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  We nodigen jullie graag uit voor de voorstelling van Brigitte Balfoort: ‘Etiquetterie’.

  Weet iemand nog hoe het hoort? Veel ouderwetse etiquetteregels hebben afgedaan, 
zoveel is zeker. Maar hoe moet u zich gedragen in deze digitale postmoderne jungle?

  Journaliste en royaltywatcher Brigitte Balfoort werd gecertificeerd etiquetteconsultant 
van Minding Manners, de bekendste etiquetteschool van Europa. 

  Tijdens haar humoristische causerie maakt ze ook u wegwijs in de wereld van de goede 
manieren… Want ja, die hebben nog zin, meer dan ooit zelfs.

  Deze voorstelling gaat door in de ons aller gekende parochiezaal ‘St.-Paulus’, Patijntjes-
traat 27, 9000 Gent op dinsdag 9 november om 14.30 uur.

  Iedereen van harte welkom.

  Het bestuur.

Uitnodiging ledenvergadering 
van dinsdag 9 november 2021.

Uitnodiging ledenvergadering 
van dinsdag 14 december 2021.

  We nodigen jullie graag uit voor het Eindejaarsfeest op 14 december 2021 om 
14 uur met een optreden van het muzikaal duo Lovely en zoals jullie dit al kennen 
van vorige jaren met koffie en gebak, en een lustrumjaarwaardig geschenk voor de 
leden.

  We worden muzikaal verwend met ‘oldies’, zoals bv. chansons van Edith Piaf, songs 
van Brenda Lee, Petula Clark, Neil Sedaka… maar evengoed Nederlandstalige liedjes.

  Meezingen, meeneuriën, het kan en mag allemaal.
  Na het optreden verwennen we jullie met een lekker tasje koffie en versnaperingen. 

Na de voorstelling ontvangt elk lid van de kring een lustrumjaarwaardig geschenk.
  Kom dus allen meegenieten op dinsdag 14 december 2021 om 14 uur in onze 

vertrouwde parochiezaal St.-Paulus, Patijntjestraat 27 te Gent. 
  Mogen we vragen bij deelname € 7 per persoon over te schrijven op rekening-

nummer BE63 4470 0615 8108 op naam van Kring Gepensioneerden KBC Gent 
vóór 4 december 2021.

  We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen.

  Het bestuur.



3
Kring van Gepensioneerden KBC Gent
Jaargang 23 - nov. - dec. 2021- nr. 6 blz.

Uitnodiging Statutaire Vergadering 
van dinsdag 11 januari 2022.

  Naar jaarlijkse gewoonte is de eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar onze ‘Statutaire 
Vergadering’, gevolgd door onze ‘Nieuwjaarsreceptie’. 

  Deze zal terug doorgaan in ‘Salons Roskam’, Roskamstraat 38 te Merelbeke, op dinsdag 
11 januari 2022 om 14.30 uur.

 
  Het programma ziet er als volgt uit: 
  - een woordje van de voorzitter 
  - Buitengewone Algemene Vergadering:
     * naamsverandering kring: KOG (Kring Oprustgestelden Gent) zou worden: 
       “Senioren KBC Gent”
     * nieuwe statuten

  - Daarna de Gewone Algemene Vergadering:
      * goedkeuren van het kasverslag en het overzicht van onze jaaractiviteiten
     * evolutie ledenbestand
      * herdenking overledenen 2021 
     * decharge aan de bestuursleden
      * bestuursmandaat: - hernieuwing mandaat van Marie-Paule Vermeulen en 

Luc Depreitere
  -  Jean-Paul De Bontridder is einde mandaat wegens bereiken van de leeftijdsgrens
   -  voordracht nieuw bestuurslid: Annie Pede
      * varia en rondvraag

  Tijdens de statutaire vergadering hebben enkel E-leden stemrecht, maar T-leden zijn 
eveneens welkom. 

  Na het officiële gedeelte volgt dan de nieuwjaarsreceptie, een uitgelezen kans om 
collega’s te ontmoeten en nieuwjaarswensen uit te wisselen. Tevens wordt jullie een 
natje en een droogje aangeboden. 

  Gelieve bij deelname € 8 p.p. over te schrijven op rekening BE63 4470 0615 8108 op 
naam van Kring Gepensioneerden KBC Gent vóór 31 december 2021. Uw betaling 
geldt als inschrijving. De deuren worden pas geopend om 14 uur. 

  We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen! 

  Het bestuur
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Verslag wandeling 
van donderdag 9 september 2021 te Waarschoot.

 “De Lieve wandeling” Het vooraf regelmatig bekijken van de buienradar werd een gewoonte. De laatste 
berichten waren hoopgevend: zonneschijn, warm, maar kans op onweer in de late 
namiddag. Maar velen geloofden dit waarschijnlijk niet, want er kwamen slechts 9 
wandelaars opdagen op de parking achter de kerk van Waarschoot. Vrij stipt vertrok-
ken we met de moed het droog te houden. Langs het station wandelden we eerst 
noordwaarts om de eerste landelijke paden te betreden. Het werd zo warm dat bij 
de splitsing na 4 km er 5 van ons besloten om de asfaltweg te volgen om sneller en 
gemakkelijker het dorpscentrum met drinkgelegenheden te bereiken.

  4 doorzetters verkozen de lange afstand, de landweg in. We werden eerst bekeken 
door enkele nieuwsgierige koeien, die mogelijks sedert de verkenning geen andere 
wandelaars meer hebben gezien. Zouden deze 4 ook 3 keer langskomen, zoals de 2 
verkenners deden, vooraleer de juiste doorgang te hebben gevonden? Neen, maar wij 
verwonderden ons even verder wel over de uitgestrekte, dicht bij elkaar groeiende 
kleine eikenbomen aanplantingen van een lokale boomkweker. Moeten dit statige ei-
ken worden?

