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Mededeling van de voorzitter.

  Beste vrienden,

  J O E P I E, EINDELIJK!   

  We zijn er terug: we kunnen al wandelen, fietsen en petanquen …
  We hopen dat jullie even blij zijn als wij!
  Dit krantje ziet er meteen al stukken aantrekkelijker uit, met aankondigingen van 

activiteiten en uitnodigingen voor feestjes…

  2020 was een jubileumjaar in mineur, dus gaan we in 2021 de schade inhalen!
  - een corona-bye-bye-happening
  - een boottocht met bezoek aan Antwerpen, eten en drinken en animatie op de boot
  - ons jaarlijks banket met een super luxueus menu

  Zoals het er nu naar uitziet zal dit allemaal kunnen plaatsvinden zonder beperking van 
aantal deelnemers, en we hopen maar dat dit de realiteit blijft.

  We kijken er zeer naar uit jullie talrijk op alle activiteiten te kunnen ontmoeten.

  Veel plezier met het ontdekken van wat er terug mogelijk is.

  Marie-Paule
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Uitnodiging voor 
‘Corona-bye-bye-happening’ ‘Corona-bye-bye-happening’ 

  We zien het einde van de tunnel naderen, we hebben veel moeten missen in 2020, 
daarom doen we een inhaalbeweging en maken een combinatie van de nieuwjaars-
receptie en het lentefeest en bieden jullie graag een ‘corona-bye-bye-happening’ aan. 
We gaan ervan uit en geloven dat de versoepelingen tegen dan zo zijn dat we met 
geen beperking in aantal deelnemers rekening moeten houden. Mocht daar nog iets 
aan wijzigen na het publiceren van de uitnodiging dan zal dit per e-mail nog worden 
bevestigd.

  Noteer alvast: 
²  dinsdag 31 augustus 2021 om 14.30 uur in Salons Roskam te Merelbeke.

  Optreden van Wim Claeys, voor de meesten onder ons wellicht geen onbekende, met 
zijn liedjes in ’t Gents… Tijdens corona was hij ook via facebook te volgen, hij is regel-
matig bij woonzorgcentra e.d. wat liedjes gaan brengen.

  Aansluitend een receptie met hapjes aangevuld met een uitgebreid dessertbuffet.
  Om je vingers van af te likken. Als het weer het toelaat zal dit zelfs in de tuinen van 

Salons Roskam kunnen doorgaan.

  We kijken ernaar uit om jullie in grote aantallen terug te kunnen ontmoeten want er 
zal veel moeten worden bijgepraat. Dit is zowat de eerste activiteit waar we met veel 
leden kunnen samenkomen.

  Inschrijving vooraf is noodzakelijk en we vragen een kleine bijdrage van € 10 per 
persoon, (werkelijke kostprijs: € 30).

  Inschrijving door te betalen op rekening BE63 4470 0615 8108 op naam van Kring 
Gepensioneerden KBC Gent vanaf 25 juli t/m 25 augustus 2021.

  We hopen jullie talrijk te mogen ontmoeten en duim alvast mee voor een zonnige dag!

  Iedereen van harte welkom!

  Het bestuur.
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DAGREIS 
van dinsdag 14 september 2021 

JUBILEUMBOOTTOCHTJUBILEUMBOOTTOCHT
“CRUISE OP DE SCHELDE RICHTING ANTWERPEN”. 

  Naar aanleiding van ons jubileumjaar was het de bedoeling om ook in het lustrumjaar 
2020 aan onze leden een luxueuze boottocht op de Schelde aan te bieden. Omwille 
van de coronaperikelen kon deze uitstap niet doorgaan. Het bestuur heeft evenwel 
beslist deze voor dit jaar te plannen.

  Voor deze boottocht hebben wij het cruiseschip “Verdi” afgehuurd. Dit luxueus twee-
deks passagiersschip met ruime zonneterrassen biedt plaats aan 250 personen. 

  Aan boord genieten we van een middagmaal met bediening aan tafel. Voor diegenen 
die even de benen willen strekken is er een uitstap voorzien in Antwerpen. Deelne-
mers die moeilijk ter been zijn, kunnen op de boot blijven en er rustig genieten van 
het comfort en bij goed weer, wat wij natuurlijk hopen, van de bedrijvigheid aan het 
Steen.

 Rondvaart Omwille van hoogtij op 14 september vertrekken we om 9 uur in Rupelmonde (Ge-
laagstraat) waar we aan boord gaan. Eens de Rupelmonding voorbij hebben we op de 
linkeroever de mooie natuur van het grootste overstromingsgebied van Vlaanderen: 
‘Polders van Kruibeke’. Op de rechteroever zien we de toenemende verstedelijking. 
Weldra naderen we de rede van Antwerpen, het gebied van 6 km lange kaaien en 
het historisch hart van de sinjorenstad dat een algemene metamorfose onderging. 
Bemerk de vele nieuwe en indrukwekkende gebouwen, zoals bijvoorbeeld het justi-
tiepaleis, het vernieuwde M HKA (Muka), het MAS, het Redstarmuseum, het nieuwe 
Havenhuis. Richting havengebied varen we langs het Noordkasteel en de Royerssluis 
en zien tal van havenbedrijvigheden, zoals o.m. het baggerbedrijf van het bekende 
Havenbedrijf Antwerpen aan het Deurganckdok, waar we aan de terminals de haven-
activiteit van laden en lossen van de grote containerschepen vanop de eerste rij kun-
nen bewonderen. Indrukwekkend en adembenemend!

  Hier maken we rechtsomkeer terug richting Antwerpen.

  Voorbij de Kallosluis die toegang verleent tot het havengebied van de linkeroever na-
deren we stilaan Lillo. 

  Tijdens de gehele tocht krijgen we uitleg van een gids en kunnen we genieten van 
accordeonmuziek die voor de nodige sfeer zorgt. 

 Antwerpen Rond 13.20 uur ontschepen we te Antwerpen, Steenplein en start het gegidst bezoek 
aan de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, wie dat wenst kan aan boord van het schip blij-
ven.

