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Mededeling van de voorzitter.

  Lieve vrienden,

  Hoe schreef ik dat vorige keer? “’t Is van den hond” en “zo zullen we de winter moeten 
doorkomen”

  Spijtig genoeg is het meer dan realiteit! We zullen ons door de hele winter en 
misschien zelfs ook door de lente moeten spartelen, zo ziet het er toch naar uit. ALS er 
al iets van versoepelingen zouden komen, rond of na de paasvakantie, zullen het maar 
kleine stapjes zijn. ’k Vrees dat we onze boontjes niet te veel moeten te week leggen 
op grote vooruitgang vóór de zomer. Er is dan wel al het vaccin, maar de inentingen 
gaan traag en de mutanten van het virus zijn dapper.

  Tot onze allergrootste spijt zien we ons dan ook verplicht alles tot eind april te annuleren. 
We dachten na eind maart met wandelingen of fietstochten te kunnen beginnen, 
maar ’t zal rap moeten veranderen om dat te kunnen doen. Mochten er in april toch al 
groepsactiviteiten in open lucht worden toegelaten, dan zullen we er als de kippen bij 
zijn om van ons te laten horen.

  Het lentefeest: een binnenactiviteit met >100 personen… Tja, laat ons eerlijk wezen, 
de kans dat dit zal kunnen en mogen is vrij gering. Daarom vind je in dit krantje ook 
geen inschrijvingsformulier. Het bestuur bekijkt wel welke voorjaarsactiviteiten we 
eventueel naar de zomer of het najaar kunnen verplaatsen. Dan zullen er meerdere 
activiteiten kort op elkaar zijn. Maar wie zal daarom balen, als we dan toch eindelijk 
weer buiten mogen? OEF!

  Dat minuscuul klein ding dat een virus is, heeft ons wel goed te pakken gehad. Het zal 
zeker anderhalf jaar zijn dat we een vorm van vrijheidsbeperking moeten ondergaan. 
Nu er eindelijk kan gevaccineerd worden – we willen graag geloven dat tegen deze 
zomer de meesten zullen gevaccineerd zijn – zien we een beetje licht aan ’t einde van 
de tunnel.

  We kondigen dan ook graag aan dat we  op 31 augustus 2021 een soort van 
corona-byebye-happening willen organiseren waarbij we de gemiste nieuwjaars-
receptie en het lentefeest verenigen: Salons De Roskam wordt dan the place to be 
waar Wim Claeys zal optreden waarna we een receptie hebben met dessertbuffet. En 
als het weer het toelaat,  kan de receptie in de tuin plaats vinden. Spannend! Noteer 
alvast de datum en laat ons duimen dat dit realiteit wordt.

  Nu allemaal nog even op de tanden bijten, zelfs al zijn we het kotsbeu. We missen jullie 
heel erg. We hebben van alles in stelling staan en kunnen snel schakelen en daar kijken 
we halsreikend naar uit. U toch ook? 

  “Nie pleuje!” Hou het veilig en gezond en uit het diepste van mijn hart hoop ik in het 
volgende krantje met heuglijk nieuws te kunnen afkomen.

  Lieve virtuele groeten van het gehele bestuur.

  Marie-Paule Vermeulen 
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GOODBYE
2020

Verslag digitale 
Statutaire Vergadering KOG-Gent 

  Beste vrienden,

  In het vorige krantje hebben jullie de inhoud van de statutaire vergadering ontvangen. 
Vergadering die we spijtig genoeg niet in levende lijve hebben kunnen houden en waar-
door we ook niet samen konden klinken tijdens de receptie. We dienden via ons krantje 
een digitale algemene vergadering te organiseren. De stemmen zijn geteld. We danken 
iedereen die de moeite heeft willen doen om een stem uit te brengen. We mochten 
69 stemmen ontvangen: 60 digitaal en 9 op papier.

  Het resultaat:

  69 x akkoord met het financieel- en activiteitenverslag

  69 x akkoord voor verlenging mandaat Marie-Paule Vermeulen

  69 x akkoord voor verlenging mandaat Luc Depreitere

  Alzo geven 10% van onze leden uitdrukkelijk hun goedkeuring, dan gaan we ervan uit dat 
zij die niet stemden dat stilzwijgend ook doen, anders zou er wel gereageerd zijn. We 
bedanken jullie voor het vertrouwen en gaan zeer zeker in dezelfde zin verder werken en 
ons inzetten om hopelijk heel binnenkort terug activiteiten te kunnen opstarten.

