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Mededeling van de voorzitter.

   Lieve vrienden,

  We zien de herfst voor de deur staan, de relatief natte zomer is voorbij.

  Ik hoop dat jullie allemaal toch hebben kunnen genieten van vakantie, van het te-
rugzien van familie en vrienden, van de herstart van onze activiteiten… We kunnen 
wellicht wel stellen dat het ergste nu achter de rug is en we kunnen uitkijken op een 
‘normaler’ leven.

  2020 had een feestelijk jaar moeten worden met de viering van het 60-jarig bestaan 
van de kring. Dat heeft niet mogen zijn, het is het stilste jaar uit ons bestaan geworden, 
met bijna geen activiteiten.

  Maar “nie pleuje” is ons devies, feesten doen we graag, dus hebben we voor 2021 een 
aantal extra’s ingepland en laten we ons een luxueus banket ook niet ontnemen.

  De corona-bye-bye-happening was er al eentje van, de boottocht in september is 
tevens een extra activiteit in teken van onze lustrumviering en last but not least komt 
er nu ook nog het banket aan op de vertrouwde plaats Salons Roskam maar met een 
luxereceptie evenals een menu met een extra gang… om uw vingers van af te likken.

  Vergeet niet u tijdig in te schrijven, we kijken ernaar uit om jullie te verwennen.

  Lieve virtuele groeten van het gehele bestuur.

  Marie-Paule Vermeulen
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Uitnodiging ledenvergadering 
van dinsdag 12 oktober 2021.

  Na de zomer en na de corona-bye-bye-happening en onze boottocht kunnen we 
eindelijk ook terug starten met onze ledenvergaderingen.

  We nodigen jullie graag uit voor de conference van Erik Burke over ‘Vertederingen’.
  Een reiziger maakt voor u zijn koffers open en laat dierbare voorwerpen hun verhaal 

vertellen.
  Het ijzeren brilletje van mémé, een trouwportret, ’n suikertje of oude knuffelbeer...  

door een subtiel spel van associatie en herinnering ontrafelt Erik Burke het geheim der 
dingen...

  Liefhebbers van mooie woorden en ontroerende poëzie evenals herkenbare grappige 
verhalen zullen zich maar al te graag laten meeslepen!

  Deze voorstelling gaat door in de ons aller gekende parochiezaal ‘St.-Paulus’, 
Patijntjestraat 27, 9000 Gent op dinsdag 12 oktober om 14.30 uur.

  Om ervoor te kunnen instaan dat deze conference coronaproof kan worden aangebo-
den vragen we vooraf uw aanwezigheid te bevestigen vóór dinsdag 5 oktober 2021 
aan: Marie-Paule Vermeulen ofwel per e-mail: mariepaulevermeulen@hotmail.com of 
telefonisch: 0476.65.00.26 met verwijzing naar ‘Erik Burke’.

  Iedereen van harte welkom.

  Het bestuur.

Uitnodiging ledenvergadering 
van dinsdag 26 oktober 2021.

  Door corona hebben we geen fietsvakantie noch wandelweekend kunnen organise-
ren. Hierdoor hebben we dus ook geen terugkeernamiddag waarop we de filmpjes 
van deze vakanties kunnen bekijken. Maar geen nood, er is toch een reden om elkaar 
terug te ontmoeten!

  We nodigen jullie graag uit voor de voorstelling van Rebecca Stradiot met ‘Perles 
fines’. Rebecca verrast u graag met een verfrissende, hartverwarmende en sfeervolle 
voorstelling, ingetogen en vrolijk swingend, met een lach en een traan en vooral met 
bezieling. Deze rasvertelster zal u met haar accordeon en de tijdloze pareltjes een 
aangename zorgeloze namiddag bezorgen.

  Deze voorstelling gaat door in de ons aller gekende parochiezaal ‘St.-Paulus’, 
Patijntjestraat 27, 9000 Gent op dinsdag 26 oktober om 14.30 uur.

  Om ervoor te kunnen instaan dat deze voorstelling coronaproof kan worden aan-
geboden vragen we vooraf uw aanwezigheid te bevestigen vóór woensdag 20 oktober 
2021 aan: Marie-Paule Vermeulen ofwel per e-mail: mariepaulevermeulen@hotmail.com 
of telefonisch: 0476.65.00.26 met verwijzing naar ‘Rebecca’.

  Iedereen van harte welkom.  
  Het bestuur.
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Uitnodiging jaarlijks banket !

  Als het najaar er aankomt dan denken we spontaan aan het hoogtepunt van ons werkjaar, 
nl. ons jaarlijks banket.