  Bij het bezoek achter de schermen toont de gids plaatsen waarvan u niet vermoedde 
dat ze ook deel uitmaken van de kathedraal. De beklimming van de kleine toren en 
het zicht op de tuin van de kathedraal vormen het hoogtepunt van dit aanbod. Duur 
bezoek: 2 uur.

  Het maximaal toegelaten aantal deelnemers voor het bezoek aan de kathedraal be-
draagt evenwel 100 personen.  5 groepen van maximaal 20 personen. Indien er zich 
meer dan 100 personen inschrijven zal de datum van betaling bepalend zijn voor de 
toewijzing.

  Voor de overigen voorzien we desgevallend (in functie van het aantal) een gegidst 
bezoek aan de stad.

 Let op! We zullen rekening moeten houden met de op dat ogenblik geldende co-
ronavoorschriften.  Deze zijn voor wat september betreft nog niet volledig ge-
kend. Hopelijk zijn deze dan dermate versoepeld dat bijvoorbeeld mondmasker 
niet meer verplicht is (bv. in de bus). Nodige na te leven veiligheidsinstructies 
zullen bij vertrek aan de deelnemers worden medegedeeld.
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DAGREIS 
van dinsdag 14 september 2021 

JUBILEUMBOOTTOCHTJUBILEUMBOOTTOCHT
“CRUISE OP DE SCHELDE RICHTING ANTWERPEN”. 

  PRAKTISCHE GEGEVENS:

 Wanneer: Dinsdag 14 september 2021

 Vertrekplaatsen:    
 Bus 1
 07.00 uur Eke, parking Makro (kant restaurant).
  08.00 uur Delhaize Lokeren, afrit 12 richting Lokeren.
 Bus 2 
 07.45 uur P&R, carpoolparking, Dendermondsesteenweg – Destelbergen.

 Programma:    
  09.00 uur Welkom aan boord met koffie en 2 koffiekoeken.
  12.00 uur Middagmaal aan boord tijdens het varen.
  Aperitief (cava)
  Tomatensoep met balletjes
  Kalkoentournedos ‘archiduc’
  Gebraiseerd witloof   
  Spekaardappelen
  Chocolademousse
  Koffie
  13.20 uur Ontscheping te Antwerpen, Steenplein (bij het ponton). Wandeling naar de kathedraal 

met gegidst bezoek (2 uur).
 17.30 uur Inscheping te Antwerpen, Steenplein (bij het ponton).
  Terugvaart naar Rupelmonde.
  18.30 uur Aankomst te Rupelmonde (Gelaagstraat).

 Prijs: € 55 per persoon. 

 Activiteitsverantwoordelijke:       Jean-Paul De Bontridder – gsm 0478.77.47.54 – jpaul.debontridder@telenet.be 

 Inschrijving: Gelieve bijgaand inschrijvingsformulier uiterlijk tegen 25 augustus 2021 op te sturen 
naar Daniël Verbeke –  KC 3412 Melle. 

  Ter gelegenheid van ons lustrumjaar kunnen we dit programma aanbieden voor € 55 p.p., 
werkelijke kostprijs € 110. De kostprijs voor afhuring boot en voor busvervoer wordt 
immers volledig door de kring ten laste genomen. 

  Te betalen op rekening BE63 4470 0615 8108  op naam van Kring Gepensioneerden 
KBC Gent vanaf 10 augustus  t/m 25 augustus 2021.

  De datum van betaling wordt in aanmerking genomen om de volgorde van inschrijving 
bij overboeking te bepalen! Betalingen die vóór 10 augustus op onze rekening verschijnen, 
zullen worden beschouwd als zijnde toegekomen op 13 augustus! Gelieve dus de 
betalingsperiode te respecteren!

 Inbegrepen in de prijs:
 • verwelkoming aan boord met koffie en 2 koffiekoeken;
 • middagmaal aan boord met bediening aan tafel (incl. aperitief, 1 drankje en koffie);
 • gids aan boord voor de gehele dag;
 • bezoek aan de kathedraal met gidsen (maximaal 100 personen);
 • uitstap: heen- en terugreis met autocar + fooi buschauffeur;
 • muzikale omlijsting.
  
  Het bestuur
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Verslag wandeling 
van donderdag 13 mei 2021 te Sint-Amandsberg. 

  “De natuur van Oude Bareel, Bergenkruis en het Westveld.”

  Wie herinnert zich onze vorige groepswandeling nog? Het is bijna uit de tijd dat de 
dieren nog spraken. We schreven toen juli 2020 en hoopten dat de eerste wandeling 
in Gentbrugge het begin was van een nieuwe reeks. Maar neen dus, het werd ook de 
laatste voor lange tijd.

  Toen ik begin dit jaar de eerste wandeling uitwerkte, hoopte ik begin mei met de 
‘aftrap’ of beter de ‘afstap’ te kunnen starten. De eerst voorziene datum 3 mei was iets 
te vroeg. De vaccinaties waren dan wel gestart, maar de terrassen mochten maar op 
8 mei open. En wat zijn we nu met een plezante, sociale natuurwandeling zonder een 
natje, een droogje en een plaspauze. Juist. Niet veel. Dan maar een weekje uitstellen 
naar 13 mei, al was dat Hemelvaartsdag.

  Gelukkig mochten we als vereniging al met 25 + begeleider wandelen. Het was tot de 
laatste dag nagelbijten en dagelijks weerbericht kijken. Hoeveel zouden er corona, 
Hemelvaartsdag, en het wisselvallige weer trotseren? 14 vooraf ingeschrevenen 
kwamen opdagen. Er waren 10 verontschuldigingen omwille van familiale redenen of 
zelfs het krijgen van hun vaccin op deze feestdagnamiddag. Al bij al een mooie groep. 

  Het landschap in Oude Bareel wordt gekenmerkt door bosjes, drassige en droge wei-
landen, akkers, oude knotwilgen, kruidrijke wegbermen en poelen. Allen zijn ze het 
leefgebied van enkele bijzondere planten- en diersoorten.