  De suggestie die we mochten ontvangen van een van de leden wordt op de eerstvolgende 
bestuursvergadering besproken om de haalbaarheid te checken. Het betreft de vraag naar 
een bijkomende opstapplaats bij busuitstappen, zodat mensen niet allemaal richting Eke 
moeten komen. Suggesties, ideetjes zijn steeds welkom! Frisse ideeën kunnen een 
inspiratie zijn om onze werking te verbeteren. ’k Zou zeggen: laat u gaan!

  Verslag: Marie-Paule Vermeulen
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  Besten,

  We kunnen er niet naast kijken. De coronatoestand en regels in binnen- en buitenland 
zijn niet positief te noemen. Gaat iedereen in mei/juni al gevaccineerd zijn? Ook dit 
blijft een zéér groot vraagteken.

  De geplande reisdatum 2021 nadert en de onzekerheid blijft. 
  Daarom heeft het bestuur beslist om deze reis in 2021 te annuleren. We kunnen het 

risico niet lopen een COVID-19-besmetting te laten meereizen. 
  We kwamen met het Sojka resort overeen onze reservering en vliegtuigtickets te 

verplaatsen naar 2022, namelijk van 29 mei 2022 tot 5 juni 2022.

  Hou deze data reeds vrij in jullie agenda.

  Als bestuur hebben we beslist om de betaalde voorschotten aan de ingeschrevenen 
terug te betalen.

  Tegen het jaareinde zullen we de inschrijvingen herstarten. 
  We hopen dat elke ingeschrevene voor 2021 ook in 2022 kan en zal meegaan. 
  De belangstellenden die nu nog twijfelen, beslissen dan hopelijk ook om aan deze 

prachtige reis deel te nemen.

  Met vriendelijke groeten.
  Het voltallige bestuur KBC Kring Gent

Stand van zaken
8-daagse culturele groepsreis Slovakije 2021
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WANDEL- EN FIETSNIEUWS 2021.
               wandelen

&
fietsen     

  Beste sportvrienden,

  Dagelijks horen en zien we nieuws over het coronavirus. Zelden is dit een beetje 
positief. De cijfers zijn nog steeds niet goed. Heel goede berichten over de vaccinatie 
blijven uit.

  Is het nu wachten op de duiven? Neen, het is wachten op onze prik. Van versoepelen is 
nog niet veel sprake. Ja, we kunnen wel al naar de kapper en naar de dierentuin. Maar 
een terrasje doen en in groep wandelen en fietsen mag nog niet en er is nog geen 
zicht op een mogelijke heropstart.

  Daarom heeft het volledige bestuur besloten om tot en met april geen wandel- en 
fietstochten in te richten.

  In normale omstandigheid zouden we nu volop bezig zijn met de voorbereiding, 
reservatie en zelfs de inschrijvingen voor de fietsweek van augustus en het wandel-
weekend van september 2021, beiden in Nederland. Gezien de grote onzekerheid 
over de afloop van de vaccinatie en het ontbreken van een garantie op een gezond en 
risicoloos meerdaags verblijf met een grote groep in binnen- en buitenland, hebben 
we ook beslist deze in 2021 te annuleren. Nogmaals  inschrijven en verblijf reserveren 
om later opnieuw te moeten annuleren houden we liefst bij de gebeurtenissen van 
2020. We plannen de fietsweek en het wandelweekend in augustus en september 
2022, maar dan zonder Covid.

  We blijven echter optimistisch en hopen vanaf de meimaand dan toch te kunnen 
starten. Verder in onze krant vinden jullie alvast de aankondiging van onze eerste 
wandeltocht in mei en de fietskalender voor 2021. Natuurlijk ten zeerste onder voor-
behoud van de toelating om te sporten in groep. 

 OPROEP TOT IDEEËN  Hebben jullie een voorstel voor een wandelstartplaats, of nog beter, willen jullie een 
wandeltocht uitstippelen? Neem dan zeker contact met de tijdelijke wandel-
coördinator op jpbauwens@gmail.com of gsm: 0499 48 15 32.

  Met sportieve groeten,

  Jullie fiets- en (tijdelijke) wandelcoördinator,
  Jean Pierre Bauwens
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Info wandeling
van donderdag 6 mei 2021 te Sint-Amandsberg.