  Na het oversteken van de enkelsporige spoorweg en de drukke verbindingsweg, do-
ken we opnieuw de akkerwegen in. Even volgden we een eindje de Lievetragel om 
even kort te rusten aan een brugje en… een ´verboden toegang´-bordje langs een 
brede landweg, waar wij door moesten. Tijdens de verkenning was dit geen probleem, 
maar we hielden toch wel rekening met enig doorgangsprobleem. En warempel, na 
een goede kilometer kwam een woeste moderne landbouwer in zijn prachtige BMW 
ons tegen. Met veel tamtam werden we aangemaand terug te keren, omdat deze 
privéweg door zijn hofstede kwam en hij de talrijke ambetante fietsers en wandelaars 
beu was. Na enige diplomatie mochten wij, vriendelijk viertal, dan toch verder. “Zijn” 
hofstede bleek toch eerder een oude hoeve van een mogelijke pachter of huurder te 
zijn.

  Aan de Beirbrug, waar vroeger de vloeibare mest, alias beer, uit Gent via de Lieve per 
bootje aankwam en letterlijk geproefd werd op kwaliteit, draaiden we de naast-
gelegen wandel- en fietsweg in. Langs de Lieve wandelden we stilaan terug naar Waar-
schoot-centrum. In de laatste rechte lijn kwamen de eerste donkere wolken aanzetten. 
Zouden ze ons inhalen? Neen, we haalden droog het terras van café ´Comil-Foo´. Maar 
kort nadat we ons drankje kregen, werden de hemelsluizen opengezet. Zo konden we 
de laatste honderd meter tot onze auto niet droog bereiken. Het werd dus wachten en 
nog eentje drinken op het droge terras.

  Het werd dus zoals gehoopt een warme, zonnige, droge wandeling.

  Verslaggever: Jean Pierre Bauwens
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Info wandeling
van donderdag  9 december 2021 te Moerzeke (Hamme).

  Deze maand gaan we naar Moerzeke, ‘Moes’ in het plaatselijke dialect. Dit landelijk, 
rustiek dorp ligt op de linkeroever in een Scheldebocht van de Beneden-Schelde. We 
starten op het dorpsplein en stappen via een landweg in de Scheldevallei naar de 
Scheldedijk. Dwars door de oude Scheldebedding wandelen we in een brede bocht 
terug richting centrum. De ‘korteafstandsstappers’ zijn hier dicht bij hun aankomst. De 
‘langeafstandsstappers’ maken een tweede bocht rond Moerzeke om via de Heilige 
Ritakapel en de grafkapel priester Poppe uiteindelijk ook terug op het dorpsplein aan 
te komen.

 Datum:  donderdag 9 december 2021.

 Vertrek:  14 uur.

 Samenkomst:  ruime parking vóór de kerk, ter hoogte van café Den Engel, Dorp 3, Moerzeke = GPS-adres.

 Wegen:  beton, asfalt, grind en aardeweg. Kan vochtige stroken bevatten, aangepast schoeisel 
is aangewezen.

 Afstand:  volledige wandeling 8,5 km. Afkorting halfweg mogelijk tot 4,5 km totaal.

 Rust:  na 6,5 km is er mogelijkheid tot korte rust op de bankjes van de Heilige Ritakapel. Geen 
café, dus eigen drank meebrengen is aangewezen.

 Wandelleiding:  Jean Pierre Bauwens.

 Einde:  overdekt terras van café Den Engel op het dorpsplein van ‘Moes’.

 Inschrijving:  vooraf inschrijven is niet meer nodig, maar een mailtje ter melding van jullie deelname 
op jpbauwens@gmail.com blijft handig om het deelnemerstotaal in te schatten.

 Wandelcoördinator:  Jean Pierre Bauwens – gsm: 0499.48.15.32 .

“Wandelen door het Schelde-
landschap rond Moerzeke”
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Info wandeling
van donderdag 6 januari 2022 te Heusden.

 “Rondom Heusden” Deze maand kiezen we ons wandelgebied tussen Gent en Wetteren. We verkennen 
Heusden, gelegen op de linkeroever van de Schelde. We starten op het dorpsplein 
om langs trage wegen de nabije omgeving van dit dorp te verkennen. Het zal jullie 
verwonderen hoeveel natuur dit residentiële dorp nog kent. We zullen er nog de zand-
berg zien. Dit is een restant van de grote stuifduinen, zoals deze waarop Wetteren is 
gebouwd. Met wat geluk zullen we ook heel wat paarden zien.

 Datum:  donderdag 6 januari 2022.

 Vertrek:  14 uur.

 Samenkomst:  aan het gedenkteken op het dorpsplein. 

 Parkeren:  kan op het dorpsplein en op de parking naast het dienstencentrum, Heusdendorp 2, 
9070 Heusden = GPS-adres. Let op: het dorpsplein kant dienstencentrum is blauwe 
zone. Parking naast dienstencentrum is vrij parkeren.

 Wegen:  verhard, grind en aardeweg. 

 Afstand:  volledige wandeling 8,8 km. Na 6 km afkorting mogelijk tot 6,5 km totaal.

 Rust:  na 6 km in Staminee Tramstatie.

 Wandelleiding:  Jean Pierre Bauwens.

 Einde:  brasserie Britannia op Heusdendorp

 Inschrijving:  vooraf inschrijven is niet meer nodig, maar een mailtje ter melding van jullie deelname 
op jpbauwens@gmail.com blijft handig om het deelnemerstotaal in te schatten.

 Wandelcoördinator:  Jean Pierre Bauwens – gsm 0499.48.15.32 .
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Verslag fietstocht
van vrijdag 13 augustus 2021 te Erembodegem.