  Bij de start waren de weergoden ons gunstig gezind. We vertrokken langs de kerk van 
Oude Bareel door de woonstraten van deze wijk. Saai zou je denken, maar dan 
draaiden we al snel de oprit tussen 2 huizen in. Raar, maar achteraan begint een smal 
baantje dat ons naar de achterliggende, goed verscholen, akkers bracht.

  De akkers hier worden meestal intensief bewerkt, waardoor er voor veel dieren en 
planten weinig te rapen valt. Toch is het hier dat de buizerd op zoek gaat naar muizen. 
Ook de kievit durft broeden in akkers, maar hier mocht men er nog geen aan-
schouwen. Wij ook niet.

  Op enkele akkers in Oude Bareel groeien nog enkele ‘akkeronkruiden’ zoals klaprozen, 
korenbloemen en akkerviooltjes.

  Wij stapten verder door een eerste bosje: het ‘Mierenbosje’ op het hoogste en droogste 
deel van het gebied. Veel bos is er niet meer te vinden, maar de talrijke kleine bosjes 
die we aandeden waren zeker de moeite waard. Het Mierenbos is minstens 200 jaar 
oud en is één van de overgebleven resten van wat ooit een veel groter bos op de 
Achtenkouter was. De bodem bestaat er uit zure zandgrond. De bomen die er groeien 
zijn hoofdzakelijk zomereik en Amerikaanse vogelkers. In de struiklaag komen lijster-
bessen en bramen voor. Langs de bosrand staat hier en daar een brem. Een typische 
bosplant die hier voorkomt is de gewone salomonszegel. Er overleeft nog een vrij 
grote kolonie van de behaarde bosmier, een beschermde diersoort. Ook eekhoorns 
en spechten voelen zich hier nog goed thuis.

  Via kleine paadjes tussen de recente woonwijken staken we de spoorweg over en 
bevonden we ons in Destelbergen. Links staat een ruim kasteel met groot park te 
koop. Koopt KBC het voor onze activiteiten? Ook deze oude ‘kasteelparken’ kunnen 
we als een soort bos beschouwen. De oude bomen die hier staan zijn een thuis voor 
vleermuizen en de plek waar het buizerdpaartje broedt.

  Op de hoek van de Bergenkruislaan werd kort overlegd, wie zal inkorten en wil enkele 
honderden meters verder naar het tussenrustpunt. Niemand. Iedereen koos voor de 
lange afstand en de omweg naar ‘Bergenkruis’. Dit is een bedevaartsoord, waar jaarlijks 
op Hemelvaartsdag een massa volk aanwezig is om een kaarsje te branden, een dienst 
bij te wonen en te genieten aan de talrijke kraampjes. In coronatijd is er voor het tweede 
jaar op rij weinig volk en geen kraampjes. Dan maar op weg naar het terras in de Bier-
tuin van Bierhuis en Brouwerij Haeseveld. We passeerden nog even het Gallische dorp. 
Enkele vrijwilligers bouwden hier een Gallisch dorp na. Te bezichtigen met gids op 
zaterdagnamiddag.

  Gelukkig hadden we net een plekje gevonden op het druk bezochte terras, toen de 
hemelsluizen even opengingen. De grote ‘parasols’ deden dienst als paraplu en hiel-
den ons droog.
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Verslag wandeling 
van donderdag 13 mei 2021 te Sint-Amandsberg. 

  Het tweede deel van de wandeling bracht ons terug naar de wijk Oude Bareel en het 
Westveld. Laag gelegen weiden, bosjes, bosranden, poelen en woonwijken wisselen 
elkaar af. Wie had gedacht dat beide zijden van de spoorweg zo verscheiden zijn? Op 
een zeer recent woonerf werden de monumentale oude knotwilgenrijen behouden. 
Knotwilgen vormen een biotoop op zich voor heel wat dieren planten en zwammen. 
In de knotwilgen groeien heel wat andere plantensoorten, soms zelfs andere boomsoorten, 
hier gekomen door bessenetende vogels. Een mooi voorbeeld is bitterzoet, met zijn 
mooie paarse en gele bloemen. De tijgertaaiplaat is dan weer een fraaie paddenstoel 
die enkel bij wilgen groeit. Knotwilgen zijn ook een geliefde nestplaats voor ons kleinste 
uiltje, de steenuil.

  Bovenop de kouter, in het eerste deel van de wandeling, liggen de droge, zandige 
graslanden.  Hier leeft de mooie kleine vuurvlinder. In het tweede deel van de wande-
ling doen de we laag gelegen, meer drassige weilanden aan. Tijdens de winter staat 
een groot deel onder water, maar in de lente drogen ze weer op. Zo’n natte graslanden 
kunnen een heel bijzondere vegetatie kennen, met o.a. egelboterbloem, echte koe-
koeksklok, moerasrolklaver, dotterbloem, enz. Een vogel, die je de laatste jaren minder 
ziet, is de boerenzwaluw. In Oude Bareel kun je er in de lente en zomer nog enkele 
bewonderen, jagend boven de velden.

  In lager gelegen drassige weilanden liggen ook enkele poelen. De oevers zijn begroeid 
met o.a. gele lis. Langs de oevers broeden wilde eenden en waterhoentjes. Amfibieën 
zoals kikkers, padden en watersalamanders trekken in het vroege voorjaar naar deze 
poelen om er te paren en hun eitjes af te zetten. De kikkers en/of padden waren 
duidelijk te horen. Op warme dagen vliegen er ook heel wat libellen rond.

  Langs de wegen en slootjes die het gebied doorkruisen en omringen liggen bermen 
die hier en daar zeer kruidrijk zijn. De bloeiende kruidvegetatie trekt heel wat insecten, 
zoals vlinders, aan. Ze vormen bovendien belangrijke verbindingswegen voor veel 
dieren. Zo geraken ze van het ene plekje naar het andere. En zo deden wij ook. We 
genoten van een prachtige wandeling. Deze kan je zeker ook eens doen in een andere 
periode.

  Verslag: Jean Pierre Bauwens
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Verslag wandeling 
van donderdag 3 juni 2021 te Everbeek.