Fietskalender 2021

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

  Voor deze wandeltocht verkennen we opnieuw de natuur van de rand rond Gent. We 
balanceren op de grenzen van Sint-Amandsberg, Oostakker en Destelbergen. Het zal 
velen verwonderen, maar tussen Sint-Amandsberg en het bedevaartsoord van Ber-
genkruis is er nog veel natuurpracht te bewonderen.

 Wandelleiding:  Jean Pierre.

 Afstand:  10,5 km – inkorting mogelijk 8,5 km. Halfweg kan er rechtstreeks naar het rustpunt 
worden gestapt.

 Vertrek:  14 uur.

 Route:  goed begaanbare paden.

 Samenkomst:  P & R-parking Carrefour Oostakker. Antwerpsesteenweg 956, 9040 Gent = GPS-adres.

 Rust:  na 8 km op het terras van Brouwerij en Bierhuis Haeseveld en na de wandeling in café 
Colombo.

 Wandelleiding en wandelcoördinator: 
 Jean Pierre Bauwens 
 gsm: 0499 48 15 32.

KBC - Fietsenkalender 2021 
Datum fietstocht Startuur Naam tocht Startplaats 

vrijdag 21 mei 2021 14u00 Moervaartroute Wachtebeke Sportparking PD Puyenbroeck 

vrijdag 18 juni 2021 14u00 Damvalleitocht P & R Destelbergen 

vrijdag 23 juli 2021 09u30 Tussen Schelde en Leie De Zandvlooi Kruisem 

vrijdag 30 juli 2021 14u00 Tussen Schelde en Dender  Kaaien Dendermonde 

01 augustus tot 6 
augustus 2021    fietsweek Nederland Geannuleerd / Covid 19  

vrijdag 6 augustus 
2021 09u30 Door het land van kreken en 

kanalen Sint-Laureins 

vrijdag 13 augustus 
2021 14u00 Schiptrekkerstocht Sportterrein Erembodegem 

vrijdag 20 augustus 
2021 09u30 Briek Schotte Tielt Sporthal Tielt 

vrijdag 27 augustus 
2021 14u00 Ommeland Aalter Kerk Aalter 

vrijdag 24 september 
2021 14u00 Hamme Temse (Mira tocht) Temse  

vrijdag 22 oktober 10u00 Scheldevallei 1 (sluitingsrit) Zwijnaarde Dorp 
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De zorg-
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DE ZORGVOLMACHT

  Inleiding

  Naast lichamelijke beperkingen – ik merk zelf al (op 55-jarige leeftijd) dat mijn spieren 
niet meer zo soepel zijn dan pakweg 30 jaar geleden – kan het ouder worden ook 
leiden tot geestelijke aftakeling. Dat is een proces dat veelal gefaseerd verloopt. Men 
herinnert zich bepaalde dingen niet meer, herhaalt wat al eens gezegd is, enz. Op zich 
geen erg. Maar als het begripsvermogen zodanig afneemt dat men op een bepaald 
moment niet meer vrij zijn wil kan uiten, en met andere woorden wilsonbekwaam 
wordt, stelt zich de vraag wie de facturen zal betalen, wie de woning waar men niet 
meer zelfstandig kan verblijven zal verkopen of verhuren, wie voor de thuishulp zal 
zorgen of zo nodig de keuze zal maken van een serviceflat of woonzorgcentrum, wie 
de bankzaken zal opvolgen, wie de aangetekende brieven zal afhalen bij de post, wie 
contracten in uw plaats zal afsluiten of opzeggen, kortom wie uw vermogensrechtelij-
ke en persoonsgebonden belangen zal behartigen in uw plaats.

  De gerechtelijke bescherming

  Iemand die wilsonbekwaam is moet beschermd worden. Tegen zichzelf en tegen an-
deren die met hem of haar handelen. Die bescherming verloopt traditioneel via de 
rechtbank, met name de Vrederechter van uw verblijfplaats die op verzoek van iedere 
belanghebbende (een familielid, de sociale dienst van het OCMW of een woonzorg-
centrum, enz.) een bewindvoerder over uw goederen en over uw persoon kan aandui-
den. Deze procedure is vrij formalistisch. De bewindvoerder, bij voorkeur een naast 
familielid maar bij onenigheid veelal een advocaat, moet een inventaris opmaken bij 
aanvang van zijn mandaat. Hij moet jaarlijks een overzicht van uw inkomsten en uitga-
ven ter goedkeuring voorleggen aan de Vrederechter, en voor bepaalde uitgaven en 
rechtshandelingen (bv. de verkoop van vastgoed) een bijzondere machtiging aanvra-
gen aan de Vrederechter. Dit noemt men de gerechtelijke bescherming.