  Dit feestelijk gebeuren is niet zomaar een feestelijk gebeuren, het is ons lustrumbanket.
  Inderdaad, dit had in feite in 2020 moeten plaatsvinden maar een ons aller gekende spel-

breker heeft daar toen een stokje voorgestoken.
  Maar niet getreurd, dat laten we zomaar niet voorbijgaan en we gaan dus dit jaar ons luxe 

jubileumbanket laten doorgaan op zondag 24 oktober 2021.
  Zonder tegenbericht (plotse wijzigingen aan de coronaregels in de loop van september/

oktober, want we blijven toch nog even alles met de nodige omzichtigheid en voorbe-
houd benaderen) kunnen we tot 200 personen ontvangen aan tafels van 8 personen. Het 
volledige Banket verloopt mét bediening aan tafel. Alles coronaproof dus.

  Om 12.15 uur worden de deuren van “Salons Roskam”, Roskamstraat 38 te Merelbeke ge-
opend voor de receptie. 

  Na de receptie worden we uitgenodigd voor een heerlijke luxueuze feestmaaltijd.

  Aperitief
  met zeer verfijnde hapjes warm en koud 
  **
  Subliem proevertje van de noordzeevisser
  (fijne gratin van sint-jakobsvruchten, zeekraal en grijze garnalen)
  **
  Gepocheerde tarbotfilet – brandade van kreeft – 
  mousseline van dijonmosterd & peterselie
  **
  Bisque van langoustines met vleugje pernod
  **
  Tournedos van kalfsfilet met pancetta en gekorste kalfshartzwezeriken
  gekonfijt witloof – pastinaakcrème – schorseneren – 
  portosaus en schuimige truffelvelouté
  **
  De royale desserttafel ‘Salons Roskam’
  **
  Mokka
  **
 Aangepaste wijnen en water inbegrepen.

  Wij betalen hiervoor € 50 p.p. (werkelijke kostprijs € 85).
  Gelieve bij deelname dit bedrag over te schrijven op rekeningnr. BE63 4470 0615 8108 

op naam van “Kring Gepensioneerden KBC Gent” en dit vóór 11 oktober 2021.

  Gelieve bijgaand inschrijvingsformulier volledig ingevuld terug te sturen naar 
KC 3412 Melle t.a.v. Daniël Verbeke en dit eveneens vóór 11 oktober 2021.

  We hopen op een talrijke opkomst om dit gezellig samenzijn met ons te beleven.

  Het bestuur. 
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Verslag wandeling 
van donderdag 8 juli 2021 te Klein-Sinaai. 

  “Wulleboswandeling”

  Lap, het was weer van dat! De weergoden wisten weer niet wat ze ons zouden bren-
gen.

  De weervoorspellers raakten er ook niet aan uit, en wij wandelaars ook niet. Met als 
gevolg dat slechts 12 deelnemers inschreven en gelukkig ook daadwerkelijk opdaag-
den. Het was zonnig en net voor 14 uur raadpleegde Herman nog eens de buienradar: 
het zou droog blijven. We vertrokken dus met volle moed. Nog even stoppen aan café 
De Oude Route om ons geringe aantal door te geven, zodat we plaats hadden op het 
terras om na de wandeling onder de volle zon een pannenkoek te eten.

  Nog even door het kleine centrum van Klein-Sinaai om dan het eerste bosgedeelte, het 
Boudelobos, in te wandelen. Dan even ‘de oude route’ gevolgd om via het Nieuwstraatje 
terug het bos aan te doen. In de kleine woonwijk die we hierna introkken, wachtte ons 
een hondenverrassing. 7 – ja, zeven – prachtige husky´s stonden ons rustig op hun 
domeintje te verwelkomen, en wij keken ernaar of zij naar ons? En dan opnieuw het 
bos in. Na een 5-tal kilometer, net aan de afkorting, begon het plots hevig te rommelen. 
De helft besliste de kortere route te nemen. De andere helft waagde zich dieper het 
Wullebos in, de volledige afstand proberend. Ter info: een wulle is een ransuil. Maar 
toen brak de hel los. De ‘inkorters’ zagen in de open velden ferme bliksems. De stoere 
wandelaars zagen die niet, maar een keiharde donderslag en de vele liters water die ze 
hierboven teveel hadden, deden ons toch ook beslissen om een kilometertje minder 
te doen. Op één-twee-drie stonden de paden enkels hoog (of diep?) onder water. Het 
werd voor iedereen laveren, ook de ‘inkorters’, om in de laatste gezamenlijke 2 kilo-
meter, toch wat vaste grond te vinden. Kletsnat kwamen we allen kort na elkaar aan in 
De Oude Route, waar ons zelfs een handdoek werd aangeboden.

  De door het bestuur aangeboden pannenkoeken met drankje werden ten zeerste 
gesmaakt. 

  En zoals gewoonlijk kwam na regen de zonneschijn. Wel niet genoeg om ons droog te 
krijgen.

