
50 jaar 123 POL 

11 oktober 2018 

 

  

Deelname 

Wij verwachten ALLE oudgedienden van 123 POL met partner, dwz IEDEREEN die ooit 

heeft deel uitgemaakt van 123 POL, dus met inbegrip van zij die 123 POL hebben vervoegd 

op een ander tijdstip dan 1968.  Ook de weduwes van onze overleden makkers (Kris en 

Chantal) worden mee uitgenodigd en we zijn zeer verheugd om hen bij dit event te kunnen 

betrekken. Op basis van deze gegevens zullen ook de uitnodigingen voor de Plechtigheid 

door de KMS verstuurd worden. 

Programma: bestaat uit vier luiken 

 
1. Bezoek KMS. 

2. Maaltijd in de Club der Gidsen. 

3. Plechtigheid in het Jubelpark + receptie in de KMS. 

4. Afsluiting in de Wappers 

In principe hopen en verwachten we, gezien de hoofdbedoeling van de bijeenkomst, dat we 

met een zo groot mogelijke groep het volledige programma samen afwerken, maar het staat 

iedereen vrij om een keuze te maken van de activiteiten waaraan men al of niet wenst deel 

te nemen.  De keuze kan uitgedrukt worden op het inschrijvingsformulier. 

Timing: 

1030 1050 ontvangst met koffie in de cafetaria KMS (blok L1 = 1e blok rechts na de 

ingang via Hobbemastraat).  Koffie op individuele vraag aan de prijs van 1€ 

1100 1300 bloemen neerleggen aan het Monument met muziek 

blok D (nostalgie!!) 

uiteenzetting Prof Van Schoor + bezoek Labo 

bezoek nieuwe KMS infrastructuur 

1300  einde bezoek – verplaatsing naar de Club der Gidsen 

1400 1430 aperitief 

1430 1730 3 gangen verrassingsmenu met wijn en koffie 

1730  einde Club der Gidsen – verplaatsing naar het Jubelpark 

1830 1910 ontvangst met verfrissingen in het Luchtvaartmuseum 

1915  begeleiding naar de tribune 

1930 2100 Plechtigheid KMS op de Esplanade van het Jubelpark 

2115 2200 receptie in de cafetaria KMS 

2200  afsluiting met super BOBO taart en koffie in Taverne Wappers 

   



Parking 

Voor het bezoek aan de KMS zal er parking voorzien worden voor een 20-tal voertuigen 

binnen in het kwartier zelf of in de Hobbemastraat.  De auto’s kunnen ter plaatse blijven voor 

de volledige dag (tot na de receptie ‘s avonds).  Iedereen die wenst gebruik te maken van die 

parking zal de nodige gegevens (naam, merk + model, nummerplaat) tijdig moeten opgeven 

bij inschrijving. In principe doen we de verplaatsing naar de Club der Gidsen te voet. Voor zij 

die het wensen, bestaat er eveneens een mogelijkheid om de trein te nemen in Station 

Schumann en uit te stappen bij de eerste halte Station Luxemburg. 

Zij die pas later in de dag zouden aansluiten bij de groep, kunnen gebruik maken van de 

parking die in en om het Jubelpark zal ingericht worden voor alle genodigden voor de 

Plechtigheid.  Daartoe moeten ze beschikken over de officiële parkingkaart die door de KMS 

verspreid wordt en deze vertonen op aanvraag..  

Deze parkingkaart zal ook nodig zijn voor zij die de verplaatsing heen en terug naar de Club 

der Gidsen met de wagen willen maken. 

Kosten en deelnameprijs (per persoon) 

Algemene onkosten (bloemen en herinneringslint):         4  € 

 (dit bedrag is door elke deelnemer verschuldigd, ongeacht de activiteiten) 

Bezoek KMS:   0 € 

Maaltijd (eten + alle dranken) 45 € 

Receptie 16 € (*) 

BOBO taart + koffie   5 € 
 

Totaal = 70 € per persoon 

Zij die niet deelnemen aan bepaalde activiteiten trekken het bedrag van die activiteit af van 

de 70 € ; vb wie alleen volledig avondprogramma doet => 70 – 45 = 25 € 

(*) Dit bedrag is bepaald door de KMS.  Wij doen de globale inschrijving bij de KMS voor 

deelname aan de Plechtigheid en de receptie, en storten het bedrag door voor de volledige 

groep.  U hoeft zich dus niet apart in te schrijven bij de KMS, alleen bij ons (zie hierna). 

 

Inschrijving én betaling  VOOR 28 september 2018 

Inschrijving per mail bij Fred en Bert 

aan  f.vd@live.be 

cc    robstorme@telenet.be 

Maak gebruik van het bijgevoegde inschrijvingsformulier of copy/paste van de tekst onderaan 

Betaling door storting van het betreffende bedrag 

Rekening:  BE93 0010 7769 6167 

  Fred Vandingenen 

  1560 Hoeilaart 

Vermelding: 123 POL  

!!! Respecteer AUB de limietdatum 

 

mailto:f.vd@live.be
mailto:robstorme@telenet.be


RV Adressen 

Ingang KMS 

Hobbemastraat 8    1000 Brussel 

Club der Gidsen 

Aarlenstraat 32   1000 Brussel 

Luchtvaartmuseum 

Jubelpark 3  1000 Brussel  MAAR ingang langs Ridderschapslaan (Avenue de la Chevalerie) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inschrijvingsformulier 

Naam/Nom :  

Partner/Partenaire :     ja/neen  oui/non 

Kenmerken auto/données voiture 

 Nummerplaat/Immatriculation:  

 Merk en model/Marque et modèle: 

Deelname programma ( x = ja ; blanco/0 = neen) 

Participation programme ( x = oui ;  blanc/0 = non) 

 Bobo Partn. 

 Volledig/Complet: 

     Of/Ou 

 Gedeeltelijk met volgende keuze (alleen in te vullen bij “neen” hierboven) 

 Partiellement avec les choix suivants (à remplir uniquement si “non” ci-avant) 

 Bezoek KMS/Viste ERM:    

 Eten/Repas:    

 Plechtigheid + receptie  

 /Cérémonie + réception: 

 Wappers:   

Bedrag/montant Bobo                   =         € 

Bedrag/montant Partn.                  =         € 

Totaal/Total te betalen/à payer   =         € 

 