  De buitengerechtelijke bescherming via de “zorgvolmacht”

  Op initiatief van de Raad van Europa heeft de Belgische wetgever met ingang van 
1 september 2014 een alternatieve contractuele bescherming voor wilsonbekwame 
meerderjarigen ingevoerd. Men spreekt hier van de buitengerechtelijke bescherming 
via een lastgeving, het juridische woord voor volmacht. In de praktijk spreekt men van 
de zorgvolmacht of beschermingsvolmacht. Hierdoor kan een meerderjarige wilsbe-
kwame persoon, “de lastgever” genoemd, de bevoegdheid tot het beheer van (een 
gedeelte van) zijn vermogen toekennen aan een andere wilsbekwame meerderjarige 
persoon, “de lasthebber” genoemd, voor het geval hij wilsonbekwaam zou worden, en 
dit zonder tussenkomst van de Vrederechter.

  Bij aanvang konden enkel vermogensrechtelijke aangelegenheden geregeld worden 
via de zorgvolmacht, maar sedert 1 maart 2019 is het toepassingsgebied van de wet 
uitgebreid tot daden van vertegenwoordiging die betrekking hebben op de persoon 
van de lastgever (zoals bv. de patiëntenrechten en de keuze van de verblijfplaats van 
de lastgever).

  Het voordeel van de zorgvolmacht is onmiskenbaar de soepelheid. Er komt geen Vre-
derechter meer aan te pas, en men kan zelf aanduiden wie instaat voor zijn vermo-
gens- en persoonsrechtelijke belangen. Daar staat tegenover dat de zorgvolmacht een 
vertrouwenskwestie is, want er is niemand die de lasthebber controleert. Men geeft 
dus niet zomaar volmacht aan een vreemde; doorgaans geven ouders volmacht aan 
elkaar, en als ze allebei wilsonbekwaam zijn aan hun kinderen, gezamenlijk handelend 
(zie hierna).

  De zorgvolmacht is een contract dat bij notariële akte wordt afgesloten (het kan in the-
orie ook bij verklaring voor de Vrederechter, maar dan kan het bv. niet dienen voor de 
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DE ZORGVOLMACHT

verkoop van vastgoed of voor schenkingen, zodat quasi alle zorgvolmachten notarieel 
worden afgesloten). 

  Ouders aan kinderen, met onmiddellijke of uitgestelde inwerkingtreding

  De meeste zorgvolmachten worden verleend door de ouders aan hun kinderen.

  De volmacht wordt in eerste instantie gegeven door de ouders aan elkaar, voor het 
geval één van beiden wilsonbekwaam zou worden. Dit noemt men de primaire last-
geving. Zij treedt doorgaans onmiddellijk in werking, zodat het eigenlijk een gewone 
volmacht is (zoals echtgenoten die doorgaans aan elkaar hebben gegeven voor de 
bankverrichtingen, maar hier dan wel ruimer) die bij wilsonbekwaamheid automa-
tisch overgaat in een zorgvolmacht. 

  Als de beide ouders wilsonbekwaam zijn, of als de langstlevende van hen wilsonbe-
kwaam wordt, dan kan in dezelfde akte ook een subsidiaire lastgeving worden op-
genomen voor de kinderen. We voorzien daar doorgaans in een uitgestelde inwer-
kingtreding, zodat de kinderen slechts mogen handelen nadat er een geneeskundig 
attest is afgeleverd dat de wilsonbekwaamheid vaststelt. Als de kinderen dit attest niet 
hebben handelen zij buiten hun bevoegdheden en kunnen ze daarvoor aansprakelijk 
gesteld worden. Derden, zoals een bankier of een notaris, hoeven dit attest echter niet 
te vragen (ze mogen het wel opvragen, maar het is niet verplicht). Tevens wordt er, als 
er meerdere kinderen zijn, doorgaans bepaald dat zij samen moeten handelen, behal-
ve voor courante betalingen (bv. tot 3.000 euro per verrichting) omdat er anders geen 
elektronische betalingen kunnen gebeuren. We voorzien meestal ook dat de gezins-
woning door de kinderen niet mag verkocht worden, tenzij de ouders er al een bepaal-
de termijn (ik voorzie standaard 6 maanden) niet meer in wonen. Dit moet de notaris 
wel controleren, zodat er bv. geen gevaar is dat de ouders na een overwintering in 
Spanje thuiskomen en hun huis verkocht is. De zorgvolmacht is immers, zoals gezegd, 
een vertrouwensakte, maar we voorzien in de praktijk in een aantal beschermingsme-
chanismen voor de lastgever. Zo wordt een evenwicht gezocht tussen vertrouwen en 
gemoedsrust.