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

 “Leiestreek wandeltocht” Eindelijk konden we nog eens onder de zon wandelen. 17 wandelaars schreven zich 
in. 16 ervan kwamen samen op de parking van Recreatiedomein de Raveschoot te 
Olsene. 

  Lieve kon het startuur niet halen en wachtte ons later te Machelen op. We vertrokken 
tijdig om 14 uur richting het Kasteel van Olsene. Na een ommetje rond het kasteeld-
omein zagen we de toegangspoort, maar het prachtige neorenaissancekasteel bleef 
verscholen achter de bomen. 

  Het kasteel, gebouwd van 1854 tot 1859 in opdracht van baron en barones Polydore 
en Marie Piers de Raveschoot-Surmont de Volsberghe, is nu in privébezit en erkend als 
monument. De tuin kan slechts éénmaal per jaar bezocht worden tijdens de boeren 
markt op de Dag van de Landbouw – de derde zondag van september.

  We staken de drukke steenweg over en wandelden door een statige dreef naar de 
Mariagrot of Olsene Rotse, zoals deze in de volksmond wordt genoemd. Wie had er de 
tientallen of zelfs honderden lintjes zien hangen? En geen kaarsen? De grot uit 1876 is 
bouwvallig en afgesloten zodat er geen kaarsen meer kunnen worden aangestoken. 
De lintjes zijn het alternatief tijdens de meimaandbedevaarten.

  We stapten het tweede deel van de dreef door. Na een fikse wandeling door de velden 
kwamen we op een smal paadje langs een oude Leiemeander. Menige visser begroet-
te ons en wij hen. De meander kan men ook met een zelfbedieningsveer oversteken. 
Enkelen hadden daar wel zin in, maar het veer lag net aan de overkant en het zware 
labeur van de armspieren om dit heen en weer te trekken deed ons allen beslissen om 
de korte omweg te wandelen. 

  Zo belandden we in het centrum van Machelen aan Machelenput. We nestelden ons 
op het terras van café Tonneke voor een halfuur rust. Hier werd ook een nieuwe vorm 
van inkorten ontwikkeld. Lieve kwam met de wagen naar hier om het tweede deel 
mee te wandelen, Jan en Luc bleven langer zitten en reden dan met de auto naar het 
eindpunt. 

  Wij wandelden terug naar de ‘put’ om via een smal paadje naast het atelier van Roger 
Raveel de weiden en akkers in te trekken. Eerst zagen we daar een statig hert met 
groot gewei, wat verder was het de beurt aan een allegaartje van schapen, kippen en 
een zestal speciaal geschoren alpaca’s, al dan niet met beatlecoupe.

  Na nogmaals de steenweg te hebben gekruist, zetten we onze tocht verder door de 
velden om langs en over de spoorweg en de achterzijde van het recreatiedomein – 
wat in werkelijkheid sportvelden bleken te zijn – terug aan de parking te komen, waar 
Jan en Luc ons ongeduldig stonden op te wachten.

  Verslagmaker: Jean Pierre Bauwens
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Info dagwandeling
van donderdag 7 oktober 2021.

  Voor onze eerste volledige wandeldagtocht hebben we een gevarieerd programma 
uitgewerkt. In de voormiddag starten we aan de kerk van Oostkerke (deelgemeente 
van Damme) om er de polders en ‘de blinker’ en ‘de stinker’ te ombenen.

  Voor het middagmaal worden we verwacht in het Eet- en Praatcafé De Knotwilg.
  De sympathieke uitbaters, 27 jaar ervaring met groepen, schotelen ons een ruime 

vleesbarbecue voor, met bediening aan tafel. Geen viskeuze mogelijk.
  In de namiddag rijden we naar Damme. Daar doen we een natuurwandeling rond en 

in Damme, langs de Damse Vaart en door het natuurgebied “Stadswallen van Damme”. 
Degenen die de volledige namiddagwandeling niet haalbaar vinden, kunnen het eer-
ste deel rond centrum Damme mee starten en zich beperken tot een vrij bezoek aan 
het stadje en het natuurgebied aan de overkant van de vaart. Wie wil, kan ook in de 
namiddag aansluiten zonder het middagmaal te gebruiken.

 Vertrekplaats voormiddag:  parking aan de kerk van Oostkerke,  ter hoogte van Sint-Kwintensstraat 9, te 8340 
Oostkerke, = GPS-adres. Let op: voor wie langs de expresweg Antwerpen-Knokke 
komt, kan de gps links afslaan aangeven waar dit niet mogelijk is. Dan doorrijden en 
gps zal je dan, via het rondpunt voor Knokke, naar Oostkerke leiden. Andere mogelijk-
heid: aan het kruispunt met verkeerslichten in Lapscheure links afslaan. Dit is korter, 
maar smalle wegen.

 Startuur:  10 uur.

