
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In een crisis ontstaan ook mooie en goede dingen… 

Corona dwong het bestuur uit te kijken naar een nieuwe locatie. 

Meer ruimte betekent meer veiligheid voor onze leden. 

De receptie zal onze try-out zijn in de Aula van het Heilig Hartcollege. 

Voor de eerste maal de nieuwe zaal opstellen, onze geluidsinstallatie uittesten… 

Ook wij zijn benieuwd! 

De avond zal verlopen volgens de geldende voorschriften. 

Met een vernieuwde en kleurrijke lay-out hopen we u aangenaam te verrassen!  

De ‘Spiegel’ in een eigentijds jasje! 

U zal deze nieuwe versie zowel op onze website als in uw mailbox terugvinden.  

Onze ‘papieren’ leden hoeven zich geen zorgen te maken, we zullen hen een geprinte versie blijven 

bezorgen.  
  

    Spiegel nr 336           september 2021 

SPIEGEL 

Berichtenblad van de Jan van Boendalekring Tervuren 

 

De Jan van Boendalekring start weer op  

met een ‘receptie ‘ 

 vrijdag 3 september 2021  
20 uur  

in de Aula van het Heilig Hartcollege  

Albertlaan 44, 1970 Wezembeek-Oppem 



  

 

 

Leden met een 

COVID 

Safe Ticket zijn 

welkom 

Gelieve de handen 

te ontsmetten 

 

 

 

Komt u met de 

wagen? 

U kan langs beide 

zijden van de 

Albertlaan 

parkeren, 

eveneens op de 

speelplaats van de 

lagere of 

middelbare 

afdeling. Maakt u 

zich geen zorgen, 

de bestuursleden 

zullen u langs de 

straat ter hoogte 

van de aula 

opwachten, en u 

begeleiden bij het 

zoeken naar een 

parkeerplek. 

 

 

 

     www.boendalekringtervuren.be       janvanboendalekring@gmail.com 

PROGRAMMA 2021-2022 

3 september 2021 RECEPTIE 

 

1 oktober 2021 Herman VAN ROMPUY 

Europa 
 

5 november 2021 Jean DEWAERHEID  

Napoleon 200 jaar later.  

Gevolgen van zijn beleid in onze regio  
 

3 december 2021 Willie VAN PEER 

Niet te geloven. De Bijbel vandaag 
 

7 januari 2022: NIEUWJAARSFEEST 

 

4 februari 2022 Stefaan DEPYPERE 
Oceaanbeheer : geopolitiek, klimaat en 
sashimi 
 

4 maart 2022 Isabel VERMOTE 
Helende kracht van kunst 
 

1 april 2022 Nancy VERMEULEN 
Landen op Mars 
 

6 mei 2022 Panelgesprek met jong ondernemend 
talent over duurzaamheid  
 

3 juni 2022 Marc VAN DEN HOOF,  
Brad Mehldau  

BOENDALEBERICHTEN 

Bij de start van dit nieuwe werkjaar kunt u uw lidmaatschap 

hernieuwen door 30 euro te storten op de 

Jan van Boendalerekening 

IBAN: BE09 4345 1104 0157 (BIC: KREDBEBB) 

met vermelding van uw naam en voornaam’ 

bijdrage 2021  2022 

 

 

http://www.boendalekringtervuren.be/