 “Schiptrekkerstocht” De weergoden waren de 22 deelnemers wederom goed gezind.

  Wij vertrokken vanuit Erembodegem  aan  brasserie/restaurant ‘Gerstenhof’ doorheen 
het natuurgebied Gerstjens. 

  Vandaar ging onze tocht langs de kronkelende Dender richting Denderleeuw waar we 
via de Schiptrekkersbrug de Dender overstaken richting Welle.

  Deze brug dankt haar benaming aan het feit dat veel mannen (en soms vrouwen) tot 
het begin van de 20ste eeuw de kost verdienden met het voorttrekken van boten vanop 
de wal langs de Dender en zo schiptrekkers werden genoemd. Dit is ook de bijnaam 
van de Denderleeuwenaars.

  Op deze trekweg werden we voorzichtig ingehaald door een bellende fietser, die even 
verder bij de wegkapitein verhaal ging halen. Hij was boos omdat die onbeleefde bende 
tijdens zijn inhalen “rodania, rodania” riepen. Na wat uitleg kon hij er goed mee lachen 
en wenste ons nog een prettige fietstocht.

  Via het glooiende landschap van Denderleeuw kwamen wij aan in Welle waar we in 
het natuurgebied Wellemeersen  gebruik maakten van een mooie houten brug over 
de spoorweg en een deel van het natuurgebied.

  Vandaar ging onze tocht via de carnavalswerkhallen aan de Bergemeersen te Aalst, 
waar wij konden genieten van mooie muurschilderingen op de werkhallen in het 
teken van carnaval natuurlijk, richting Moorsel en Baardegem via de Leirekensroute 
(aangelegd op de oude spoorbedding tussen Aalst en Londerzeel) naar onze stop-
plaats: de pop-up zomerbar ‘De Loereman’ met voor elk wat wils (cocktailbar – strandje 
– strandzetel – lounge en een keuze aan drankjes).

  ‘De Loereman’ was zeker een succes, want velen wilden nog iets langer vertoeven in 
deze aangename zomerbar.

  Maar Jean Pierre was onverbiddelijk en wij vervolgden onze tocht via Wieze terug op 
het jaagpad en via Hofstade richting Aalst met een korte doortocht door Aalst langs 
het Stadspark en het sportcomplex Schotte, de thuishaven van volleybalclub 
Lindemans Aalst (Liga A), naar de Kapellekensbaan, ook gekend van de roman 
De Kapellekensbaan van Aalstenaar Louis-Paul Boon.

  Via Erembodegem-dorp kwamen we met een tevreden bende fietsliefhebbers terug 
aan het Gerstenhof, waar wij nog konden napraten en genieten van een verfrissing op 
het terras van de brasserie. 

  Verslaggevers: Yves Van Geit en Jean Pierre Bauwens.
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Verslag fietsdagtocht
van vrijdag 20 augustus 2021 te Tielt.

 “Briektocht” Voor de 2de dagtocht was het verzamelen geblazen in Tielt.

  28 moedigen hadden deze verplaatsing gemaakt.

  De dag begon met druilregen maar al snel kwam de zon piepen.

  Stipt om 9.30 uur vertrokken we richting Aarsele om daarna Kanegem aan te doen.
  Daar was een fotostop bij het monument van Briek Schotte die op zijn stalen ros de 

bocht ingaat op de kasseien.

  Terug op de fiets passeerden we nog het geboortehuis van kardinaal Danneels.

  In het gezellige café-winkel-B&B  ‘’t Een en ‘t Ander’ in Schuiferskapelle hadden we 
onze voormiddagstop.

  Na een drankje en een plasje ging het via Pittem richting Meulebeke waar we gul en 
warm werden onthaald in restaurant ’t Gisthuis en ons een uiterst lekkere middagmaal 
werd opgediend.

  Iedereen tevreden terug op de fiets om via rustige wegen terug richting Tielt te fietsen.
  Op de Poelberg in brasserie ‘Het Poelverzet’ konden we op het terras, met zicht op 

Tielt, nog genieten van een drankje.

  Nog enkele kilometers naar de startplaats met nog steeds de zon als gezelschap.
  Iedereen was zeer tevreden over de tocht, dus de organisatoren ook.

  Met speciale dank aan Luc Seliaerts om de gevaarlijke punten af te sluiten zodat we 
veilig konden oversteken.

  Verslaggever: Erik Desmedt.
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Verslag fietstocht
van vrijdag 27 augustus 2021 te Aalter.

 “Ommeland van Aalter” Ons plan en ons knooppuntenlijstje lagen al maanden stof te vangen en toch moesten 
we nog aanpassingen aanbrengen dankzij een horeca-uitbater die het met beloftes 
houden niet zo nauw neemt. Maar niet getreurd, het was mooi fietsweer en met 
24 enthousiaste deelnemers mochten we zeker tevreden zijn.

  We verzamelden op parking De Aard in Aalter en vatten onze tocht aan door het 
Loveldbos met bekende bewoners zoals onze burgervader Pieter De Crem en Iris 
Vandekerckhove (ons Wendy).

  Ook Roger De Vlaeminck en Michel Preud’homme hebben hier enige tijd gewoond.
  Toen we het Loveldbos verlieten sloegen we links af richting Bellem en bijna onmid-

dellijk zagen we aan onze linkerzijde de Kraenepoel waar we even halt hielden om een 
groepsfoto te nemen. 

  De Kraenepoel is de laatste van tientallen veldvijvers waarmee het Bulskampveld in de 
middeleeuwen bezaaid was. De andere veldvijvers werden allemaal leeggelaten. De 
meesten kennen de vijver uit het nieuws als het vriest en het ijs (bijna) dik genoeg is 
om op te schaatsen.