 “Duivel Wandelroute” Wat een prachtige, zeer warme zonnige dag voor deze pittige wandeling van 9,9 km 
aan de rand van de Vlaamse Ardennen! Eén minpuntje: er kwamen slechts 11 deelnemers 
opdagen. Er waren ook 5 verontschuldigingen.

  In welke gedaante de duivel ook verschijnt, altijd probeert hij goedgelovige zielen te 
paaien met een buitenkansje. Klassiek is het verhaal van de duivelsschuur: een arme 
boer belooft zijn ziel aan de duivel als die voor hem een schuur bouwt voor de ochtend 
komt. De boerin hoort dit en brengt de haan vroeger aan het kraaien. De duivel vlucht 
weg, de schuur is klaar op één gat in de muur na dat zich niet laat dichten. De ziel van 
de boer is gered.

  Zullen wij ook de duivel zien? Als de duivel de warmte en steile klimmetjes is, dan was 
hij zeker aanwezig.

  Everbeek ligt aan de taalgrens en behoorde tot 1963 bij de provincie Henegouwen. 
Het bestaat uit twee afzonderlijke woonkernen, Everbeek-Boven en Everbeek-Beneden, 
en wordt daardoor vaak een tweelingdorp genoemd. Het is nu een deelgemeente van 
Brakel.

  We vertrokken aan de neogotische Sint-Jozefskerk van Everbeek-Boven. 
  Goed nieuws: we dalen.
  Kruisen en kapelletjes vind je in de Vlaamse Ardennen en het Pays des Collines overal, 

maar Everbeek spant wellicht de kroon. We zien ze in alle maten en soorten en al dan 
niet bij één of meerdere bomen. Vaak werden ze gebouwd ter nagedachtenis van een 
overledene of uit dank voor een bijzondere gunst of genezing. Van de Heilig-Hartkapel 
weten we alleen dat ze herhaaldelijk opnieuw werd opgebouwd. De laatste renovatie 
was in 1990.

  Via het wandelpad met de speciale naam Tiep-Tiap bereikten we een ingesloten parkje. 
Het lijkt privé terrein, maar het is wel degelijk openbaar domein. Een grote hond heet-
te ons welkom. Het was vroeger een toegangsweg voor de boeren naar hun akkers en 
weilanden. Het is ook de naam voor de helling naar Everbeek-Boven en is zeer populair 
bij wielertoeristen.

  Trimpont is een veel voorkomende familienaam in deze streek en is ook de naam van 
het gehucht in de schilderachtige vallei van de Terkleppebeek. Zo wordt de fraaie bak-
stenen kapel uit 1884 aan de gelijknamige straat ook Trimpontkapel genoemd. Het 
merkwaardige houten kruis, vergroeid in een eikenknot is opgedragen aan Joseph van 
Trimpont, die hier in 1843 door de bliksem dodelijk werd getroffen.

  Ook het bos op de valleiflank van de Terkleppebeek, een van de ecologisch meest 
waardevolle waterlopen van het Denderbekken, draagt de naam Trimpont. Het is een 
van de vele restanten van het enorme Kolenwoud, dat zich eeuwen geleden tot Ronse 
uitstrekte. Beuk en inlandse eik overheersen er naast elzen en essen in de lagere vallei 
en witte tapijten van daslook in het voorjaar. Hiervoor zijn we echter enkele weken 
te laat. Hier moesten we soms van het pad afwijken en een sprongetje maken om de voeten 
droog te houden. Het bos wordt gekenmerkt door grote niveauverschillen. En dat 
hebben we geweten. Het klimmen kostte ons krachten. Boven werden we opgewacht 
door een prachtig paard dat van ons veel aandacht kreeg. Of was het andersom en 
werden wij door het paard gekeurd? Hier verlieten we het bos en staken we meteen 
ook de taalgrens over en bevonden we ons in Flobecq. Van op de landweggetjes van 
het gehucht Motte kregen we prachtige vergezichten te zien.

  Bij de eerst mogelijke inkorting om rechtstreeks naar de start te wandelen wou 
iedereen verder, het volgende bos in. Het Livierenbos ligt bijna volledig op Franstalig 
grondgebied.

  De naam – Franse naam: Bois de la Louvière – is Romaans van oorsprong en duidt op 
de aanwezigheid van wolven. Tot in de 17e eeuw leefden er wolven in het bos, wat 
regelmatig aanleiding gaf tot verwoede klopjachten. De reusachtige zendmast van 
het Amerikaans leger aan de rand van het bos is tot kilometers ver in de omtrek te 
zien en is een baken voor iedereen die het spoor bijster raakt. Na nog wat dalen via 
kronkelpaadjes kwamen we op een kaarsrechte brede wandelweg. Halfweg deze weg 
verlieten twee ‘inkorters’ ons om via een iets kortere weg een beklimming van buiten 
categorie te omzeilen.

  De anderen stapten de rechte weg verder af en verlieten het Livierenbos via het land-
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Verslag wandeling 
van donderdag 3 juni 2021 te Everbeek.

goed Manoir de Livieren. Langs een prachtige grote wei met rustende koeien en 
enkele eenzame statige bomen kwamen we via een drassig paadje in het Hayesbos. 
Net als de andere bossen behoorde dit ook tot het Kolenwoud. Eeuwenlang werd het 
bos gebruikt voor hout- en houtskoolwinning, maar sedert tientallen jaren staat de 
natuur centraal in het grootste deel van het gebied. We vinden er bomen van alle leef-
tijden en formaten. Beneden meandert de Verrebeek, een van de mooiste en zuivere 
beken van Vlaanderen, die ontspringt in het Livierenbos en gevoed wordt door tal van 
bijbeken die opborrelen uit het Hayesbos. Hier wachtte ons de laatste en sterkste klim 
van onze wandelnamiddag. We sleurden ons, met een korte pauze halfweg, naar de 
top.

  Voor het laatste deel van de wandeling maakten we via smalle paadjes een slinger-
beweging door het weidelandschap van Everbeek-Boven. Hier en daar behoedden 
knuppelpaadjes ons voor de te drassige ondergrond.

