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BELANGRIJKBELANGRIJK 
WANDEL- EN FIETSNIEUWS.

               wandelen

&
fietsen     

 ZEKER LEZEN Na de recent aangekondigde voorziene coronaversoepelingen kunnen we rekening 
houden met de mogelijke opening van de terrassen. Daarom zullen we de “Oude 
Bareelwandeling” van 6 mei verplaatsen naar donderdag 13 mei.

  We zullen vanaf 8 mei waarschijnlijk kunnen wandelen en fietsen in groepen tot 25 
personen.

  De voorwaarde tot versoepelingen is evenwel dat de covid-19-cijfers geruststellend 
zijn. 

  Als we maar in groepen van 10 mogen wandelen zullen we opsplitsen en met korte 
tussenpozen vertrekken. Als de terrassen niet open zijn, proberen we toch te wan-
delen en te fietsen, maar dan moeten jullie wel rekening houden dat er geen rust en 
sanitaire stops mogelijk zijn.

  Als de oude beperking tot groepen van 4 behouden blijft, zullen we niet wandelen of 
fietsen. We volgen de toestand op en zullen indien nodig tijdig per e-mail verwittigen.

  Zolang enige covid-19-regeling bestaat vragen we tot 1 dag vooraf een mailtje naar 
jpbauwens@gmail.com te sturen met vermelding van welke wandel- of fietstocht en 
de namen van de deelnemers.

  Namens het bestuur.
  Jullie fiets- en wandelcoördinator:
  Jean Pierre Bauwens – gsm: 0499 48 15 32.
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Info wandeling
van donderdag 3 juni 2021 te Everbeek.

 “Duivel Wandelroute” Tijdens deze wandeltocht verkennen we de natuur aan de rand van de Vlaamse 
Ardennen. Everbeek is gelegen aan de rand van de taalgrens tussen Brakel en Geraards-
bergen en behoorde tot 1963 tot de provincie Henegouwen. Dit ‘tweeling’-dorp is 
verdeeld in een ‘boven’ en ‘beneden’ woonkern. Wij vertrekken in Everbeek-Boven en 
wandelen door bronbossen met pittige hellingen (de bergduivel kan achter elke hoek 
schuilen) en prachtige vergezichten. 

 Wandelleiding:  Jean Pierre en Luc. 

 Afstand:  9,9 km  – 2 inkortingen zijn mogelijk: een eerste na 5 km voor een omloop van 7,5 km 
en een tweede na 6,2 km voor een omloop van 8,7 km. Zo mis je de steilste klim.

 Vertrek:  14 uur.

 Route:  85% onverharde paden. Best pittig parcours, 150 hoogtemeters verspreid over enkele 
steile hellingen zijn te overwinnen. Een deel van deze paden kan vrij modderig zijn. 
Aangepast schoeisel is aangewezen. 

 Samenkomst:  parking aan de Sint-Jozefskerk, Muiterij 3, 9660 Everbeek-Boven = GPS-adres.

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

 Rust:  na de wandeling in café Het Meiklokje.

 Wandelleiding  Jean Pierre Bauwens – gsm: 0499 48 15 32.
 en wandelcoördinator: 
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Info wandeling
van donderdag 8 juli 2021 te Klein-Sinaai.

 “Wulleboswandeling” Gedurende deze wandeltocht verkennen we het Wullebos, en de Baggaart ten zuiden 
van de expresweg. Een “wulle” is het dialect voor een ransuil, deze leeft nog steeds 
in de naaldbossen van Klein-Sinaai. De wandeling start aan de kerk O.L.V.-Onbevlekt 
Ontvangen en de grot O.L.V.-van de fietsers.

 Wandelleiding:  Jean Pierre.
 
 Afstand:  10,6 km  – inkorting tot 7,8 km is mogelijk.

 Vertrek:  14 uur.

 Route:  meestal onverharde maar goed begaanbare bospaden. Vlak, slechts 49 m totale stijging.

 Samenkomst:  parking aan het oud station, op 100 m van de kerk, ter hoogte van Koebrugstraat 12, 
9190 Klein-Sinaai = GPS-adres.