  We zetten onze weg verder naar Bellem, een landelijk dorp dat deel uitmaakt van de 
gemeente Aalter en dat behalve de mooie kerk van Onze-Lieve-Vrouw Geboorte, de 
Bellemse Duiventoren en het kasteel Mariahove ook nog bekend is voor het geboorte-
huis van ‘Flor Grammens’, Vlaams taalactivist en betrokken bij de stichting van het ‘Taal 
Aktie Komitee’ (TAK). In zijn achtertuin stond het museum voor de Vlaamse strijd dat 
wegens te weinig interesse in 1995 werd overgeplaatst naar de IJzertoren.

  We fietsten verder langs de Brugse vaart (=kanaal Gent-Brugge) en staken over aan 
Hansbekebrug om aan de overkant onze weg verder te zetten naar Ursel waar we na 
20 km onze rustpauze namen op het terras van restaurant/tea-room Villa Maria met 
een prachtig panorama. Na onze rustpauze hadden we nog een flink stuk te fietsen. 
We reden het Drongengoedbos in en aan de ingang van het vliegplein verlieten we 
de baan en namen de boswegen om een lus te maken door het bos om even door 
de Drongengoedhoeve te rijden. De Drongengoedhoeve was een ontginningshoeve 
van de Norbertijnen in Drongen. Ze werd in 1746 opgebouwd door abt De Stoop. Op 
zondag is de hoeve een echte trekpleister voor wandelaars en fietsers.

  We vervolgden onze weg langs Westvoorde door het Meetjeslandse landschap en 
passeerden Aalterbrug met in de verte een productieafdeling van ‘Aveve’ en de zuivel-
fabriek ‘FrieslandCampina’.

  We kwamen terug aan de Brugse vaart die we al na een paar kilometer moesten verla-
ten om rond de kanaalberm van Natuurpunt (waar drie ezels lopen) te rijden.

  Via Buntelare kwamen we terug aan het kanaal en we staken de eerstvolgende brug 
over richting Sint-Maria-Aalter. De huidige dorpskern ontwikkelde zich pas begin de 
19e eeuw. Om de kost te verdienen deed men seizoensarbeid in Noord-Frankrijk. Van-
uit deze streek was er wegens de grote armoede veel emigratie naar Amerika. Getuige 
hiervan is café ‘New York’ in Doomkerke op slechts 4 km van Sint-Maria-Aalter.

  Een breed fietspad leidde ons vervolgens door de bossen tot aan onze startplaats in 
Aalter-centrum.

  Op het grootste terras van het Meetjesland was er nog gelegenheid om de dorst te 
lessen, waarna iedereen moe maar tevreden naar huis vertrok.

  Verslaggever: Hugo Everaert. 
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 “Miratocht” Wat hebben we dit miezerig jaar al veel geluk gehad met onze fietstochten. Ook nu 
kregen we een prachtige zonnige dag voorgeschoteld. 20 deelnemers verzamelden 
om 14 uur op de ruime parking tussen de bibliotheek en het KBC kantoor van Temse. 
Na een korte info over de rit vertrokken we onder begeleiding van J-P en J P en extra 
wegkapiteins Luc vooraan en Luc achteraan, naar de Scheldedijk richting Hamme 
en Waasmunster. We kregen een prachtig zicht op de Schelde, de nieuwe wijk op de 
oude Boelwerf en de zeer moderne hoofdzetel van aannemer Cordeel. Vrij snel 
doken we het nieuwe overstromingsgebied langs de Durme in. Dit gebied bevat 
veel waterpartijen met talrijke vogels: prachtig om langs te fietsen. 

  In Hamme fietsten we een eerste keer over de Mirabrug en de Durme, gekend uit de 
film “Mira”. Dit is niet de Mirabrug uit het boek van Stijn Streuvels, deze lag tussen 
Ruien en Avelgem.

  Dan volgden we even de andere oever. Het was niet enkel fietsweer, maar ook lekker 
wandelweer. En dat hebben we geweten. Jaarlijks zijn er in Hamme de driedaagse 
Wuitensmarsen, en traditioneel wandelen de Hamse scholen een dag mee. En dat 
hebben we ondervonden. 

  We kruisten er een duizendtal scholieren opgedeeld per klas. Op de smalste weg 
naast de oude Durmearm moesten we zelfs halt houden tot ze allen voorbij wa-
ren. Op de brede asfaltweg naast de Durme, richting Waasmunster konden we her-
groeperen. Terug in groep konden we de drukke weg en een gevaarlijke oude brug 
dwarsen en het centrum inrijden. Hier wachtte een korte, maar stijgende zandweg. 
We waanden ons even in een zandcross. Hierna volgde een doortocht door de Waas-
munster-Heide, waar ‘niet-onze’ statige villa’s staan. Tijd om na 20 km te genieten 
van een door de kring aangeboden drankje op het terras van café ‘´t Speelse 
Geweten’.

  Velen wilden nog wat langer blijven zitten, maar met nog heel wat kilometers en 
een veerboot in ’t verschiet, vertrokken we terug naar de Durmenatuur en een ander 
deel van het overstromingsgebied: ‘de koolputten’. Afwisselend deden we nog de 
smalle paden en kasseiwegen in de bossen en heide van Waasmunster en Sombeke 
aan. De achterste fietsband van wegkapitein Jean Pierre liet het afweten, letterlijk 
leeggelopen. Dit was net op het ogenblik dat een tierende Luc het aan de stok kreeg 
met een gevaarlijk inhalende jongedame op een smalle kasseiweg. Rij maar door ik 
haal jullie wel in, zei hij. Maar de nieuwe band wou van geen verse lucht weten en 
het werd 10 km achtervolgen op een platte achterband. Na nogmaals de koolputten 
te doorkruisen en een tweede keer de Mirabrug over te steken werd aan de overkant 
stroomafwaarts op de dijk verder gefietst naar de veerboot. Daar kwam J P tijdens 
het wachten aansluiten. 