  Aan de eindhalte hadden we in normale omstandigheden gekozen voor café Het 
Meiklokje – bij Schuure zijnen Benny – in de schaduw van de Sint-Jozefskerk. Dit volkse 
café is een dankbare pleisterplaats voor wandelaars en wielertoeristen. De kroeg werd 
lange tijd uitgebaat door de plaatselijke koster, die het café uit handen gaf toen hij in 
2013 tot diaken werd gewijd.

  Door covid-19 blijft het café voorlopig dicht, zodat we naar een andere afscheidsplaats 
moesten uitwijken. Na enkele vooraf gedane telefoontjes werd het de zomerbar aan 
het voetbalveld van Opbrakel. Gezien de uitbater door enkelen onder ons zeer goed 
is gekend, werd unaniem beslist in kolonne daarheen te rijden. In de volle zon werd 
gezellig nagekaart. En zoals daar gezegd: de afwezigen hebben een prachtige 
namiddagwandeling gemist.

  Bekijk zeker ook de fotoreeks.

  Verslag: Jean Pierre Bauwens
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Info wandeling
van donderdag 5 augustus 2021 te Olsene.

 “Leiestreek wandeltocht” Van het recreatiedomein de Raveschoot (de met kleine d is afkomstig van de adellij-
ke familie “de Raveschoot”) en de achterzijde van het Kasteel van Olsene wandelen 
we door een stukje Zandige Vlaanderen naar Machelenput. We keren terug langs het 
vroegere atelier van Roger Raveel.

 Wandelleiding:  Jean Pierre Bauwens

 Afstand:  10,3 km. Verharde en onverharde wegen. Beperkt inkorten is mogelijk.

 Vertrek:  14 uur.

 Samenkomst:  parking aan recreatiedomein de Raveschoot, Rijwegstraat 3 te 9870 Olsene = 
GPS-adres.

 Inschrijving:  omwille van de covid-19-regels weten we graag vooraf wie zal deelnemen. Dus graag, 
tot 1 dag vooraf, uw bevestiging van deelname aan deze wandeltocht per mailtje naar 
jpbauwens@gmail.com  Bevestigen met opgave van de namen van de deelnemers.

 Wandelcoördinator:  Jean Pierre Bauwens – gsm: 0499 48 15 32.

Info wandeling
van donderdag 9 september 2021 te Waarschoot.

 “De Lieve” wandeltocht We starten aan de achterzijde van de kerk van Waarschoot en wandelen eerst noorde-
lijk naar Hoekje om dan vrij snel zuidwaarts te draaien. Via ’t Hand en Arisdonk en langs 
De Lieve stappen we naar Beke. Van daar gaan we recht naar de startplaats

 Wandelleiding:  Jean Pierre Bauwens.

 Afstand:  11 km. Halfweg is een inkorting mogelijk tot een afstand van 7,5 km.

 Vertrek:  14 uur.

 Samenkomst:  Parking Centrum, Nieuwstraat 6 te 9950 Waarschoot = GPS-adres.

 Inschrijving:  omwille van de covid-19-regels weten we graag vooraf wie zal deelnemen. Dus graag, 
tot 1 dag vooraf, uw bevestiging van deelname aan deze wandeltocht per mailtje naar 
jpbauwens@gmail.com  Bevestigen met opgave van de namen van de deelnemers.

 Wandelcoördinator:  Jean Pierre Bauwens – gsm: 0499 48 15 32.
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Info fietstocht
van vrijdag 30 juli 2021 te Dendermonde. 

 “Tussen Schelde en Dender” De naam ‘Dendermonde’ spreekt voor zich: het is de plaats waar de Dender uitmondt 
in de Schelde. De stad van her Ros Beiaard heeft een rijke geschiedenis, maar nu ben 
je hier in de eerste plaats om langs het water te fietsen. Met twee rivieren in de buurt 
moet dat aardig lukken. 

  Kortom, in en om Dendermonde tref je een echt ‘waterland’ aan. Zo’n derde van deze 
route gaat bijvoorbeeld over de verhoogde dijken langs de Schelde.

  We hopen uiteraard op goede weersomstandigheden.

 OPGELET:  Vergeet jullie mondmasker niet mee te brengen. Dit is verplicht als we een terrasje 
doen.

  Gelieve, ten laatste tegen donderdag 29 juli, uw deelname aan deze fietstocht per 
e-mail te bevestigen aan luc.depreitere30@gmail.com. 

 Afstand:  45,2 km. Aard van de wegen: verharde en onverharde stroken.

 Vertrek:  14 uur.

 Samenkomst:  Parking ‘De Bruynkaai’, Bruynelaan, Dendermonde = GPS-adres.

 Ruststop:  wordt voorzien.

 Leiding:  Luc Depreitere - gsm 0476.34.18.97   -   Jan Haerens – gsm 0497.12.75.38 

  Het fietsteam.

Info fietstocht
van vrijdag 6 augustus 2021 te Sint-Laureins.

 “Door het land van kreken en kanalen” Aan water geen gebrek in het Meetjesland. Deze regio die in het noorden tegen 
Zeeuws-Vlaanderen aanleunt is hèt Vlaamse krekengebied bij uitstek. De Westerschel-
de en haar uiterwaarden zetten er eeuwen geleden grote gebieden onder water en 
veegden zelfs hele dorpen van de kaart. Op borden langs de dijken lees je welke vloed 
tot hun aanleg heeft geleid en welk polderland op het water is teruggewonnen. Niet 
alleen de kreken, ook het Schipdonk- en het Leopoldskanaal maken van het Meetje-
sland de ideale setting voor kilometers fietsplezier langs de waterkant.

  We hopen uiteraard op goede weersomstandigheden.

 OPGELET:  Vergeet jullie mondmasker niet mee te brengen. Dit is verplicht als we een terrasje 
doen.

  Gelieve, ten laatste tegen donderdag 5 augustus, uw deelname aan deze fietstocht per 
e-mail te bevestigen aan luc.depreitere30@gmail.com. 

 Afstand:  44,1 km. Aard van de wegen: verharde en 2 (korte) onverharde stroken.