 Afstand:  8 km – verharde paden. Inkorten tot 3 km is mogelijk, maar in Oostkerke is vóór 12 uur 
geen café open.

 Menu:  glas cava, ruime vleesbarbecue en tas koffie aan € 20 per persoon. (€ 26 werkelijke 
kostprijs). De drank tijdens het eten is op vraag van de uitbater apart en zelf te betalen.

 Inschrijving:  vóór 1 oktober 2021 door overschrijving van € 20 per persoon met vermelding VM 
en/of NM op rekening BE63 4470 0615 8108 van Kring Gepensioneerden KBC Gent.

 Vertrekplaats namiddag:  op Parking Damme Oost te 8340 Damme. 

 Startuur:  14 uur.

 Afstand:  10 km. Goed begaanbare wegen en paden. Inkorting door mee te starten met wande-
ling + vrij bezoek aan natuurgebied en stadskern.

  Degenen die enkel de namiddagwandeling zonder deelname aan de barbecue wen-
sen te stappen dienen dit te melden op jpbauwens@gmail.com .

 Leiding:  Mia Van der Linden en Jean Pierre Bauwens.

 Wandelcoördinator:  Jean Pierre Bauwens 0499.48.15.32

  Het bestuur.

“Een dag ‘voor elk wat wils’ 
te Damme en Oostkerke”
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Info wandeling
van donderdag 4 november 2021 te Letterhoutem.

  Vanuit Letterhoutem wandelen we in een glooiend landschap dat dooraderd is met 
wegels, paden en landwegen, wat veel mooie vergezichten oplevert. We doorkruisen 
de bakermat van de witloofteelt, stuiten op een wijngaard en ontmoeten er een ‘Ro-
mein’. Tussendoor maken we kennis met Houtems erfgoed.

 Datum:  donderdag 4 november 2021.

 Vertrek:  14 uur.

 Samenkomst:  ruime parking voor de kerk van Letterhoutem, ter hoogte van café ’t Champetterke, 
Letterhoutemdorp 6, te 9521 Letterhoutem  = GPS-adres.

 Wegen:  beton, asfalt, grind en aardeweg (2 heel korte vochtige plekken).

 Afstand:  volledige wandeling 9 km. Afkorting mogelijk tot 5 en 7 km. Na +/- 4 km is er een korte 
rust met banken voorzien.

 Wandelleiding:  Georges De Meester.

 Einde:  mogelijkheid om te consumeren op het dorpsplein in café ’t Champetterke.

 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 Houtems landschap” 
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Verslag fietstocht
van vrijdag 18 juni 2021 te Destelbergen.

 “Damvallei-tocht” De weersvoorspellers hadden het alweer moeilijk om ons goed nieuws te brengen. Al 
een gehele week kregen we te horen dat het zonnig en droog kon zijn, maar met een 
kans op wat gedruppel. We bleven positief en er verschenen 19 deelnemers onder de 
zon aan de startplaats. 

  We vertrokken vrij stipt, want je weet maar nooit wat er nog op ons afkomt.

  Eventjes reden we op het fietspad langs de drukke Dendermondesteenweg. Aan het 
rondpunt draaiden we noordwaarts en kon het rustige fietsen beginnen. We reden 
opnieuw langs het bedevaartsoord ‘Bergenkruis’. Sommigen kennen dit ook van onze 
eerste wandeling vanuit Sint-Amandsberg. Na de eerste kastelen van de gemeente 
fietsten we een eerste maal door de Damvallei, dit is een meer dan 100 ha groot 
natuurgebied. Spijtig werd dit door de aanleg van het klaverblad tussen de E17 en de 
R4 letterlijk in 4 gesplitst. Wandelend kan men deze 4 delen goed verkennen. Fietsend 
moesten we ons tot een geringer bezoek beperken, maar tijdens de hele fietstocht 
kregen we toch de 4 delen te zien. Langs het Damvalleimeer fietsten we naar de 
Schelde. Deze volgden we stroomafwaarts tot de brug van Wetteren. Tussen Heusden 
en Melle hielden we even halt voor een drankpauze, want ondertussen scheen de zon 
al ferm op ons warmer wordend ‘kopke’ en werden de monden droger. Op Wetteren-
brug dwong de autofile ons op het fietspad. Eindelijk een echte drankstop op het 
terras van Bar Picar, die speciaal voor ons een uur vroeger opende. Het bestuur bood 
een drankje aan.