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

 Rust:  na 4 km op terras van de Ruitershoeve. Na de wandeling op terras van café De Oude 
Route.

 Wandelleiding  Jean Pierre Bauwens – gsm: 0499 48 15 32.
 en wandelcoördinator:
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Info fietstocht
van vrijdag 21 mei 2021 te Wachtebeke.

 “Moervaartroute” Voor deze tocht fietsen we door het Provinciaal Domein Puyenbroeck en langs de 
Moervaart. Als enige heuvel beklimmen we in Mendonk de 67 m lange Spanjeveer-
brug over de Moervaart. De metalen baileybrug (1977) wordt in 2022 vervangen door 
een betonnen brug met afzonderlijk auto- en fietsvakken. We volgen deze prachtige 
vaart tot Klein-Sinaai om na de rust langs Eksaarde, door het Waasland, naar het ver-
trekpunt terug te fietsen.

 Fietsleiding:  Jean Pierre en Marleen.
 Afstand:  42,5 km.
 Vertrek:  14 uur.
 Route:  vlak.
 Samenkomst:  parking 2 (sportparking) van het Provinciaal Domein Puyenbroeck, Stenenbrug 43, 

9185 Wachtebeke = GPS-adres.

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

 Rust:  na 21 km op het terras van café De Oude Route te Klein-Sinaai. Na de rit in de cafetaria 
van het zwembad.

 Fietsleiding en fietscoördinator:  Jean Pierre Bauwens – gsm: 0499 48 15 32.

48ste Toeristische
wandelzoektocht.

Nadat vorig jaar de geplande wandelzoektocht in kustgemeente De Haan nood-
gedwongen werd uitgesteld, onderneemt KBC Personeelskring Zoektochten dit 
jaar een nieuwe poging. 
De inrichters hebben een route uitgestippeld door de charmante concessiewijk 
met de alom bekende authentieke witte villa’s. Uiteraard wandelen we ook over 
de zeedijk en hopelijk zijn de winkels en gezellige terrasjes langs het zoektocht-
parcours terug allemaal toegankelijk.
Alle personeelsleden en gepensioneerden van KBC Bank en Verzekering (en van 
de dochterondernemingen) kunnen, samen met hun gezinsleden, deelnemen op 
één of meer dagen naar keuze van 1 mei tot 3 oktober 2021. 
Inschrijven kan om praktische redenen enkel per e-mail, met vermelding van het 
gewenste aantal deelnemingsformulieren, aan wyns.jos@skynet.be. 

Per formulier wordt een bijdrage gevraagd van 10 EUR, over te schrijven op rekening 
BE95 4099 5284 2158 van KBC Personeelskring Zoektochten. 
Na ontvangst van je mail en bijdrage worden de deelnemingsformulieren 
bezorgd vanaf einde april, eveneens per e-mail.

We voorzien voor elke deelnemer een waardevolle prijs, af te halen op de 
prijsuitreiking op zondag 7 november 2021 om 14 uur in Parochiezaal Withof 
in Heist-op-den-Berg.

Voor bijkomende info mag je steeds contact opnemen met Jos Wyns, tel. 015 24 93 04 
of Karel Van de Gender, tel. 014 72 51 90
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Info fietstocht
van vrijdag 18 juni 2021 te Destelbergen.

 “Damvallei-tocht” We fietsen eerst door het natuurpark “Damvallei” te Destelbergen. Dit is ook een aan-
rader om te wandelen. De naam komt van de Damsloot, een zijbeek van de Schelde. 
Spijtig genoeg wordt het gebied doorkruist door de E17 en de R4. We fietsen langs 
de Schelde richting Wetteren naar het rustpunt. De terugweg gebeurt via het ‘bin-
nen’-land en Heusden om te eindigen langs de zuidelijke grote zeilvijver van de Dam-
vallei. Deze vijvers werden trouwens gegraven als zandwinning voor de ophoging van 
de E17.

 Fietsleiding:  Jan en Jean Pierre.

 Afstand:  42 km.

 Vertrek:  14 uur.

 Route:  vlak en goed berijdbaar.

 Samenkomst:  Carpool Parking aan de R4-afrit te Destelbergen, Dendermondesteenweg 610, 9070 
Destelbergen = GPS-adres.

