervoerde. De eerste wijnen werden in zakken van
dierenhuiden van schaap, geit of rund bewaard. Het
is pas rond 3000 vóór Christus dat het eerste glas
werd ontworpen in Syrië. De techniek van glasblazen
werd beter ontwikkeld door de ‘Oude Romeinen’
rond 1730 vóór Christus. Voor het bewaren en
transporteren werden amforen gebruikt doordat glas
destijds té breekbaar was.
Men neemt dus aan dat voor het eerst de deugd van
het drinken van gefermenteerd druivensap moet
geplaatst worden in het Mesolithicum (Oude
Steentijd). Het gefermenteerde vocht werd
gedurende enkele dagen, hoogstens enkele weken
eenvoudig in rotsholten bewaard. De eerste echte
innovatie van bewaren en vervoeren van vloeistof
was door het gebruik van zoogdierhuiden. Geitenleer
was de beste houder wat blijkt uit tekeningen naar
modellen die voorkomen op oude Griekse
afbeeldingen. Er zijn ook aantekeningen dat de
oudste bekende vloeistoffen zoals water, melk, de
eerste gefermenteerde dranken gemaakt van granen
(proto-bieren), oliën en ook wijnen werden bewaard
en vervoerd in huiden van herten, paarden, kamelen,
runderen, schapen, geiten en varkens… .
De kunst was dan ook de dieren zo goed mogelijk te
villen. De gemakkelijkste huiden om te drogen onder
het zonlicht, te naaien en te dragen op de schouder
waren geitenhuiden die goed waterdicht waren. Het
dier werd dan ook al lang in verband gebracht met de
geschiedenis van de wijn. Deze traditie is verrassend
genoeg niet uitgestorven: in het Baskenland in de

Spaanse Pyreneeën worden zakken, gemaakt van
geitenleer nog steeds verkocht aan toeristen en
bergwandelaars. Van de Romeinse Oudheid tot aan
het Spanje van Franco werd het gebruik van
wijnzakken voor vervoer in de bergen simpelweg
regelmatig gebruikt omdat het veiliger was dan
vervoer van vloeistoffen in vaten of glazen flessen.
Transport van wijn heeft dus zeven millennia deze
methode gekend.

Franse beeldhouwer Clodion (1738-1814)
Evangelie van Mattheus (9,17)
‘Noch doet men nieuwe wijn in oude leder zakken;
anders zo barsten de leder zakken, en de wijn wordt
uitgestort, en de leder zakken verderven, maar men
doet nieuwen wijn in nieuwe leder zakken, en beide
tezamen worden gehouden’
Betekenis: Wijn werd in vroeger bewaard in leren
wijnzakken. Een wijnzak in die tijd was gemaakt van
een geitenvel. Deze is eerst flexibel en soepel. Na
verloop van tijd wordt de zak harder en minder
flexibel en is de rek eruit. Jonge wijn gaat nadat het in
de zak is gedaan door met fermenteren. Daardoor
komt koolstofdioxide vrij en zet de zak uit. Een oude
zak die niet meer elastisch is kan dan scheuren en dan
gaan zowel de zak als de wijn verloren.
Georges De Smaele, wijncriticus.
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Concert
BART PEETERS DELUXE (13 april 2022)
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 in 2020, zal nu
plaatsvinden woensdag 13 april 2022 in de Lotto
Arena. 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
van 500 leden. Het was bedoeld als een éénmalig
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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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NIGHT OF THE PROMS (27 mei 2022)
De laatste twee jaren hebben we een bijzondere tijd
beleefd in de zorgsector. Onze teams en structuren
werden daarbij zwaar op de proef gesteld. Maar we
staan er nog en we mogen fier zijn op ons crisisbeleid,
onze veerkracht en vooral op onze mensen.
Speciaal voor zorgsector werd eerder al een
‘dankeditie’ van de Night of the Proms aangekondigd
en helaas was die even snel ook weer uitgesteld. Nu
is de nieuwe definitieve datum vastgelegd op 27 mei.
Uw Peroneelsbond heeft het genoegen jullie dit
evenement GRATIS, vervoer inbegrepen, aan te
bieden. Deze activiteit is momenteel REEDS VOLZET
door eerdere reservaties maar mogelijk zijn
sommigen verhinderd op de nieuwe datum. Als dat zo
is laat dit dan weten a.u.b. zodat collega’s op de
wachtlijst uw plaats kunnen innemen. De bussen
vertrekken stipt om 19 uur op de parking achteraan
K12. Inschrijven voor de wachtlijst kan nog steeds via
mail: personeelsbond.kbp@telenet.be. Maximum 2
kaarten per persoon.
_____________________________________________________________________________________________

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 €)

Universitas nr. 527
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Theater
MAMMA MIA (18 augustus 2022)

18 AUGUSTUS 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
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Donna uit voor het huwelijksfeest. Donna wordt
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
gereserveerd op donderdag 18 augustus.