 Vertrek:  14 uur.

 Samenkomst:  Parking ‘Het Godshuis’, Leemweg 11, Sint-Laureins = GPS-adres.

 Aard van de wegen:  verharde en 2 (korte) onverharde stroken.  
 Ruststop:  wordt voorzien.

 Leiding:  Luc Depreitere - gsm 0476.34.18.97

  Het fietsteam.
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Info fietstocht
van vrijdag  13 augustus 2021 te Erembodegem.

  We starten aan het natuurgebied De Gerstjens in Erembodegem en rijden via jaagpad 
en  het glooiende landschap van Denderleeuw midden in de natuur, via het natuur-
gebied De Wellemeersen  naar Aalst.

  Wij zetten onze tocht verder via de Leirekensroute richting Moorsel – Baardegem naar 
onze rustplaats vandaar keren wij terug naar Aalst  via Wieze – Gijzegem en jaagpad 
aan de Dender.

  Op onze route: de Kapellekesbaan - sportcomplex Schotte (locatie vroegere leerlooierij 
Schotte) - carnavalshallen van Oilsjt - de Schiptrekkersbrug en de ruime natuur.

 Leiding:  Yves Van Geit en Jean Pierre Bauwens.

 Vertrekplaats:  de parking aan het voetbalveld van SK Erembodegem gelegen naast de Gerstjens en 
restaurant Gerstenhof, Gerstenstraat 12A te 9320 Erembodegem. = GPS-adres.

 
 Startuur:  14 uur.

 Afstand:  43 km. Verharde en onverharde wegen.

 Rustplaats:  na ongeveer 25 km in Pop-up zomerbar “De Loereman” gelegen aan de Leirekensroute 
tussen Moorsel en Baardegem.

 OPGELET:  Gelieve, ten laatste tegen donderdag 12 augustus, uw deelname aan deze fietstocht te 
bevestigen via een e-mail naar  jpbauwens@gmail.com.

 Fietscoördinator:  Jean Pierre Bauwens – gsm 0499.48.15.32
  
  Het fietsteam

Schiptrekkerstocht door het land van
 Oilsjt en Denderleeuw
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Info dagfietstocht
van vrijdag 20 augustus 2021 te Tielt.

 “Briektocht” Voor onze tweede dagfietstocht gaan we naar West-Vlaanderen. We fietsen er rond 
Tielt in de sporen van Briek Schotte.

  In het eerste deel fietsen we richting Kanegem. We nemen daar een korte fotostop bij 
het Briek Schottemonument: ‘IJzeren Briek’. Onze eerste ruststop na 20,5 km gebeurt 
in café ’t Een en ‘t Ander te Schuiferskapelle.

  Het tweede gedeelte van 20,9 km fietsen we naar Meulebeke waar we in restaurant ’t 
Gisthuis genieten van een smakelijk middagmaal.

  De terugtocht van 24,5 km brengt ons naar Tielt via de Poelberg. We zullen er nog even 
rusten in het Koffie- en Eethuys Bellevue.

 Leiding:  Erik Desmedt en Jean Pierre Bauwens.

 Vertrekplaats:  parking sporthal De Ponte, Sportlaan 3 te 8700 Tielt. = GPS-adres.

 Start:  9.30 uur.

 Afstand:  66 km – Verharde en onverharde wegen.

 Menu  aan € 26 per persoon. (€ 31 werkelijke kostprijs)
  Keuze mee te delen bij betaling. (menu A of menu B)
 A:  hapje - soep - vlees (dunne lende van kalf en z’n garnituur) - koffie + 1 drank 
 B:  hapje - soep - vis (vis van de dag op zuiderse wijze) - koffie + 1 drank

 Inschrijving:  vóór 15 augustus 2021 door overschrijving van € 26 per persoon op rekening 
BE63 4470 0615 8108 van Kring Gepensioneerden KBC Gent.

 Fietscoördinator:  Jean Pierre Bauwens – gsm 0499.48.15.32

  Het fietsteam

Info fietstocht
van vrijdag 27 augustus 2021 te Aalter.

 Ommeland van Aalter We starten in het centrum van Aalter om in het Noorden ervan, door de wijdse natuur 
en het bosrijke Meetjesland, te fietsen. We komen terug langs Maria-Aalter.

 Startuur:  14 uur

 Vertrekplaats:  de grote parking St. Cornelius naast de kerk van Aalter. Zo dicht mogelijk bij de kerk 
parkeren. Kerkhofweg 2 te 9880 Aalter = GPS-adres.

 Afstand:  42 km - verharde en onverharde vlakke wegen.

 Rustplaats:  halfweg in het “Jagershof”.
  Na de fietstocht kunnen we nog genieten op het grootste terras van het Meetjesland 

op de markt van Aalter en dus dicht bij de parking.

 OPGELET:  Vergeet jullie mondmasker niet mee te brengen. Dit is verplicht als we een terrasje 
doen. Gelieve, ten laatste tegen donderdag 27 augustus, uw deelname aan deze fiets-
tocht per e-mail te bevestigen op jpbauwens@gmail.com.

 Leiding:  Christiane De Dobbelaere en Hugo Everaert.

  Fietscoördinator: Jean Pierre Bauwens – gsm 0499.48.15.32.
  Het fietsteam
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Nieuwe leden in de maanden 
mei - juni 2021

Mevr Josée Buyle  Opwijk

Dhr Paul Caveve  Zele

Dhr Herman Guns  Ronse

Mevr Liliane Matthys (toetredend)  Ninove

Dhr Marc Van Impe  Zottegem

Kennisgeving van overlijden

Paula Brossé, weduwe Juliaan De Bouvre, geboren 15 juni 1929 en overleden op 
20 april 2021.

Marie-Madeleine De Wilde,  geboren 8 december 1946 en overleden op 24 april 2021.

In naam van het bestuur en alle kringleden, willen wij aan alle families ons oprecht 
medeleven betuigen.