  Met vernieuwde energie beklommen we de “berg” naar de Markt van Wetteren. Via de 
fiets- en wandelbrug bereikten we opnieuw de linker Scheldeoever. Nog even volgden 
we deze stroomafwaarts om bij een scherpe bocht naar het binnenland en richting 
Laarne en Heusden te fietsen. Rustige landbouwwegen brachten ons via het meer van 
Prullenbos naar de drukke Wetterensteenweg. Oei, hier sloeg bij sommigen een weinig 
schrik toe. Dan toch maar op een lange rij op het fietspad. Aan het Familiepark Harry 
Malter konden we eindelijk terug rustig naast elkaar fietsen. We naderden stilaan ‘De 
Hauw’, een tweede deel van de Damvallei, dan onder de R4 naar het derde deel: ‘Stap-
steen´. Hierna werden de spieren ferm aangesproken. De brug over de E17 kon tellen. 
Hierna konden we even de andere kant van het eerste deel terugzien. Nog even onder 
de R4 door om dan het vierde deel aan te doen. Dit deel is fietsend moeilijk te bezoe-
ken, maar daar treurden we niet om, want het einde was in zicht. Het terras van De 
Smesse, een heel speciaal praatcafé, was een aangename afsluiter na een warme dag. 
Gelukkig zaten we net onder de tent toen een eenzaam wolkje besliste om gedurende 
enkele minuten een traantje te laten. En… na regen komt zonneschijn, bleek nog 
steeds juist.

  Tot de volgende tocht.
  Verslag: Jean Pierre Bauwens 
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Verslag fietsdagtocht
van vrijdag 23 juli 2021 te Kruisem.

 “Tussen Schelde en Leie” Na de wisselvallige weersvoorspellingen voor onze vorige wandelingen en fietstocht 
waren de weergoden ons veel gunstiger gezind. Reeds enkele dagen werd er goed 
weer voorspeld en dat hadden onze fietsers goed gehoord. De inschrijvingen kwa-
men vlot binnen en de teller sloot af op 32 deelnemers. De een na de andere wagen 
stroomde toe op de twee parkings van De Zandvlooi. 32 fietsers aan de start samen 
zien keuvelen, na lange tijd elkaar niet te hebben gezien, deed ons veel plezier. Voor 
de statistieken: 28 fietsten elektrisch, bijna iedereen dus. Wie wordt de volgende?

  Na een woordje uitleg vertrokken we vrij kort na het afgesproken startuur. Via een 
ommetje rond Lozerbos reden we richting Lozer-centrum. Door een prachtige bos-
dreef fietsten we naar Lozer Kasteel, nu een exclusieve Bed & Breakfast, en verder naar 
Wannegem-Lede. Hier speelden we voor volleerde flandriens en hotsten en botsten 
we over de kasseien van de Huisepontweg. Een fietslicht overleefde dit niet. Aan de 
Schietsjampettermolen werd enkele minuten halt gehouden voor een drankstop en 
het aanschouwen van het landschap waar we de komende uren zouden fietsen. Van-
waar deze speciale naam? Reeds in de 16de eeuw stond hier een windmolen, in de 
volksmond ‘Grote Molen’ of ‘Steyaertsmolen’ genoemd. Deze waaide op 27 oktober 
1959 om. De huidige molen werd in  1981 overgebracht vanuit het West-Vlaamse 
Houtave (Zuienkerke). Tijdens de ontmanteling aldaar stond de plaatselijke veldwach-
ter met zijn wapen te zwaaien om de verhuis tegen te houden. Vandaar… Schietsjam-
petter.

  En we hobbelden nog verder tot Huise. Hier fietsten we resoluut naar het noorden. Via 
Nazareth reden we naar onze voormiddagstop aan de E17: het restaurant van het Van 
der Valk Hotel. 

  En nee, we reden niet op de E17. Met onze mondmaskers op, langs de receptie door de 
lobby, naar de zithoek… net aan onze fietsen.

  Vervolgens fietsten we via De Pinte door het Gentse Parkbos. Dit prachtige stadsdo-
mein van 1200 ha is nog in volle ontwikkeling, maar is zeker de moeite waard om er te 
fietsen en te wandelen.

  We naderden snel de middagstop te Sint-Martens-Latem, waar ons in restaurant ´t 
Laethems Ros een lekker menu wachtte. De cava ging er vlot in en werd gevolgd door 
een soep en een zeer smakelijke zalmfilet of filet mignon met groenten.

  Voldaan fietsten we verder langs de Leie en de Latemse dreven en golf. Opnieuw de-
den we kasseien aan: de Ooidonkdreef van Bachte-Maria-Leerne tot aan het Kasteel 
Ooidonk. Dit prachtig kasteel, omringd door water, parel van Oost-Vlaanderen, moet 
niet onderdoen voor de kastelen van de Loire. Langs smalle paden, door de Leiewei-
den fietsten we richting Astene-Sas. Let op route-info: afstappen om de steilste helling 
van de dag veilig te overwinnen. Dit lukte niet bij iedereen. Niet goed geluisterd?

  Opnieuw langs de Leie verder naar Deinze, waar halt werd gehouden aan Brasserie 
Brun´O voor de namiddagdrankstop op het gezellig tuinterras.