Cat.1

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 tot 30 juni 2022.
Prijs incl. vervoer heen en terug:
Leden: 59€
Niet leden: 69€
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DAENS vrijdag (20 mei 2022)
geproduceerd worden. Na Daens volgden nog
succesproducties als '14-18' en recent '40-45'. We zijn
dan ook heel blij dat we 'Daens' terug kunnen loslaten
op het publiek.”

Binnenkort wisselen de musicals ‘Daens‘ en ’40-45’
elkaar af in het Pop-Up Theater in Puurs. Voor de
spektakelmusical ‘Daens’, zijn er intussen al meer dan
40.000 tickets de deur uit.
De rijdende tribunes en decors zullen voor een
unieke, nieuwe versie van deze succesmusical zorgen.
De unieke beleving voor publiek wordt gegarandeerd
door het groots speelveld, state-of-the-art
theatertechnieken en een kwalitatief audiosysteem
met hoofdtelefoons dat eerder ook al zijn dienst
bewees tijdens de spektakel-musical 40-45.
De titelrol zal vertolkt worden door Peter Van de
Velde. Daarnaast speelt theatermonument Jo De
Meyere de rol van Bisschop Stillemans. Free
Souffriau is Nette Scholiers en Jelle Cleymans geeft
gestalte aan de socialistische voorman Jan De
Meeter.
Gert Verhulst: "De wereldpremière van Daens meer
dan 10 jaar geleden was een absolute mijlpaal voor
ons bedrijf. Het betekende de start van een nieuwe
traditie van prestigieuze musicals voor een zeer breed
publiek die volledig in Vlaanderen gecreëerd en

De regie en het script zijn in handen van Frank Van
Laecke. Allard Blom zorgt voor de liedteksten en Dirk
Brossé componeerde de muziek van deze
prestigieuze musical.
De musical Daens is gebaseerd op de gelijknamige film
uit 1992 van grootmeester Stijn Coninx. Hij situeert
zijn epos over recht en onrecht, over leven en dood,
in het Aalst van 1900 en dompelt ons onder in het
rauwe, uitzichtloze leven van de arbeidersklasse. Eén
man gaat echter de strijd aan met het immense
onrecht van die tijd. Die man is priester Adolf Daens.
Uw personeelsbond heeft een reservatie van 115
plaatsen Cat. 1.

Praktisch:
PRIJS:
vervoer Heen en Terug + Musical:
Leden + gezinsleden:
Niet-Leden:
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70 €
80 €

VERVOER:
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.

Universitas nr. 527

Gepensioneerdenwerking
LENTE-UITSTAP NAAR HET HEUVELLAND (5 mei 2022)
Dit jaar gaan we naar de westhoek van ons land, het
Heuvelland, dat heel wat te bieden heeft. Na het
benutten van een koffie met koek bezoeken we in de
voormiddag het ”Wijngoed Monteberg”. Het
wijngoed heeft een areaal (een akkeroppervlak) van
10ha aan de zuidhelling van de Monteberg en een
aanplant van 48.000 wijnstokken, dit op een
ondergrond van ijzerzandsteen. Er worden
verschillende wijnsoorten verwerkt zoals de Pinot
gris, Kerner, Müller-Thurgau, Chardonnay, en zo meer
waarmee ze 11 verschillende assortimenten aan wijn
verwerken. Na een geleid bezoek aan de wijngaard,
de verwerkingsinstallatie en een videofilm, kunnen
we 3 soorten wijn proeven met nodige uitleg.
Aankoop van de wijn is uiteraard ook mogelijk.

In de namiddag bezoeken we de Ultra Geheime
Commandobunker, 18 meter onder de Kemmelberg.
Neen, geen 1e of 2e wereldoorlog maar wel een
bunker gebouwd in 1953 in volle Koude Oorlog die
gelukkig niet is uitgegroeid tot een 3e grote
wereldoorlog met kernwapens. Dus is deze NAVO
bunker nooit gebruikt en volledig intact gebleven met
meubilair en communicatie-installatie, faxen,
wereldkaarten, enz. De groep wordt in twee gedeeld
en geleid door gidsen die uitleggen waarom de wereld
soms gevaarlijk dicht aan de rand van een derde
wereldoorlog stond.
De moeite waard, rekening houdend dat men 80
trappen naar beneden moet gaan en er geen lift is.