  De precieze modaliteiten van inwerkingtreding en de bevoegdheden van de lastheb-
ber worden met de notaris besproken tijdens een onderhoud dat de lastgevers met 
hem of haar hebben. Vervolgens wordt een ontwerpakte opgemaakt die dan wordt 
ondertekend bij de notaris.

  De kinderen moeten de volmacht niet mee ondertekenen. Het mag natuurlijk wel. Dat 
beoordelen de lastgevers. Als zij vinden dat het belangrijk is hun kinderen hierbij van 
in den beginne te betrekken kan de akte door zowel de ouders als de kinderen gete-
kend worden.

  Uiteraard is de zorgvolmacht niet beperkt tot ouders en kinderen. Iemand die kinder-
loos of ongehuwd is kan bv. aan zijn partner, broers of zussen volmacht geven. Wat 
niet kan is een zorgvolmacht geven aan zijn notaris of bankier; zij mogen dit om deon-
tologische redenen niet aanvaarden.

  Doelgebonden bevoegdheden 

  De lasthebber heeft doelgebonden bevoegdheden, wat inhoudt dat hij steeds moet 
handelen in het belang van de lastgever, die zo lang mogelijk in zijn vertrouwde om-
geving moet kunnen blijven wonen met behoud van de huidige levensstandaard zo-
lang dit medisch en financieel verantwoord is, desgevallend en in de mate van het mo-
gelijke met thuishulp (lichaamshygiëne, wassen, poetsen, tuinonderhoud, maaltijden 
bereiden of laten bezorgen, enzovoort), zo niet wordt er door de lastgever in eerste 
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instantie geopteerd voor een verblijf in een serviceflat (naar keuze van de lasthebber) 
en als dat niet (meer) mogelijk zou zijn omwille van zijn gezondheidstoestand in een 
woonzorgcentrum (naar keuze van de lasthebber). Dit althans volgens de door mij 
gebruikte formulering; iedere notaris heeft zijn eigen model.

  Vermogensplanning 

  De zorgvolmacht kan ook gebruikt worden om schenkingen te doen, doorgaans door 
de ouders (of de langstlevende van hen) aan de kinderen. Het is mogelijk dat ouders, 
bij het opstellen van de zorgvolmacht, nog niet toe zijn aan schenken, maar het is be-
langrijk dit toch mee op te nemen in de zorgvolmacht want anders kan het niet meer 
als men wilsonbekwaam is geworden. Doorgaans wordt voorzien in de mogelijkheid 
tot schenken aan alle kinderen, maar eventueel kunnen ook schenkingen aan kleinkin-
deren worden opgenomen (eerder uitzonderlijk in de praktijk, maar het kan). We kun-
nen voorzien in de mogelijkheid om onroerende goederen te schenken, doorgaans in 
blote eigendom (zodat de schenkers nog het vruchtgebruik hebben), alsook roerende 
goederen waaronder alle banktegoeden, mits er een minimumbedrag behouden blijft 
voor de schenkers zodat zij zich geen zorgen moeten maken voor de betaling van een 
woonzorgcentrum en dergelijke. Dit wordt allemaal besproken tijdens een onderhoud 
dat de lastgevers hebben met de notaris; een zorgvolmacht wordt “à la carte” opge-
maakt vertrekkend vanuit een bepaald model, in functie van uw concrete wensen.

  Inschrijving in het CRL en opzegging

  De zorgvolmacht wordt ingeschreven in het Centraal Register van Lastgevingsover-
eenkomsten (CRL). De notaris zorgt hiervoor binnen de 15 dagen na de akte. Het is pas 
nadat deze inschrijving heeft plaatsgevonden dat ze kan gebruikt worden.

  Zolang hij nog wilsbekwaam is kan zowel de lastgever als de lasthebber de zorgvol-
macht eenzijdig opzeggen. Dat gebeurt best door een aangetekende brief te sturen 
naar elkaar. De notaris wordt hier best van verwittigd, zo kan hij de opzegging laten 
inschrijven in het CRL.