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

 Rust:  na 20 km Bar Picar te Wetteren. Na de rit in Praatcafé De Smesse.

 Fietsleiding en fietscoördinator:  Jean Pierre Bauwens – gsm: 0499 48 15 32.
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Info dagfietstocht
van vrijdag 23 juli 2021 te Lozer.

  Voor onze eerste volledige dagfietstocht gaan we naar het zuiden van Gent. We fietsen 
van het Lozerbos in Kruisem, aan de rand van de Scheldevallei en de licht glooiende 
Vlaamse Ardennen, naar de vlakke Leiestreek. 

  In het eerste deel fietsen we richting Huise en Nazareth. We nemen onderweg een 
korte foto- en uitkijkstop bij een windmolen. Onze eerste ruststop na 24 km gebeurt 
in de tuin van het Van Der Valk hotel te Nazareth.

  Het tweede gedeelte fietsen we naar Sint-Martens-Latem waar we in restaurant ‘t Lae-
thems Ros genieten van een zeer smakelijk middagmaal.

  De terugtocht brengt ons via de Leie naar Deinze, waar we in brasserie BrunO nog 
even rusten.

 Leiding:  André Naessens en Jan Haerens

 Vertrekplaats:  parking van de Zandvlooi, Passionistenstraat 48, 9770 Kruisem (Lozer) = GPS-adres.

 Startuur:  09.30 uur.

 Afstand:  65 km - Verharde en onverharde wegen.

  Menu aan 24 euro per persoon. (€ 30 werkelijke kostprijs).
  Keuze mee te delen bij betaling. (menu A of menu B)
 A:  aperitief (Cava) - soep - filet mignon met groenten - koffie + 1 drank 
 B:  aperitief (Cava) - soep - zalmfilet met groenten - koffie + 1 drank

 Inschrijving:  voor 16 juli 2021 door overschrijving van € 24 per persoon op rekening BE63 4470 0615 8108 
van Kring Gepensioneerden KBC Gent.

 Fietscoördinator:  Jean-Pierre Bauwens - gsm 0499.48.15.32

Tussen Schelde en Leie 
(Lozer – Latem – Lozer)
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Sociaal Fonds KBC – 
Samenwerking met Cera

  Cera in jouw regio
  In Trefpunt van maart las je al dat Sociaal Fonds KBC en Cera een goede match zijn . 

Deze twee organisaties zullen dan ook regelmatig samenwerken. In het artikel in Tref-
punt kreeg je meer informatie over de werking van Cera en de verschillende webinars 
waaraan je kunt deelnemen. 

  Daarnaast heeft Cera ook een uitgebreide regionale werking waarbij Cera met haar 
maatschappelijke dienstverlening in jouw regio investeert in vijf verschillende domei-
nen. Feitelijke verenigingen en vzw’s kunnen een aanvraag indienen voor financiële 
steun voor een project in hun regio.

  Tijdens de Regionale Adviesraden in de 45 regio’s komen telkens een twintigtal ven-
noten samen. Ze bespreken en beoordelen de ingediende aanvragen op basis van een 
aantal criteria en ze beslissen welke organisaties voor welk bedrag steun krijgen.  

  Zo zorgen we voor een samenleving zonder drempels, waaraan iedereen volwaardig 
en gelijkwaardig kan deelnemen, en voor warme en zorgzame buurten, waar alle be-
woners maximale kansen krijgen.

  De Regionale Adviesraden komen drie keer per jaar samen om de projectaanvragen te 
beoordelen:

  • Ronde 1 - tussen begin februari en half maart
  • Ronde 2 - tussen begin mei en half juni
  • Ronde 3 - tussen begin oktober en half november

  Jaarlijks krijgen zo’n 700 organisaties overal in het land een financiële duw in de rug 
om hun project te realiseren. 

  We stellen je hierna een van de gesteunde projecten voor uit de regio Oost-Vlaanderen:

  

  Een hecht netwerk, ontstaan tijdens de lockdown...

