
Beste VFB Leden, 

Beste bezoeker van het VFB-trefpunt Leuven, 
 

Onze volgende activiteit van het VFB trefpunt Leuven gaat door 
op donderdagavond 30 November 2017 om 19u30 in het centrum “De 
Kring”,  zaal “Receptie”, Jozef Pierrestraat 60, 3010 Leuven (Kessel-

Lo).   
Inkom: de leden van het het VFB betalen: €5, niet leden betalen: € 7. 
 
De inschrijvingen worden zo snel mogelijk verwacht en is verplichtend via 
volgend emailadres: inschrijvingen@vfbtrefpuntleuven.be en kan tot en 

met dinsdag 28 november 2017.  
 

Op onze agenda staan volgende punten:   
 Voordracht van onze gastsprekers de heren Geert Vandendriessche en Erik 

Leeman met als onderwerp “Introductie tot ETF’S . Practisch aan de slag 

met ETF’S.”   
 Nieuwe aankoopvoorstellen. 

 Varia   

Hoe bereik u onze vergaderplaats: 
 

 Per wagen 
o Vanuit de richting Brussel: 

Komende vanuit Brussel gaat u via de E40 naar E314. Eens 

op de E314 neemt u afrit nr 20.  
Op het einde van de afrit gaat u rechts naar het vuntcomplex. 

Verder gaat u bij de rotonde rechtdoor naar de Kesseldallaan. 
Gaat verder bij de rotonde rechtdoor naar de eenmeilaan. 
Neem verder op de rotonde de 1ste afslag naar het Baron 

August de Becker Remyplein. 
Sla vervolgen linksaf om op het Baron August de Becker 

Remyplein te komen. 
 

 Vanuit de richting Hasselt: 

Komende vanuit de richting Hasselt volgt u E314 tot aan de 
afrit nr 20 en neemt u deze afrit .  

Op het einde van de afrit gaat u links naar het vuntcomplex. 
Verder gaat u bij de rotonde rechtdoor naar de Kesseldallaan. 
Gaat verder bij de rotonde rechtdoor naar de eenmeilaan. 

Neem verder op de rotonde de 1ste afslag naar het Baron 
August de Becker Remyplein. 

Sla vervolgen linksaf om op het Baron August de Becker 
Remyplein te komen. 

 
 Vanuit de richting Mechelen: 

Komende vanuit Mechelen volgt u N26 over 10,5 km. Sla 

linksaf en voeg in op de Ludenscheidssingel /de R23. 
Volg de 2 linkerrijstroken om schuin linksaf te slaan naar de 

Vuurkruisenlaan / de N2. 
Sla linksaf naar de Leuvensestraat. Sla u flauwe bocht naar 
rechts naar Baron August de Becker Remyplein. 
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Parking:   
Op het de Becker Remyplein en de omliggende straten is er mogelijkheid tot 

parkeren. 
Onze vergaderlocatie ligt op 400 m wandelafstand ( 5 min. stappen) vanaf het 
plein.  

 

 
 

 Te voet 

Onze vergaderlokatie ligt op 1,0 km (of 13 min stappen ) van aan het 
station van Leuven.  

 



 
 
 

 
 

 Met het openbaar vervoer 
Vanuit het station Leuven kan u op perron 7 van de bussen volgende 
buslijn nemen :  

 Lijn 2 – richting Kessel-Lo 
 

Aan de halte “De Becker Remy plein” stapt u af. 
Vanaf deze bushalte is het nog 400 m stappen. 
Zie plan onder parking. 

 
Vertrekende vanuit het busstation is dit de eerste halte. 

                                                                                                                 
Ik kijk uit naar uw komst. 
 

Met vriendelijke groeten, 
 
 

 



 