  Na een vierde keer de Durme te hebben overgestoken keerden we voor de laatste 5 km 
langs dezelfde heenweg naar Temse terug. Het werd wel nog even ferm klimmen om 
het natuurgebied te verlaten. Uiteindelijk werd het een prachtige, zeer gevarieerde 
tocht van 45 km. Voor velen werd het een snel huiswaarts keren. Hoewel, snel? De 
files moesten we er ook nog bijnemen.

  Verslaggever: Jean Pierre Bauwens.

Verslag fietstocht
van vrijdag 24 september 2021 te Temse.
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  Als afsluiter van het zomerseizoen petanque en de start van het winterseizoen geno-
ten we, in ons gebruikelijk lokaal bij PC Verbroedering te Melle, van een fijne namid-
dag. 

  We mochten 35 personen verwelkomen.

  Bij aankomst rond 12 uur werd een aperitief aangeboden. Nadien konden we genie-
ten van een typische Gentse waterzooi. Deze viel bij iedereen zeer in de smaak.

  Als afsluiter werden we verwend met een tas koffie en een lekker stuk peren-choco-
ladetaartje.

  Rond 14 uur werd gestart met de petanque op basis van vooraf opgemaakte speel-
schema’s. Voor elk spel (3 in totaal) worden de spelers telkenmale afzonderlijk inge-
deeld in ploegen, hetgeen de groepssfeer ten goede komt.

  Aangezien de velden buiten te drassig waren, speelden we binnen. Geen nood, de 
sfeer was zoals altijd heel gezellig. Er hing zelfs hier en daar een beetje competitivi-
teit in de lucht. 

  Wie nog wil deelnemen aan deze petanque-activiteiten, kan zeker altijd nog langs-
komen en  misschien word je ook gebeten door deze microbe. De petanquenamid-
dagen gaan telkens door op de 1ste en de 3de maandag van de maand. Aanvang 14 
uur.

  Voor meer info: Jean-Paul – gsm 0478.77.47.54 .

  Tot slot een woordje van dank aan de vrijwillige inzet bij de bediening en we verge-
ten zeker ons Elsie (barvrouw) niet.

  Verslag: Leona De Smet

“Petanque, afsluiting zomerseizoen”
van maandag 4 oktober te Melle.
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 Nieuwe inschrijvingsperiode. Door covid-19 werd onze culturele groepsreis van vorig jaar uitgesteld en werden ons 
verblijf en vliegtuig tickets kosteloos overgeboekt naar dezelfde periode 2022. De 
prijs en het programma blijft identiek.

  We hebben het volste vertrouwen in het kunnen doorgaan van onze reis van 29 mei 
tot 5 juni 2022. De covid-19 toestand in België en Slovakije verbetert, dankzij een 
hoge vaccinatiegraad, zienderogen. Om Slovakije in te reizen is een vaccinatiebewijs 
(covidpass) nodig. Men verwacht dat dit in 2022 zo zal blijven. Nu moet ook nog 
twee covidformulieren ingevuld worden, maar dit zal mogelijks tegen dan verdwij-
nen. Indien niet, zal Gerdi van Sojka resort ons daar bij helpen.

  Iedereen, zowel de ingeschrevenen en belangstellenden van 2021 als nieuwe deel-
nemers moeten/kunnen terug inschrijven.

  De betaling van 300 euro voorschot op het gebruikelijke rekeningnummer 
BE63 4470 0615 8108 op naam van Senioren KBC Gent en dit vóór 1 januari 2022.

  Deze betaling geldt als enige inschrijving.

  Tijdstip voor betaling saldo zal later aan de ingeschrevenen meegedeeld worden.

  Totale kostprijs met verblijf in een tweepersoonskamer: € 1139. Single kamer 
€ 130 opleg.

 Ter herinnering het programma: We verblijven in het Sojka resort in Malatiny. De uitbater Gerdi is een Westvlaming. De 
begeleiding gebeurt door een Vlaamse gediplomeerde gids, gespecialiseerd in de 
Slovaakse (en Russische) cultuur. De voertaal in het hotel is Engels en Duits. Kijk 
zeker ook op www.sojka.eu. Op 100 meter is er ook een Belgische bar. Alles spot-
goedkoop.

  Hotel is centraal gelegen zodat de busafstanden tijdens de uitstappen tot een mini-
mum beperkt blijven: richttijd 1 uur. Enkel de eerste dag Bratislava-Malatiny: 3 uur, 
maar onderbroken door bezoeken en lunch, en de laatste dag terug naar Wenen: 4 
uur.

  Alle uitstappen zijn volkomen veilig, ook de vlottentocht. Deze gebeurt op een rus-
tige rivier op een speciaal ontworpen vlot met zitplaatsen.

  Enkele van de uitstappen heb ik in augustus 2019 positief kunnen ervaren tijdens 
een zeer gesmaakte wandelweek. 

 Slovakije, een ongekende parel. De reis brengt een variatie aan geschiedenis, cultuur, natuur, ontspanning en lekker 
eten en drinken.

  Denk maar aan immens grote burchten, indrukwekkende bergen, vlottentocht, 
bergmeren, authentieke bergdorpjes, levendige stadjes... 

 Programma:  8 dagen/7 nachten

 Dag 1:  ochtendvlucht naar Wenen
  Ochtendvlucht van Zaventem naar Wenen. De begeleider wacht ons op en we reizen 

verder naar Bratislava, de hoofdstad van Slovakije. In het hotel laat je jouw bagage 
achter, want je begint onmiddellijk aan de verkenning van het oude centrum en de 
burcht Kasteel van Bratislava (onderbreking voor lunch). Kamer aanduiding, avond-
maal, overnachting in een ***/*****hotel in het centrum van Bratislava.