  Twee mobiele telefoons…

  Tijdens de lockdown, van half maart tot eind juni 2020, slaagden we erin om zo’n 750 
maaltijden per week te bereiden voor kwetsbare Gentenaars, die het door de coro-
na-crisis nòg moeilijker hadden. We hadden dat eigenlijk vrij snel en vooral spontaan 
geregeld: twee mensen met een mobiele telefoon, elk vanuit zijn eigen huis. We de-
den een oproep naar vrijwilligers en die kwamen massaal in actie. Een echt burgerini-
tiatief, dat maanden stand hield. Meer dan 90 vrijwillige koks en chauffeurs waren al 
die tijd in de weer. We zamelden centen in bij de Gentenaars, die gulle gevers bleken.

  Veel organisaties samen

  We sloegen de handen in elkaar met een aantal gelijkgestemde organisaties,  die ook 
verbonden zijn met Gents Solidariteitsfonds voor Moeilijke Tijden. 

  Dankzij die organisaties vonden wij de mensen die een warme maaltijd wilden. En 
vonden zij ons! De nood blijkt, jammer genoeg, hoog te zijn.  En een mens leeft niet 
van voedsel alleen. Wie nog andere problemen of kwesties had, verwezen wij door 
naar de juiste hulp of combinatie van hulpmiddelen. Een hecht netwerk dus… 

  Op naar Kookploeg Gent Solidair 2.0
  Op 30 juni legden we tijdelijk de pollepels neer. Een half jaar lang werkten we aan 

een nieuwe structuur, die van de Kookploeg Gent Solidair een échte vereniging heeft 
gemaakt. Zodat we voor nog meer mensen warme maaltijden kunnen bereiden. Sinds 
januari 2021 staan we weer dagelijks aan het fornuis.
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Sociaal Fonds KBC – 
Samenwerking met Cera

  Voor wie?

  Voor mensen die niet de centen hebben om dagelijks te koken, of geen uitgeruste 
of nette keuken, of helemaal géén dak boven het hoofd hebben. Voor wie hier pas is 
aangekomen, voor wie op zoek is… Voor wie het écht nodig heeft.

  Heb je alle middelen, maar sta je gewoon niet graag in de keuken of kan je helemaal 
niet koken? Sorry, voor jou zijn er àndere hulpmiddelen :-). 

  We bieden een warme maaltijd aan iedereen die dat écht en acuut nodig heeft: jon-
geren in maatschappelijk kwetsbare situaties, senioren met een klein pensioen, gezin-
nen met kinderen, mensen die alleen zijn, of ziek, asielzoekers en nieuwkomers, dak- 
en thuislozen. Wie om de één of andere reden (nog) niet terechtkan bij de reguliere 
hulpverlening, kan tijdelijk maaltijden krijgen van Kookploeg Gent Solidair… 

  Onze visie:
  Iedereen heeft recht op een gezonde, warme maaltijd. Meer zelfs: het is een nood-

zaak. Daarom koken wij met plezier, voor wie dat zelf niet kan. Een tijdelijke oplos-
sing, om je uit de acute nood te helpen, tot je weer op eigen benen kan staan of tot 
je bij de reguliere hulpverlening terecht kunt. Maar tot zolang staat de kookploeg 
voor je klaar.

  Onze doelstellingen

  • we willen wekelijks minstens één gezonde warme maaltijd aanbieden aan alle Gen-
tenaars in armoede of nood

  • we willen Gentenaars de kans geven iets te doen voor hun stadsgenoten: lekkere, 
verse en gezonde maaltijden bereiden!

  • we willen een netwerk uitbouwen rond culinaire solidariteit in Gent…
  • … en in de privésector
  • we willen wegen op het beleid: het bodemtarief in sociale restaurants moet lager; 

we willen drempels wegwerken zodat hulp beter toegankelijk wordt

  Wil je meer weten over Cera, haar werking en haar projecten? Of wil je zelf een project 
indienen? Surf dan zeker naar de website www.cera.coop. En schrijf je in op de maan-
delijkse nieuwsbrief. Zo ben je als eerste op de hoogte van de activiteiten van Cera en 
van de pittige kortingen op de leuke aanbiedingen die Cera voor haar vennoten in 
petto heeft
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Sociaal Fonds KBC – 
Samenwerking met Cera
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Nieuwe leden in de maanden 
maart - april 2021