  De notaris die een zorgvolmacht gebruikt zal vooreerst nagaan of ze wel is ingeschre-
ven, maar vooral of ze niet is opgezegd aan de hand van een opzoeking in het CRL.

  Kostprijs en verdere vragen

  De kostprijs van een zorgvolmacht (prijzen variëren tussen de  500 à 850 euro). 
  Als beide ouders een zorgvolmacht ondertekenen mag dat in 1 akte (in tegenstelling 

tot b.v. een testament, dat iedere testator afzonderlijk moet opmaken). 

  Heeft u nog verdere vragen ? 
  Aarzel dan niet contact op te nemen met uw notaris. 

  Notaris Dirk MICHIELS
  Boudewijnlaan 19
  3200 Aarschot
  016 56 17 74
  Dirk@notarissen-msp.be
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Nieuwe leden in de maanden 
januari - februari 2021

Dhr. Ludo Steenhaut (december)  Zottegem
Mevr.  Maria Van Biesen  Lebbeke 
Mevr.  Greta Van der Plas – toetredend lid  Borchtlombeek

Kennisgeving van overlijden

Dhr. Adolf Huysman, geboren op 3 mei 1933 en overleden op 3 januari 2021.

Dhr. Raf De Moor, weduwnaar Denise Eliano, geboren 4 oktober 1928 en overleden 
op 14 januari 2021.

Dhr. Wilfried Stokx, geboren 11 januari 1945 en overleden op 19 januari 2021.

Dhr. Daniël Geirnaert, geboren 13 maart 1934 en overleden op 31 januari 2021. 

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

Vieren hun gouden jubileum 

Dhr. en Mevr. Eric en Rita Bobelyn -Van Houtte  op 5 maart.
Dhr. en Mevr. Guido en Godelieve De Vuyst-Branswijck op 14 april.
Dhr. en Mevr. Gerard en Monique De Brauwer-De Vis op 15 april.
Dhr. en Mevr. Guy en Denise Dumont-De Mil op 16 april.
Dhr. en Mevr. Roland en Agnes De Meyer-Plas op 24 april.
  

Vieren hun diamanten jubileum 

Dhr. en Mevr. Robert en Christiane Wierinck-Claus op 6 april.  
  
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 maart jarig.
Van harte proficiat ! ! !

Mevr. Allaert Monique     22/03
Dhr. Bauwens Jean-Paul     19/03
Dhr. Bauwens Jean-Pierre     10/03
Mevr. Beeckman Jeanine     24/03
Mevr. Bernaert Monica Wed.Roland Wylock 27/03
Dhr. Bracke Eric     6/03
Mevr. Buysse Nicole     29/03
Dhr. Carton Eddy     19/03
Mevr. Davidts Denise Wed.Antoine De Muynck 29/03
Dhr. De Backer Frank     11/03
Mevr. De Backer Godelieve     1/03
Dhr. De Bock John     20/03
Dhr. De Mey Eddy     24/03
Mevr. De Meyer Louise Wed.Luc Piscador  28/03
Mevr. De Meyere Lut     18/03
Mevr. De Paepe Marie Liliane     24/03
Dhr. De Schryver Marc     11/03
Dhr. De Smet Gabriël-H.     23/03
Dhr. De Vocht Lucas     1/03
Mevr. De Vos Karin     8/03
Dhr. De Vylder Theofiel     5/03
Mevr. De Waele Anny     8/03
Dhr. De Wilde André     12/03
Dhr. De Zutter Johan     19/03
Mevr. Derudder Caroline     7/03
Dhr. Dhondt  Adelin     22/03
Dhr. Dooghe Erik     24/03
Mevr. Duytschaever Jeanine Wed.Theo Claeys 15/03
Mevr. Fransaert Anna Wed.Emiel V.Renterghem 26/03
Dhr. Geeraerts Luk     3/03
Dhr. Geerts Marc     7/03
Dhr. Goossens Willy     29/03
Dhr. Haegemans Jacques     22/03
Mevr. Heyman Lucie Wed.Etienne De Brandt 5/03
Dhr. Hoffmann Ortwin     14/03
Dhr. Keppens Erwin     9/03
Mevr. Kuppens Lydie     12/03
Dhr. Maes Marc     20/03
Mevr. Meirlaen Simonne  Wed.Marc De Blander 7/03
Mevr. Neckebroeck Marie-Beatrice     15/03
Dhr. Peeters Dirk     17/03
Mevr. Scheir Hilde     21/03
Dhr. Trenson Gabriël     27/03
Dhr. Van der Biest Paul     25/03
Dhr. Van der Linden Roel     5/03
Dhr. Van Hoecke Willy     27/03
Mevr. Van Medegael  Hilda     3/03
Dhr. Vancoillie Jean-Paul     17/03
Mevr. Versteirt Jeannine     13/03
Dhr. Vervaet Freddy     31/03
Dhr. Vlaemynck Noël     27/03
Mevr. Witters Liliane     16/03
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Zijn in de maand april jarig.
Van harte proficiat ! ! !