  Over de nieuwe fiets- en wandelbrug over de Leie in Deinze fietsten we zuidwaarts 
naar ons eindpunt. Vanaf de wijk Marolle zagen we De Zandvlooi in de namiddagzon.

  Iedereen was zeer tevreden over deze prachtige tocht onder een stralende zon. Met 
dank aan André en Jan voor de uitwerking en leiding van de tocht.

  Verslag: Jean Pierre Bauwens 
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Verslag fietstocht
van vrijdag 30 juli 2021 te Dendermonde.

 “Tussen Schelde en Dender” Voor onze 2de fietstocht van juli spraken we af op de parking langs de kaaien 
in Dendermonde, de stad van het ‘Ros Beiaard’ maar ook de stad aan Schelde en 
Dender.

  24 deelnemers gaven present. Al tijdens het klaarzetten van onze fietsen werden we 
getrakteerd op een regenbui. Dus trok iedereen zijn regenkledij aan. 

  Om 14 uur stipt vertrok onze tocht “Tussen Schelde en Dender”.
  De weergoden waren ons eigenlijk toch gunstig gezind, want na nog geen kilometer 

fietsen was er geen sprake meer van regen. En zo hebben we onze tocht alsnog in 
droge omstandigheden kunnen rijden.

  We vertrokken door het centrum van Dendermonde, langs de mooie Grote Markt, om 
daarna langsheen de vijvers van het natuurgebied Brusselse Forten al vlug Denderbelle 
en Wieze, het chocoladedorp, aan te doen.

  Vanaf Wieze maakten we gedurende een kort stukje kennis met de oevers van de Dender.
  Via mooie berijdbare wegen reden we langs Mespelare en Oudegem naar Schoonaarde.
  In Schoonaarde konden we na 22 km fietsen genieten van een korte pauze. Vanaf de 

rustplaats trokken we verder richting Wichelen om via Berlare opnieuw aan de Schelde 
uit te komen.

  Vanaf dan was het genieten van fietsen langs de stroom tot we na 41 kilometer terug 
in Dendermonde aankwamen. Het was echt een mooie rit geweest.

  Sommige deelnemers zijn daarna vanaf de parking opnieuw het centrum van Dender-
monde binnengereden om er hun dorst te gaan lessen. De anderen keerden na een 
prachtige tocht huiswaarts.

  Verslaggever: Luc Depreitere
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Verslag fietstocht
van vrijdag 6 augustus 2021 te Sint-Laureins.

  De 1ste fietstocht van augustus startte op de parking aan het ‘Godshuis’ in het 
centrum van Sint-Laureins. Het 19de-eeuwse Godshuis werd in 1848 opgetrokken 
op initiatief van ene Antonia Van Damme, een godvruchtige en duidelijk zeer ge-
fortuneerde juffrouw. Er werden armen, noodlijdenden en wezen in ondergebracht. 
In 1970 raakte het neoclassicistische complex – 75 m lang en 56 m breed – in verval. 
In 1999 werden de gebouwen zeer grondig gerestaureerd en vandaag zou het 
onderdak moeten bieden aan een hotel, feest- en vergaderzalen, wellnesscenter en 
brasserie. De nodige uitleg omtrent de functie van dit prachtige gebouw kregen we 
van onze deelnemer Georges, maar ook van een van de inwoners van Sint-Laureins 
die toevallig aanwezig was op de parking.

  Met 18 deelnemers konden we onze tocht aanvatten, en ook vandaag waren de 
weergoden ons gunstig gezind. Geen druppel regen.

  Aan water geen gebrek in het Meetjesland. Deze regio, die in het noorden tegen 
Zeeuws-Vlaanderen aanleunt, is hét Vlaamse krekengebied bij uitstek. Niet alleen 
de kreken, ook het Schipdonk- en het Leopoldkanaal maken van het Meetjesland 
de ideale plek voor kilometers fietsplezier langs de waterkant. Na een paar kilometer 
fietsen was het tijd om eens halt te houden aan de ‘Boerekreek’. Deze kreek is ont-
staan in de 16de eeuw, en met een oppervlakte van 39 ha de grootste kreek van 
het Meetjesland. Een deel ervan wordt uitgebaat als sportcentrum voor zeilers, 
windsurfers, kajakkers en kanovaarders.

  Aan de rand van Eeklo was het tijd om een welverdiende rust in te lassen. Na het 
lessen van de dorst en de honger werd onze tocht verdergezet langs het Schipdonk-
kanaal met zijn heerlijk jaagpad. Nog maar net hadden we het Schipdonkkanaal 
verlaten of we kwamen aan de Strobrug bij het Leopoldkanaal om terug te fietsen 
richting Sint-Laureins. Dit kanaal werd met de hand gegraven.