8-daagse culturele groepsreis 
Slovakije 2022

van zondag 29 mei 2022 tot zondag 5 juni 2022.
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 Dag 2:  Kleine Karpaten
  Na het ontbijt rijden we naar de Kleine Karpaten, midden de wijnvelden. In Pezinok 

wordt een origineel keramiekfabriekje bezocht. In een wijndorpje stoppen we nog 
voor een wijndegustatie midden de wijngaarden. En uiteraard gaan we heerlijk lun-
chen. Uitrusten doen we onderweg naar de Liptov-regio waar we worden opge-
wacht met een welkomstdrink. Verdeling van de kamers, avondmaal en over-
nachting in Relax hotel Sojka.

 
 Dag 3:  Liptov
  Ontbijtbuffet. Vandaag doen we het wat rustiger aan. We bezoeken de mooie hou-

ten kerk van Svaty Kriz. Vervolgens bekijken we de Liptov regio vanop het water 
tijdens een boottocht op het stuwmeer. En de voormiddag sluiten we af met een 
uurtje vrij in het provinciestadje Liptovsky Mikulas. Na de lunch gaan we kijken naar 
de waterval van Lucky en bezoeken we het door de UNESCO beschermde bergdorpje 
Vlkolinec. In Relax hotel Sojka is er het avondmaal en overnachting.

 Dag 4:  Orava
  Ontbijtbuffet. We maken een vlottentocht op de Orava-rivier en bezoeken de prach-

tige burcht van Orava. We lunchen in een minibrouwerijtje onder de burcht. In de 
namiddag richting Zuberec waar we het openluchtmuseum bezoeken. Beeld je in 
hoe de mensen leefden en woonden een paar honderd jaar terug, en dat in een mooi 
natuurlijk kader. Terug naar Relax hotel Sojka voor avondmaal en overnachting.

 Dag 5:  Centraal-Slovakije
  Ontbijtbuffet. In de voormiddag bezoeken we Spania Dolina, waar in de middeleeuwen 

de belangrijkste kopermijnen ter wereld waren. We vervolgen naar Banska Bystrica waar 
we een vrije lunch en een vrije namiddag hebben. Deze stad werd rijk door deze 
kopermijnen in de buurt. Geniet van het rijke historische centrum of haal je hartje 
op op een zonnig terras of in één van de vele winkels. Terug naar Relax hotel Sojka 
voor het avondmaal en overnachting.

 Dag 6:  Spis
  Ontbijtbuffet. Vandaag wordt het middeleeuwse stadje Levoca bezocht met het 

hoogste retabel ter wereld. Een originele lunch in een typisch Slovaaks restaurantje. De 
namiddag wordt afgesloten in de grootste burchtruine van Centraal-Europa. Avond-
maal en overnachting in Relax hotel Sojka.

 Dag 7:  Hoge Tatra
  Ontbijtbuffet. Vandaag rijden we naar de hoogste toppen van het land: de Hoge 

Tatra. Met een tandrad stijgen we richting Strbske Pleso waar een prachtig gletsjer-
meer is. We maken een rustige wandeling rond het meer en hebben een lekkere 
lunch aan de boorden van het meer. We kunnen nog wat nagenieten op een terras 
of wat rondkuieren bij de souvenirstalletjes. Op de terugweg stoppen we nog even 
bij het grootste Duitse oorlogskerkhof in Slovakije. Avondmaal en overnachting in 
Relax hotel Sojka.

 Dag 8:  terug naar de luchthaven
  Ontbijtbuffet. Onderweg stoppen we nog even in een leuk stadje. Na een aangename 

kennismaking met deze onbekende bestemming, avondvlucht naar huis.

 Niet inbegrepen: - vervoer van thuis naar Zaventem en terug.

  - vrije lunch op dag 5 in Banska Bystrica.

  - fooien

8-daagse culturele groepsreis 
Slovakije 2022

van zondag 29 mei 2022 tot zondag 5 juni 2022.
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 Inbegrepen: - vlucht Zaventem –Wenen en terug
  - alle transfers vanaf Wenen in een comfortabele autobus

  - 1 overnachting met ontbijt in een ***/****hotel in het centrum van Bratislava
   -3-gangenavondmaal in Bratislava.

  - welkomstdrink in Sojka resort
  - 6 nachten halfpension in Sojka resort**** met uitgebreid ontbijtbuffet en drie-

gangenavondmaal met keuze uit Slovaaks, internationaal of vegetarisch menu, in 
buffetvorm

  - vrij gebruik van zwembad, wellness, internet

  - moderne kamers met alle comfort
  - lunches vanaf dag 1 t.e.m. dag 7 behalve de vrije lunch op dag 5. (twee gangen: 

ofwel soep+hoofdschotel ofwel hoofdschotel+dessert)

  - begeleiding in het Nederlands vanaf luchthaven van aankomst door een des-
kundige begeleider/gids

  - alle inkomgelden, activiteiten

  - btw, verblijfstaks

  Het bestuur

8-daagse culturele groepsreis 
Slovakije 2022

van zondag 29 mei 2022 tot zondag 5 juni 2022.
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  Beste fietsliefhebbers,

  Het is al geleden van 2019 dat we nog een fietsvakantie konden organiseren.
  In 2020 hadden we in ditzelfde Hotel een fietsvakantie gepland, doch deze is omwil-

le van Covid-19 geannulleerd. Nu nemen we de draad terug op.
  Tijd om vooruit te blikken naar onze fietsvakantie 2022. 
  Voor ons verblijf hebben we opnieuw gekozen voor “Fletcher Hotel-Restaurant 

Boschoord” te Oisterwijk in de provincie Brabant. 
  Tussen uitgestrekte bossen en grenzend aan een uniek heide- en vennengebied ligt 

dit Hotel verscholen. Er kan naar hartenlust gefietst worden. 