Tegen de middag gaan we eten naar ‘Den Heksestoel’.
Op een krakende doppenvloer, rustieke meubeltjes,
authentieke decoratie, ronduit een gezellig
restaurant gaan we genieten van een lekkere Picon als
streekapéritief (inbegrepen in de prijs), daarna
seizoensgebonden soep, varkenswangetjes met
krokant slaatje en verse frietjes (1 glas wijn, plat- en
bruis water op tafel eveneens in de prijs inbegrepen).
Als dessert een koffie met cake.

Na dit bezoek, indien er tijd over is, nog een stop in
Ieper.
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Vertrek:
Stipt om 7u15 op onze nieuwe vaste opstapplaats, de P&R Antwerpsesteenweg te Oostakker (aan de parking van
de Carrefour), makkelijk bereikbaar:
* via de R4: afrit 3 Oostakker. Daarna via de N70 (Antwerpsesteenweg) richting Gent. De P+R ligt aan je rechterkant.
* via openbaar vervoer: buslijn 17 - buslijn 18 - buslijn 76 - buslijn 77 en buslijn 78 (halte P+R Oostakker).
Inbegrepen:
•
•
•
•
•

Stop met koffie + koek
Bezoek wijngoed Monteberg + 3 proevertjes
Middagmaal + aperitief + koffie met cake + 1 drankje
Bezoek aan Commandobunker + gids
Bus + drinkgeld chauffeur

Prijzen:
•

•

Leden: 69 euro
Niet-leden: 77 euro

Inschrijven (max. 50 personen) kan enkel via het secretariaat, hetzij telefonisch, hetzij per e-mail of via onze
website (www.personeelsbondkbp.be).
Jouw inschrijving is pas geldig na storting van het verschuldigd bedrag op rek.nr. BE73 0011 5800 1760 met
vermelding: jouw naam, lente-uitstap en het aantal personen.
Patrick
_____________________________________________________________________________________________

Personalia
Geboorten
“TUUR”
“JACK”

Bij de familie Evelien Decorte – Serge Snoeck
UGent, FPPW – FDO
Bij de familie Maaike Leers – Bert De Wit
UZ-Gent, IZ

Het bestuur wenst jullie een dikke proficiat
met de nieuwe spruit.

Overlijdens
Noël Rammeloo

Geboren op 25 juni 1942 te Assenede en overleden op 07 februari 2022 te Gent

Josiane Dekeyser

Geboren te Diksmuide op 23 augustus 1946 en overleden op 29 januari 2022 te Gent
Het bestuur biedt de getroffen families
zijn oprechte deelneming aan.
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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.
Vereniging
2.
Uitstraling / Handgreep / Godin van de liefde
3.
Streling / Kunst secundair onderwijs
4.
Bevel / Brandgang / Liniaal / Verenigde Naties
5.
Openbare leeszaal en bibliotheek / Fotoboek /
Ledikant
6.
Drankgelegenheid (omg.) / Droog / Hoofdplaats van
Oekraïne
7.
Masttouw / Lofspraak
8.
Misdadiger
9.
Groot / Toost
10. Schrobnet / Arbeidsduurverkorting / Fris
11. Lof / Verstand / Sleeptouw
12. Achter / Schatting / Eten (soldatentaal) /
Paardenkracht
13. Engelse graanjenever / Voor14. Deel van een fietswiel / Mondblaartje / Leegte
15. Geleerde

Horzontaal
1.
Meergezinswoonst
2.
Koekjesmerk / Griekse letter / Niets / Anonieme
alcoholisten
3.
Papegaai / Herkenningsteken / Brandstof
4.
Afwas / Vierkant / Geschenk
5.
Verzetsbeweging / Gezichtseinder / Bewijs
6.
Roemenië / Indien / Woonschuit / Paardenslee
7.
Karweitje / Geliefde / Vreemd vliegend voorwerp
8.
Argon / Limburgs Universitair Centrum / Vlaams
Instituut voor Biotechnologie / Thomas Foket
9.
Toiletartikel / Plechtige belofte / Teug
10. Rolverdeling / Bediende / Schreeuw
11. Lager middenstandsonderwijs / Natuurkenner /
Priem
12. Open Universiteit (omg.) / Vlek / Vouw /
Tegenover/ Alarm
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.
(november – december 2022)
Mevrouw Isabelle Bambust

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:
Di - Wo - Do - Vr :
7u30—15u30
Di - Wo - Do - Vr :
7u30—15u30
Contact en inschrijving:
Tel.:
09 225 18 13
Rekeningnr.: IBAN : BE73 0011 5800 1760
OPGELET:
E-mail:
personeelsbond.kbp@telenet.be
omwille van verlof is het secretariaat gesloten van
25/02/2022 tot en met 07/03/2022
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
Bart Peeters:
Lente uitstap Heuvelland (GP):
Daens:
Night of the Proms
Mamma Mia
Personeelsfeest:
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