  Na een tocht van ongeveer 45 km en na het trotseren van de hevige wind (wel 
5,5 beaufort) waren we blij om terug de parking te kunnen oprijden. 

  Sommige deelnemers zijn daarna vanaf de parking aan het Godshuis het centrum 
van Sint-Laureins binnengereden om er hun dorst te gaan lessen. De anderen keer-
den na een prachtige tocht huiswaarts.

  Verslaggever:
  Luc Depreitere

“Door het land van 
kreken en kanalen”
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Info fietstocht
van vrijdag 24 september 2021 te Temse.

 “Miratocht” We starten aan het KBC-kantoor van Temse. Langs de Schelde en de Durme fietsen we 
naar de Mirabrug in Hamme. Even door Hamme en langs de Oude Durme en doorheen 
Waasmunster naderen we Waasmunster Heide. Hier voorzien we een halfuur rust. Na 
opnieuw de Durme te hebben bewonderd, bezoeken we een hoekje Waasland om 
dan via Sombeke en de Koolputten opnieuw de Mirabrug aan te doen. Via de andere 
Durmeoever, het veer en Tielrode rijden we terug naar Temse.

 Leiding:  Jean Pierre Bauwens en Jean-Paul De Bontridder.

 Vertrekplaats:  de parking tussen de bibliotheek en het KBC-kantoor, Oeverstraat 19 te 9140 Temse 
= GPS-adres.

 Startuur:  14 uur.

 Afstand:  41 km. Verharde en onverharde wegen.

 Rustplaats:  na 20 km in ’t Speelse Geweten te Waasmunster Heide.

 LET OP:  Gelieve ten laatste tegen donderdag 23 september 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 
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Info fietstocht
van vrijdag 22 oktober 2021 te Zwijnaarde.

 “Scheldevallei” Voor onze laatste fietstocht van 2021 rijden we door de mooie Scheldevallei, een 
prachtige route langs de Schelde. We fietsen ook doorheen prachtige dorpen zoals 
Munte, Vurste, Semmerzake. Maar ook Gavere wordt aangedaan.

 Afstand:  +/- 47,4 km.

 Aard van de wegen:  verharde en onverharde wegen.

 Samenkomst en vertrekpunt:  9.30 uur – Parking langs het Kasteel van Zwijnaarde, Joachim Schayckstraat 6 te 9052 
Zwijnaarde  = GPS-adres.

 Ruststop:  wordt voorzien na +/- 15 km  

 Middagmaal:  na +/- 32 km in “Bristo ’t Valeirke” – Kasteeldreef 12 - 9890 Gavere.

 Aperitief:  1 glas prosecco of 1 glas aperitief maison

 Voorgerecht:  Carpaccio/rund/parmezaan

 Menu A:  Gegrild kalfsvlees “piccata”

 Menu B:  Roodbaars/venkelpuree/tomatenolie

 Afsluiter:  Koffie of thee

  Eén glaasje wijn, biertje of frisdrank tijdens de maaltijd inbegrepen.

 Inschrijving:  dankzij de bereidwillige tussenkomst van de kring kunnen we dit menu aanbieden 
voor € 25 p.p. (Werkelijke kostprijs € 30,50) 

  Gelieve over te schrijven op rekening BE63 4470 0615 8108 op naam van Kring 
Gepensioneerden KBC Gent en dit vóór 15 oktober 2021.

  Niet vergeten jullie menukeuze te vermelden a.u.b.

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

 Leiding:  Luc Depreitere - gsm 0476.34.18.97

  Het fietsteam.
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UITNODIGING 
VOOR ONZE MUZIEKLIEFHEBBERSVOOR ONZE MUZIEKLIEFHEBBERS

  Beste vrienden,

  Opnieuw kunnen wij, dankzij het bestuur van B.O.T., genieten van een supervoordelig 
aanbod om hun nieuwste productie bij te wonen. 

  Meer info is terug te vinden op de website www.brusselsoperettetheater.be 

  HET BRUSSELS OPERETTE THEATER
  presenteert dit jaar

  “PAGANINI” van Franz Lehar
  Operette in 3 bedrijven

  DINSDAG 21 DECEMBER 2021 OM 19.30 UUR
  WOENSDAG 22 DECEMBER 2021 OM 14.30 UUR
  in het KAAITHEATER
 
 Programma: Paganini is het verhaal van de onweerstaanbare fascinatie die uitgaat van de geniale, 

ongebonden artiest. Betoverd door zijn gepassioneerd vioolspel bezwijkt Elisa voor 
zijn charme.

  Hun bitterzoete liefdesaffaire wordt geplaatst in een Italiaans theatermilieu met zijn 
eigen ‘hofhouding’ van intendanten, impresario’s, regisseurs, prima donna’s, musici en 
politici.