  Meer info over het hotel kan u vinden op volgende website:
  https://www.hotelboschoord.nl/

 Datum:  6-daags arrangement (5 nachten) van zondag 31 juli t/m vrijdag 5 augustus 2022.

 Prijs:  € 365 per persoon op basis van een luxe-tweepersoonskamer voor het volledige pakket. 
  € 475 per persoon op basis van een éénpersoonskamer voor het volledige pakket.

 Huur van een E-bike: Hotel Boschoord biedt ons de mogelijkheid om een E-bike te huren.
  De huurprijs per dag bedraagt: € 25 per fiets.

 Verlengd verblijf: Iedereen kan zijn basisverblijf uitbreiden naar eigen wens. 
  Hiervoor betaalt u € 37,50 p.p. (inclusief ontbijt en toeristenbelasting) voor de 

luxe-tweepersoonskamer.
  € 60 p.p. (inclusief ontbijt en toeristenbelasting) voor de éénpersoonskamer.   
  Deze opleg is per bijkomende nacht en per persoon.

  NB. Alle afwijkende data aan het basispakket, alsook de huur van een E-Bike, 
dienen bij inschrijving en via de kring aangevraagd te worden per e-mail 
(luc.depreitere30@gmail.com) of gsm (Luc Depreitere - 0476/34.18.97).

 Pakket:
 a 5 x overnachting op luxekamer. (voor de tweepersoonskamers)
 a 5 x Boschoord ontbijt.
 a 5 x 3-gangen keuzediner. 
 a 1 x lunchbuffet (warm/koud) op woensdagmiddag 3 augustus.
 a Gratis wifi.
 a Gratis parkeerplaats.
 a Gratis gebruik sauna.
 a Afgesloten overdekte fietsenstalling met oplaadmogelijkheid voor e-bikes.
 a Inclusief toeristenbelasting.

 Annuleringsvoorwaarden: De annuleringsvoorwaarden zullen worden nagestuurd aan de ingeschreven deel-
nemers.

  Houders van een KBC Gold of Platinum Mastercard genieten automatisch van een 
annuleringsverzekering indien de reissom werd betaald via een KBC rekening.

 Inschrijvingsperiode: Aandacht: Ieder jaar hebben we ernaar gestreefd om geen deelnemers te moeten teleur-
stellen! In de mate dat de veiligheid van de groep niet in het gedrang komt zullen we dit 
blijven doen. Mocht de groep echter zodanig toenemen dat we dit niet meer kunnen 
garanderen zullen we de groep dienen te beperken tot een aanvaardbaar aantal. Indien 
dat het geval zou zijn zal er voorrang gegeven worden aan die deelnemers die geregeld 
hebben deelgenomen aan onze maandelijkse fietstochten tijdens het jaar voordien!

F I E T S V A K A N T I E 2022
“Oisterwijk - Nederland”“Oisterwijk - Nederland”
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  U schrijft in door het storten van een voorschot van € 100 p.p. op rekening 
BE63 4470 0615 8108 van Senioren KBC Gent uiterlijk tegen 15 januari 2022.

  Alle verdere gegevens worden later persoonlijk aan alle deelnemers bezorgd.

  Wij wensen alle deelnemers een aangename fietsvakantie toe.

  Het fietsteam.

F I E T S V A K A N T I E 2022
“Oisterwijk - Nederland”“Oisterwijk - Nederland”

Nieuwe leden in de maanden 
september - oktober 2021.

Dhr. Freddy Reyniers  Oosterzele

Dhr. Marc Duyck  Vloesberg

Kennisgeving van overlijden

Mevrouw Magda Van Roey, geboren op 31 oktober 1937 en overleden op 
3 augustus 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 november jarig.
Van harte proficiat ! ! !

Dhr. Aelbrecht Paul     22/11
Mevr. Bauwens Betty     7/11
Dhr. Bauwens Dirk     9/11
Mevr. Berghman Myriam     14/11
Dhr. Bollaert Walter     12/11
Mevr. Boonen Marijke     21/11
Dhr. Bracke Dirk     18/11
Mevr. Brouw Katja     15/11
Mevr. Brutsaert Hilde     4/11
Dhr. Cousin Michel     18/11
Dhr. Criel Luc     27/11
Dhr. De Bruecker Johan     2/11
Mevr. De Bruyn Hilda     22/11
Mevr. De Clerck Linda Wed.Guido Hoebeke 27/11
Mevr. De Deyn Marleen     30/11
Dhr. De Maeyer Yvo     8/11
Dhr. De Meyer Roland     12/11
Dhr. De Smet Freddy      21/11
Mevr. De Smet Kristien     13/11
Dhr. De Vos Robert     29/11
Mevr. De Waele Rita     4/11
Mevr. De Wilde Arlette     2/11
Mevr. Den Dooven Jeanine     1/11
Dhr. Deroose Eric     19/11
Dhr. Desmet Orel     28/11
Dhr. Diericx Robert     21/11
Dhr. Evrard Ronald     11/11
Dhr. Gruloos Marnix     21/11
Mevr. Ide Marleen     7/11
Mevr. Lemeire Karine     15/11
Mevr. Leus Rita     17/11
Mevr. Matthys Rachel Wed.Nestor Watrin 9/11
Mevr. Mortier Maria     26/11
Dhr. Oushoorn Rudolf     11/11
Dhr. Plaitin Jacques     23/11
Mevr. Rombaut Sara     9/11
Dhr. Steenhaut Ludo     22/11
Mevr. Stobbelaers Lutgarde     30/11
Mevr. Thierry Denise Wed. Roger Buysse 27/11
Dhr. Van Brussel Amedé     12/11
Mevr. Van de Velde Christiane Wed.Herwig Bauwens 30/11
Mevr. Van De Velde Marie-José Wed. Jos Vansteenkiste 28/11
Mevr. Van Den Berge Brigitte     8/11
Mevr. Van Den Vreken Annitta     2/11
Mevr. Van Hecke Lea     26/11
Dhr. Van Impe Marc      12/11
Dhr. Van Pulver Louis     26/11
Dhr. Van Wynsberge Alfons     26/11
Dhr. Vandenheulen Paul     21/11
Dhr.  Vanwelden Patrick      16/11
Mevr. Verbrugge Annie     19/11
Dhr. Wartel Leon     28/11
Mevr. Wesemael Magda     11/11
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Zijn in de maand december jarig.
Van harte proficiat ! ! !