Dhr. Baert Maurice     25/04
Dhr. Bastien Jacques     10/04
Dhr. Brackeva Johnny     17/04
Dhr. Callebaut Etienne     28/04
Dhr. Cantré Claude     7/04
Dhr. Daelman Daniël     17/04
Dhr. De Borger Dirk     13/04
Mevr. De Bruyn Paula     24/04
Dhr. De Clerck Alex     9/04
Mevr. De Clercq Annie     18/04
Mevr. De Dobbelaere Christiane     6/04
Mevr. De Jaeger Gertrude Wed.Robert Audoore 18/04
Dhr. De Maet Walter     11/04
Dhr. De Roose Laurent     30/04
Dhr. De Rudder Robert     2/04
Mevr. De Somer Annita Wed.Marc De Wolf 19/04
Dhr. De Vreese Hubert     3/04
Dhr. De Vylder Danny     10/04
Dhr. Delporte John     5/04
Mevr. Fiers Alfreda     7/04
Dhr.  Fostie André     16/04
Dhr. Hoste William     10/04
Dhr.  Lyppens Patrick     17/04
Mevr. Moens Christine     6/04
Dhr. Monsecour Rudy     20/04
Dhr. Neckebroeck Danny     14/04
Mevr. Proot Linda     21/04
Dhr. Raets Nic     16/04
Dhr. Schepens Jozef     20/04
Mevr. Smekens Annemie     23/04
Dhr. Thomas Paul     6/04
Mevr. Trenson Jeannin     18/04
Dhr. Troch Roger     1/04
Mevr. Van Bastelaere Yvette     15/04
Dhr. Van Bockstal Herman     10/04
Dhr. Van Boxlaer Romain     29/04
Dhr Van de Moortel Vic     23/04
Dhr. Van der Putten  Etienne     19/04
Dhr. Van Laecken Julien     17/04
Dhr. Van Maelzaeke Albert     22/04
Mevr. Van Mello Andrea     2/04
Mevr. Vandenberghe Elza Wed.Paul Lemaitre 25/04
Dhr. Verstraeten Antoine     29/04
Dhr. Verstraeten Daniël     25/04
Dhr. Wiewauters René     27/04
Mevr. Willo Annie     2/04
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Samenstelling bestuur
na de “Online” Statutaire Vergadering van januari 2021.

Administratief adres: 
KC 3412 Melle

Rekeningnummer
BE63 4470 0615 8108 
KREDBEBB
 

www.koggent.beinfo@koggent.be 

Vermeulen Marie-Paule

Depreitere Luc

De Bontridder Jean-Paul

Bauwens Jean-Pierre

 

Van der Linden Mia

Voorzitter
Verslaggever
Coördinator
ledenvergaderingen

Ondervoorzitter
Secretaris
Verantwoordelijke
daguitstappen en
bedrijfsbezoeken

Financieel Secretaris
Ledenadministratie
Petanque coördinator

Fietscoördinator
Wandelcoördinator

Ledenwerking:
Verantwoordelijke 
jarigen, zieken,
jubilarissen

gsm  0476/65.00.26
mariepaulevermeulen@hotmail.com

gsm 0476/34.18.97
luc.depreitere30@gmail.com

gsm  0478/77.47.54
jpaul.debontridder@telenet.be

gsm  0499/48.15.32
jpbauwens@gmail.com

gsm  0479/25.37.46
miadaniel.heyndrickx@skynet.be

Beheer website door Ere-Voorzitter Dhr. Daniel Verbeke  –  
e-mail: dan.verbeke@scarlet.be
Redactiecomité: opmaak krantje door Luc Seliaerts – Martine Braeckman
Taalcomité: Daniel Van Renterghem en Theo Vierendeels