15
Kring van Gepensioneerden KBC Gent
Jaargang 23 - juli - augustus 2021- nr. 4 blz.

Vieren hun gouden jubileum 

Dhr. en Mevr. Ivan en  Christianne Van De Sijpe–De Coene op 9 juli.
Dhr. en Mevr. Etienne en Maureen Jacob-Debaes op 14 juli.
Dhr. en Mevr. François en Nicole Monsaert-Middernacht op 15 juli.
Dhr. en Mevr. Carlo en Arlette Saez del Burgo-De Clercq op 6 augustus.

In naam van het bestuur en alle kringleden wensen wij jullie nog vele gelukkige en 
gezonde jaren samen.

 Ingevolge de wet op de privacy (GDPR) wordt er geen adres meer vermeld.

Vieren hun diamanten jubileum 

Dhr. en Mevr. Edmond en Lieve Van De Sompel-Baele op 1 juli.
Dhr. en Mevr. Paul en Arlette De Donder-Muysewinkel op 22 juli.

In naam van het bestuur en alle kringleden wensen wij jullie nog vele gelukkige en 
gezonde jaren samen.

 Ingevolge de wet op de privacy (GDPR) wordt er geen adres meer vermeld.

  

Vieren hun briljanten jubileum 

Dhr. en Mevr. Emiel en Marie-Louise Poppe-Van De Velde op 14 juli.
Dhr. en Mevr. André en Adrienne Lossy-Onraet op 28 juli.
Dhr. en Mevr. Pierre en Astrid Nelis-Verhelst op 28 juli.

In naam van het bestuur en alle kringleden wensen wij jullie nog vele gelukkige en 
gezonde jaren samen.

 Ingevolge de wet op de privacy (GDPR) wordt er geen adres meer vermeld.
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Zijn in de maand juli jarig.
Van harte proficiat ! ! !

Mevr. Annaert Annie     25/07
Mevr. Arens Gaby     6/07
Mevr. Bombeeck Josee     19/07
Mevr. Boury Paula Wed.Roger Duwijn 2/07
Dhr. Bracke Eric     10/07
Mevr. Braeckman Vera Wed.Leon Copers 18/07
Mevr. Buyle Joseé     4/07
Mevr. Crommelinck Monique     22/07
Mevr. De Boeck Marie-Josée     2/07
Dhr. De Boom Adolf     18/07
Dhr. De Bruyn Hugo     26/07
Dhr. De Bue Detlev     12/07
Dhr. De Clerck Paul     31/07
Dhr. De Coker Pieter     6/07
Dhr. De Graeve Christiaan     26/07
Dhr. De Lange Antoine     6/07
Mevr. De Lange Lieve     24/07
Mevr. De Meyer Cecile     22/07
Mevr. De Meyer Nele Wed.Jan Ascoop 9/07
Dhr. De Moor Noël     7/07
Mevr. De Munter Marie-Thérèse Wed.Raoul Deplancke 5/07
Mevr. De Pauw Regine     27/07
Dhr. De Smet Eddy     20/07
Mevr. De Smet Francine      28/07
Dhr. De Vos Robert     6/07
Dhr. De Vos Willy     3/07
Mevr. De Waegenaere Anne     26/07
Dhr. Deserranno Boudewijn     22/07
Mevr. D’hauwers Agnes Wed.Etienne Matthijs 20/07
Dhr. Droessaert Remy     13/07
Mevr. Geirnaert Christa     6/07
Dhr. Gerolt Willy     10/07
Mevr. Haegeman Lucienne Wed.Raf Mortier 23/07
Mevr. Haegeman Marie-Marleen     11/07
Dhr. Haerens Jan      11/07
Mevr. Hanssens Martine     28/07
Dhr. Hebbelinck Freddy     30/07
Dhr. Jacob Guy     26/07
Dhr. Laurent Guido     30/07
Dhr. Lauwaert Hervé     21/07
Mevr. Leyman Hilde      11/07
Mevr. Lievens Julia Wed. Alfons Van Medegael 24/07
Dhr. Marijns Etienne     19/07
Dhr. Mestdagh Benny     16/07
Mevr. Naessens Jacqueline Wed.Roger Buyle  8/07
Mevr. Pede Marie-Hélène     13/07
Mevr. Roelant Fedra      10/07
Mevr. Roels Hilde     28/07
Dhr. Schiettecatte Paul     13/07
Mevr. Schockaert  Marie-Louise     4/07
Dhr. Schollaert Etienne     20/07
Mevr. Sonneville Rita     14/07
Mevr. Steurbaut Lieve     3/07
Mevr. Vallez Claire  Wed.Pierre Lamine 8/07
Mevr. Van Damme Godelieve     16/07
Dhr. Van Der Jeugt René     7/07
Mevr. Van Elsuwé Godelieve     21/07
Mevr. Van Gucht Lutgarde     19/07
Dhr. Van Heeschvelde Dirk     16/07
Mevr. Van Houtte Marleen     22/07
Dhr. Van Wynsberghe Gilbert     28/07
Dhr. Velghe Jean     10/07
Mevr. Verhulst Georgette     5/07
Dhr. Verstraete Antoon     25/07
Dhr. Vervaet Karel     6/07
Mevr. Vetsuypens Cecile Wed.Hugo Winckels 15/07
Dhr. Vonck Daniël     6/07
Dhr. Wyffels Jan     26/07
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Zijn in de maand augustus jarig.
Van harte proficiat ! ! !