Mevr. Baeckelandt Chantal     23/12
Dhr. Beyens Luc     20/12
Dhr. Bogaert Johan     7/12
Mevr. Boone Linda     25/12
Dhr. Bracke Johan     14/12
Dhr. Braet Eric     6/12
Dhr. Daelman Patrick     26/12
Mevr. De Backere Ingrid     11/12
Dhr. De Blaere Erné     15/12
Dhr. De Bontridder Jean-Paul     16/12
Mevr. De Clercq Myriam     31/12
Mevr. De Clippeleir Annie     24/12
Dhr. De Coninck Guy      21/12
Dhr. De Cooman Herman     19/12
Mevr. De Corte Francine     11/12
Dhr. De Donder Paul     18/12
Dhr. De Raeve Erwin     26/12
Dhr. De Vadder Gerard     19/12
Mevr. De Vriendt Anni     21/12
Dhr. De Vuyst Guido     31/12
Dhr. De Waele Chris     22/12
Mevr. Debaillie Miep     30/12
Dhr. Demuynck Johny     4/12
Mevr. Den Dooven Nicole     6/12
Dhr. Deneckere Karel     25/12
Mevr. Deneire Anne-Marie     5/12
Dhr. Diericx Eric     3/12
Dhr. Fiers Ernest     17/12
Dhr. Govaert Wilfried     26/12
Dhr. Guns Herman     8/12
Dhr. Herregat Thierry     24/12
Mevr. Hijde Hilda     19/12
Dhr. Joye Norel     30/12
Mevr. Lambert Liliane     16/12
Dhr. Maes François     31/12
Dhr. Martens Charles     3/12
Mevr. Matthys Liliane     12/12
Mevr. Morre Annie Wed.Paul Van Molle 1/12
Mevr. Parys Myriam     9/12
Dhr. Peirs Serge     13/12
Dhr. Peleman Marc     27/12
Mevr. Schamp Magda     19/12
Dhr. Scheir Ivan     8/12
Mevr. Schepens Andrea     19/12
Mevr. Van Biesen Maria     19/12
Mevr. Van Damme Hilde     16/12
Mevr. Van De Velde Ingrid     20/12
Dhr. Van den Bossche Raf     25/12
Dhr. Van der Straeten Guy     8/12
Dhr. Van Gansbeke Roger     4/12
Mevr. Van Hulle Rosita Wed. Georges Wieme 17/12
Dhr. Van Impe Norbert     16/12
Dhr. Van Tiel Jan     16/12
Dhr. Van Zeveren Michel     24/12
Dhr. Vanderstichele Norbert     30/12
Dhr. Verbeke Daniël     19/12
Mevr. Verhelst Astrid     23/12
Mevr. Verkoelen Julia     9/12
Mevr. Verschueren Chris Wed. Adolf Van Damme 24/12
Dhr. Versluys Luc     15/12
Dhr. Verstuyft Hervé     19/12
Mevr. Vinck Jeannine     30/12
Mevr. Volckaert Kathleen     28/12
Dhr. Willems Edmond     13/12
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Agenda 2021- 2022niet te missen

November
do 04/11

ma 08/11

di 09/11

ma 15/11

di 16/11

December
ma 06/12

do 09/12

di 14/12

ma 20/12

di 21/12
di 21/12

wo 22/12

Januari
ma 03/01

do 06/01
di 11/01

ma 17/01

“Wandelen door het Houtems landschap”- 

wandeling te Letterhoutem om 14 uur

Petanque PC Verbroedering, Ovenveldstraat 9 te 9090 Melle 

om 14 uur
Ledenvergadering-”Brigitte Balfoort: Etiquetterie” - 

Zaal St.-Paulus om 14.30 uur

Petanque PC Verbroedering, Ovenveldstraat 9 te 9090 Melle 

om 14 uur
Bestuursvergadering

Petanque PC Verbroedering, Ovenveldstraat 9 te 9090 Melle 

om 14 uur
“Wandelen door het Scheldelandschap rond Moerzeke” 

te Moerzeke om 14 uur

Eindejaarsfeest-” Lovely : 1u a 1.20u oldies” - 

Zaal St.-Paulus om 14.00 uur

Petanque PC Verbroedering, Ovenveldstraat 9 te 9090 Melle 

om 14 uur
Bestuursvergadering

“Paganini” operette van Franz Lehar - Kaaitheater om 19.30 uur

“Paganini” operette van Franz Lehar - Kaaitheater om 14.30 uur

Petanque PC Verbroedering, Ovenveldstraat 9 te 9090 Melle 

om 14 uur
“Rondom Heusden”- wandeling te Heusden om 14 uur

Statutaire Vergadering - Salons Roskam te Merelbeke 

om 14.30 uur
Petanque PC Verbroedering, Ovenveldstraat 9 te 9090 Melle

 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.


