
Gebruikers van het openbaar vervoer 

Worden verzocht de website 

Van de Lijn en/of NMBS te 

raadplegen. 

 

 

 

JOB 

INSCHRIJVEN VERPLICHT!!! 

Door inschrijvingsstrook 

* op te sturen naar: 

Tonny Versluys 

Kamp van Beverlo 

Leopold I – laan bus 6 

3970 Leopoldsburg 

*mailen naar : 

florent.dieltjens@proximus.be 

 

deelnameprijs: 

€ 30 (ter plaatse te betalen) 

Gepensioneerden moeten 

overschrijven op rekeningnr.: 

BE35-0003-2544-8437 
Met vermelding: Naam + hoeveel personen 

Hiermee moet men zich ook nog inschrijven !! 

 

In de deelnameprijs zijn inbegrepen: 

Koffie en koffiekoek bij het onthaal en 

middagmaal. 

 

 

Deze uitnodiging mag je ook kopiëren en 

verdelen onder je collega’s en vrienden. 

Probeer samen met andere collega’s en 

vrienden samen te rijden om kosten en 

het milieu te besparen. 

 

Neem eens een kijkje op onze website. 

Zeker doen !!! 

 

www.army-chaplaincy.be/job 

 

over de werking van onze aalmoezeniersdienst!! 

Secretariaat: Job-werking 

 Florent Dieltjens 

 Paal – Dorp 5/6 

 3583 Paal 

GSMNr: 0477/75.11.00 

Mail: florent.dieltjens@proximus.be 

  

 

 

BISDOM BIJ DE KRIJGSMACHT 

 

Christelijke Gemeenschap van 

Beroepsvrijwilligers nodigt u uit. 

 

Op de Job-Dag 

Van dinsdag 13 december 2022 
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Plaats van het gebeuren 

Thema 

Programma INSCHRIJVINGSFORMULIER 

 

Abdij van zevenkerken 

Zevenkerken 4 

8200  Brugge 

 

 

********* 

 

 

 

Twitter with God 

 

 

 

************** 

 

  

 09:15hr Ontvangst met koffie en boterkoek 

 10:00hr Verwelkoming door de voorzitter 

 10:15hr bezinning door de Padré 

 10:30hr Spreker:  Vader Michel Remery 

 12:00hr Wildstoofpotje met kroketjes en 

witloof 

 13:30hr Gezellig samen zijn 

 15:30hr einde jobdag 

 

Verplaatsingen en maaltijden zijn ten laste van 

de deelnemer. 

Het is aan te raden om zoveel mogelijk samen te 

rijden. 

We rekenen op een sterke afvaardiging uit de 

verschillende kwartieren en groeten u bij 

voorbaat heel dankbaar. 

 

 

 

Inschrijven vóór 05 december 2022 

 

 

 

 

Job-dag dinsdag 13 december 2022 

In DRUKLETTERS en in het ZWART AUB! 

Naam + Voornaam: 

…………………………………… 

Graad:…………………………….. 

Militair adres: 

Eenheid:…………………………… 

 

Plaats:………………………………

…………………………………….. 

Thuisadres: 

…………………………………….. 

…………………………………...... 

GSMNr:……………………………. 

Mailadres:…………………………. 

DIABEET: JA NEEN 
(schrappen wat niet past) 

Gelieve dit correct in te vullen AUB!!! 