Dhr. De Vylder Danny  Lokeren
Mevr. Hoebeke Nadine  Gent
Dhr. Lobbens Marnix  Deurle
Mevr. De Wolf Hilde  Erpe-Mere

Vieren hun gouden jubileum 

Dhr. en Mevr. Marcel en Lylianne De Groote-Dhamers op 5 mei.
Dhr. en Mevr. Johny en Carine Demuynck-Den Tyn op 21 mei.
Dhr. en Mevr. Noël en Rita Lahorte-Hebbelinck op 25 mei.
Dhr. en Mevr. André en Lucia Lostrie-Matthys op 18 juni.

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.

Kennisgeving van overlijden

Mia Stappers, geboren op 25 mei 1924 en overleden op 10 november 2020. 

Herman Braeckman, geboren 21 november 1927 en overleden op 31 januari 2021.

Mariette Everaert, geboren 9 september 1943 en overleden op 29 maart 2021.

Helena Lievens, weduwe Antoon Van De Gehuchte, geboren 21 juli 1925 en overleden 
op 9 april 2021.

In naam van het bestuur en alle kringleden, willen wij aan alle families ons oprecht 
medeleven betuigen.
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Zijn in de maand mei jarig.
Van harte proficiat ! ! !

Dhr. Anseeuw Pol     20/05
Dhr. Baetens Patrick     30/05
Dhr. Beyens Erik     1/05
Dhr. Blomme Eugeen     27/05
Mevr. Blomme Martine     25/05
Dhr. Borreman Marc     18/05
Mevr. Boussaer Hilde     7/05
Mevr. Coppens Monique     1/05
Dhr. Croo Philip     10/05
Dhr. Danckaert Edwin     5/05
Dhr. De Backer Kris     1/05
Dhr. De Bock Marc     3/05
Dhr. De Brouwer Patrick     5/05
Dhr. De Coninck Laurent     2/05
Mevr. De Frenne Marie-Jeanne     8/05
Dhr. De Jonghe Roland     18/05
Dhr. De Laender Dirk     4/05
Dhr. De Maeseneire William     21/05
Mevr. De Reu Nadine     21/05
Dhr. De Smedt François     21/05
Dhr. De Torck Luc     19/05
Dhr. De Waele Dirk     17/05
Dhr. De Wispelaere Georges     15/05
Dhr. Dejonckheere Marc     27/05
Dhr. Deneckere Stefaan     26/05
Dhr. Depauw Dominique     16/05
Dhr. Deschout Johan     22/05
Mevr. Dhamers Lylianne     12/05
Mevr. Eechaut Marleen     5/05
Mevr. Eloot Martine     8/05
Dhr. Ghijselinck Abel     19/05
Dhr. Haezebrouck Freddy     20/05
Dhr. Hanssens Philippe     15/05
Mevr. Hauttekeete Paula Wed.Louis Symons 1/05
Mevr. Hollinger Patricia     7/05
Dhr. Jacob Etienne     6/05
Dhr. Kielemoes Julien     22/05
Dhr. Langeraert Stefaan     10/05
Dhr. Lauwaert Wilfried     18/05
Mevr. Leys Hilde     30/05
Dhr. Lootens Werner     6/05
Dhr. Lossy André     26/05
Dhr. Mariën Eric     15/05
Dhr. Mehuis Romain     2/05
Dhr. Minnaert Noël      25/05
Dhr. Nachtergaele Christian     31/05
Mevr. Neirinckx Helena     30/05
Mevr. Neirynck Rosana     27/05
Dhr. Tuypens Marc     10/05
Dhr. Van Bossche Jacques     26/05
Mevr. Van De Velde Mariette Wed.Gerard Poppe  5/05
Dhr. Van Den Abeele Dirck     15/05
Mevr. Van Der Spiegel Simonne     25/05
Mevr. Van Herzeele Kathleen     18/05
Mevr. Van Ingelgem Erna Wed.Mario Helon 5/05
Dhr. Van Laecken Eric     19/05
Dhr. Van Langenhove Gaëtan     3/05
Dhr. Vander Kimpen Valère     12/05
Dhr. Vereecke Christian     5/05
Mevr. Vermeulen Marie-Paule     22/05
Dhr. Veys Eric     15/05
Dhr. Vispoel Urbain     29/05
Dhr. Vyls Johan     22/05
Mevr. Windey Christiane Wed.Valère Bundervoet 11/05
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Zijn in de maand juni jarig.
Van harte proficiat ! ! !