Mevr. Annaert Magda     16/08
Mevr. Beerens Rita     16/08
Dhr. Blockeel Rene     2/08
Dhr. Bossuyt Yvan     11/08
Dhr. Bracke Paul     9/08
Dhr. Caveye Paul     1/08
Mevr. Cordonnier Liliane Wed.Romain Bauters 6/08
Dhr. De Beleyr Guido     19/08
Mevr. De Bruycker Annie Wed. Noël Verheecke 3/08
Mevr. De Caster Sonja     13/08
Dhr. De Jonge Bernard     6/08
Dhr. De Mil Eli     15/08
Mevr. De Neve Maria     29/08
Mevr. De Reu Nadine     1/08
Dhr. De Rudder René     24/08
Dhr. De Rynck Freddy      10/08
Dhr. De Waele Jacques      31/08
Mevr. Debbaut Linda     8/08
Dhr. Depreitere Luc     8/08
Mevr. Dethaey Lydie Wed.Achiel Van Driessche 9/08
Dhr. D’Haese Freddy     12/08
Mevr. Dhondt  Linda     28/08
Mevr. Dhondt  Simonne  Wed.Louis Clément 23/08
Dhr. Gevaert Ghislain     25/08
Dhr. Gillis Etienne     29/08
Mevr. Gillis Lisette Wed.Marc Smet  21/08
Dhr. Gosseye Jacques     4/08
Mevr. Hautekeete Sabine Wed.Luc Baert  1/08
Dhr. Kerrinckx Georges     25/08
Mevr. Maenhout Hélène     16/08
Dhr. Mornie Jacques     17/08
Mevr. Poppe Kathleen Wed. Walter Note 1/08
Dhr. Rooyackers Eddy     8/08
Mevr. Spinoy Marie-Jeanne     6/08
Dhr. Steurbaut Raf     16/08
Dhr. Steverlynck Dirk     10/08
Dhr. Temmerman Herman     15/08
Dhr. Timmermans Rob     23/08
Mevr. Troch Marie-Agnes     23/08
Dhr. Van de Kauter Etienne     6/08
Mevr. Van den abeele Héliane Wed.Robert Blancquaert 1/08
Mevr. Van den Berghe Lisette Wed.Robert Mestdagh 10/08
Dhr. Van Den Hauwe Etienne     26/08
Mevr. V. d. Hoogerstraete Ghislaine Wed. Karel Van den Bossche 4/08
Dhr. Van Geit Yves     7/08
Dhr. Van Weyenberge Henri     19/08
Dhr. Vandenbruaene André Wed. Lieve Janssens 20/08
Dhr. Vandeputte Karel     15/08
Mevr. Vanham Yvonne Wed.René Leyman  30/08
Mevr. Verdonck Viviane     25/08
Dhr. Versmessen José     4/08
Dhr. Vierendeels Theo     28/08
Dhr. Vyls Luc     1/08
Mevr. Witdouck Rita     18/08
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Agenda 2021niet te missen

Juli
ma 05/07

do 08/07
ma 19/07

vr 23/07
vr 30/07

Augustus
ma 02/08

do 05/08
vr 06/08

di10/08
vr 13/08

ma 16/08

vr 20/08
vr 27/08
di 31/08

September
ma 06/09

do 09/09
di 14/09

ma 20/09

di 21/09
vr 24/09

Petanque PC Verbroedering, Ovenveldstraat 9 te 9090 Melle 

om 14 uur
“Wulleboswandeling” te Klein-Sinaai om 14 uur

Petanque PC Verbroedering, Ovenveldstraat 9 te 9090 Melle 

om 14 uur
Fietstocht “Tussen Schelde en Leie” te Kruisem om 09.30 uur

Fietstocht “Tussen Schelde en Dender” te Dendermonde om 14 uur

Petanque PC Verbroedering, Ovenveldstraat 9 te 9090 Melle 

om 14 uur
Wandeling te Olsene om 14 uur

Fietstocht “Door het land van kreken en kanalen” te Sint-Laureins 

om 09.30 uur
Bestuursvergadering

Fietstocht “Schiptrekkerstocht” te Erembodegem om 14 uur

Petanque PC Verbroedering, Ovenveldstraat 9 te 9090 Melle 

om 14 uur
Fietstocht “Briek Schotte” te Tielt om 09.30 uur

Fietstocht “Ommeland Aalter” te Aalter om 14 uur

Byebye Corona happening - ipv Lentefeest. -  Salons Roskam - 

Wim Claeys en receptie met dessertbuffet om 14.30 uur

Petanque PC Verbroedering, Ovenveldstraat 9 te 9090 Melle 

om 14 uur
Wandeling te Waarschoot om 14 uur

Daguitstap - boottocht Antwerpen

Petanque PC Verbroedering, Ovenveldstraat 9 te 9090 Melle 

om 14 uur
Bestuursvergadering

Fietstocht “Hamme Temse (Mira tocht)” te Temse om 14 uur

Door deel te nemen aan activiteiten van K.O.G. geeft u ons automatisch 

toelating om foto’s van u, genomen tijdens onze activiteiten, beschikbaar 

te stellen via de digitale media. Indien dat niet het geval is gelieve ons dan 

telkens vooraf te informeren. Dank voor uw begrip.
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INSCHRIJVINGSFORMULIER
van dinsdag 14 september 2021 

JUBILEUMBOOTTOCHTJUBILEUMBOOTTOCHT
“CRUISE OP DE SCHELDE RICHTING ANTWERPEN”. 

  INSCHRIJVINGSFORMULIER OP TE STUREN NAAR KC 3412 MELLE t.a.v. 
DANIEL VERBEKE VOOR 25/08/2021

  Ondergetekende schrijft in voor de uitstap: Cruise op de Schelde op dinsdag 14 
september 2021.

 Naam:  ……………………………………………………………………………………

 e met partner

 e alleen

 Opstapplaats: 

 e Eke, parking Makro (kant restaurant)

 e Destelbergen,  P&R Carpoolparking

 e Lokeren, Parking Delhaize

 e Eigen vervoer (Rupelmonde, Gelaagstraat)

 Bezoek aan Antwerpen:

 e Ja, ik neem deel aan het bezoek van de kathedraal (max. 100 personen).

 e Neen, ik neem niet deel aan het bezoek (blijf aan boord).

  Ik schrijf € 55 per persoon over op rekening: BE63 4470 0615 8108 op naam van Kring 
Gepensioneerden KBC Gent.

  Datum:…………………………………    Handtekening: ………………………………

 NB. Leden die hun krantje via e-mail ontvangen kunnen heel eenvoudig inschrijven 
via het inschrijvingsformulier op de website! Gelieve bij voorkeur van deze wijze 
gebruik te maken a.u.b. Het spaart tijd en papier uit! 

  
  Dank u.