Mevr. Aelterman Claire      12/06
Mevr. Bauwens Christiane Wed.Willy Bruynooghe 12/06
Dhr. Blancquaert Eddy     5/06
Mevr. Braeckman Martine Wed.Luc Baert  6/06
Mevr. Brossé Paula Wed.Julien De Bouvre 15/06
Mevr. Buyle Marie-Paule     16/06
Mevr. Buysse Bibiane     21/06
Dhr. Buysse Fernand     2/06
Dhr. Claeys Robert     9/06
Mevr. Claus Yolande     26/06
Mevr. Damman Elfride     30/06
Dhr. Daneels Etienne     27/06
Mevr. De Baerdemaeker Jeanny     15/06
Mevr. De Beer Monique     13/06
Dhr. De Bont Karel     6/06
Dhr. De Kerpel Herman     4/06
Dhr. De Smedt Yvan      8/06
Dhr. De Vos Guido     9/06
Dhr. De Vos Luc Wed.Gilberte Bastien 17/06
Mevr. De Wilde Francine Wed.Marc Schietecat 12/06
Dhr. Dekeyzer Norbert     20/06
Mevr. Devalck Marie-Thérèse     8/06
Dhr. Dieussaert Philippe     24/06
Dhr. Dumont Guy     20/06
Mevr. Ghesquière Marijke Wed.Eric De Pryck 26/06
Mevr. Ghysels Thérèse Wed.Herman Meganck  21/06
Dhr. Janssens Norbert     10/06
Dhr. Kinna Fernand     28/06
Dhr. Lameire Joan     21/06
Dhr. Lammens Paul     28/06
Dhr. Lamont Martin     1/06
Mevr. Michiels Denise Wed.Germain Pollet 15/06
Dhr. Poppe Emiel     25/06
Mevr. Renquet Alda     16/06
Dhr. Rommelaere Armand     3/06
Dhr.  Schamp Hugo      30/06
Mevr. Schelstraete Liliane Wed.Albert D’Huyvetter 4/06
Dhr. Swenne Marc     4/06
Mevr. Troch Odette     16/06
Dhr. Tuypens Michaël     22/06
Dhr. Van Belleghem Norbert     23/06
Dhr. Van De Sijpe Ivan     8/06
Dhr. Van Der Donck Gustaaf     2/06
Mevr. Van Driessche Godelieve Wed. Jules Vercauteren 30/06
Dhr. Van Gijsegem Carlos     19/06
Mevr. Van Gyseghem Ivonne     22/06
Dhr. Van Hecke Karel     16/06
Mevr. Van Peteghem Elza     30/06
Mevr. Van Twembeke Joséane     6/06
Dhr. Van Wezemael Erwin     11/06
Mevr. Vanheste Godelieve     21/06
Dhr. Verbraeken Jean-Pierre     26/06
Mevr. Vermeulen Marijke Wed.Chris Vanderbauwhede 11/06
Mevr. Vierendeels An     23/06
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Agenda 2021niet te missen

Mei
do 13/05

di 18/05
vr 21/05

 Juni
do 03/06

di 15/06
vr 18/06

Juli
do 08/07

vr 23/07
vr 30/07

 
“

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

wandeling te Sint-Amandsberg om 14 uur

Bestuursvergadering

Fietstocht “Moervaartroute” te Wachtebeke om 14 uur

“Duivel Wandelroute”- wandeling te te Everbeek om 14 uur

Bestuursvergadering

Fietstocht “Damvalleitocht” te Destelbergen om 14 uur

“Wulleboswandeling” te Klein-Sinaai om 14 uur

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

Fietstocht “Tussen Schelde en Dender” 

te Dendermonde 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.