  Hij laat zich geen wetten en artistieke beperkingen opleggen, en zijn positie als mens 
en kunstenaar wordt onmogelijk. De liefde van Elisa, die hem de wereld instuurt met 
zijn muziek, is de enige balsem op de wonde.

  Met flamboyante melodiën, meeslepende liefdesaria’s, een prachtige orchestratie 
loodst Léhar de toeschouwers door dit kleurrijke verhaal.

  Solisten: Guillaume Huybrechts, Alice Wielant, Mélodie Gasulla, Florent Corbet, e.a.
  Het orkest Nuove Musiche o.l.v. Eric Lederhandler en het koor van het Brussels Operet-

te Theater.
  Artistieke leiding: Axel Everaert
  Regie: Lieven Baert.
  Gezongen in de originele Duitse taal, met Nederlandse boventiteling.

 Plaats:  Kaaitheater – Sainctelettesquare 20, 1000 Brussel.

 Parking:  gratis parkeergelegenheid in KBC-parking Havenlaan 2, inrit via Opzichtersstraat.
  Opgelet: Enkel parkeermogelijkheid op dinsdag 21 december! (NIET op woensdag)

 Toegangskaarten:  KBC-voordeelprijs € 20 per persoon (zonder drankbon). 
  Normale prijs voor groepen: € 29.

 Inschrijving:  door overschrijving vóór 20 september 2021 van € 20 per persoon op rekening BE 63 
4470 0615 8108  op naam van Kring Gepensioneerden KBC Gent.

  Gelieve ook de datum van de gewenste voorstelling op te geven!

  Wij wensen alle operetteliefhebbers een fascinerende en ontspannende voorstelling 
toe.

  Het bestuur
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Nieuwe leden in de maanden 
juli - augustus 2021

Dhr. Van den Bossche Raf (juni)  Burst

Dhr. Verloo Johan  Horebeke

Mevr. Ganseman Anita  Nieuwerkerken

Dhr. Hebbelinck Freddy  Gavere

Mevr. Roels Hilde  Oudegem

Kennisgeving van overlijden

Anna Fransaert, weduwe Emiel Van Renterghem, geboren 26 maart 1930 en overleden 
op 16 juni 2021.

Lisette Van den Berghe, weduwe Robert Mestdagh, geboren 10 augustus 1927 en 
overleden op 20 juni 2021.

Lieven Mestdagh, geboren op 26 februari 1940 en overleden op 17 juli 2021.

Theophiel De Vylder, geboren op 5 maart 1935 en overleden op 4 augustus 2021. 

Gaspard De Grave, geboren op 10 januari 1933 en overleden op 16 augustus 2021.

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

Dhr. en Mevr. Hugo en Christiane Everaert-De Dobbelaere op 2 september.
Dhr. en Mevr. Herman en Gerda Temmerman-Reygaert op 4 september.
Dhr. en Mevr. Jozef en Annie Appelmans-Annaert op 10 september.
Dhr. en Mevr. Pascal en An Meyskens-Vierendeels op 18 september.
Dhr. en Mevr. Edwin en Annie Danckaert-Mertens op 24 september.
Dhr. en Mevr. Ignace en Rosa De Wulf-Van Der Haegen op 18 oktober.
Dhr. en Mevr. Freddy en Lea De Rynck-De Meyer op 29 oktober.

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. Jozef en Maria Schepens-De Smet op 2 september.
Dhr. en Mevr. Noël en Annette De Smul-Claeys op 17 oktober.

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 september jarig.
Van harte proficiat ! ! !

Dhr. Aelbrecht Marc     21/09
Mevr. Angenon Georgette Wed.Firmin De Coster 5/09
Mevr. Biasino Rosane     12/09
Mevr. Bosman Erna Wed. Wilfried Stokx 8/09
Dhr. Boterdaele Christiaan     3/09
Dhr. Boullart  Daniel     17/09
Mevr. Buckens Sabine Wed.Willy Paqué  13/09
Mevr. Cassiers Mia Wed.Roger Michels 19/09
Mevr. Coppens Marie-Louise     25/09
Dhr. De Buysser Sylvere     21/09
Dhr. De Clercq  Roger     6/09
Mevr. De Neef Anita     9/09
Dhr. De Pauw Willy     25/09
Mevr. De Roeck Veerle Wed. Willy Wantens 15/09
Dhr. De Tandt Marc     7/09
Dhr. Elebaut Guido     18/09
Dhr. Faseur Bertrand     23/09
Mevr. Hoebeke Nadine     19/09
Dhr. Hofman Pieter     6/09
Mevr. Hoste Helena     19/09
Dhr. Jacobs William     28/09
Mevr. La Croix Marie Claire     21/09
Mevr. Lambert Marie-Anne     3/09
Mevr. Longueville Rita     19/09
Mevr. Matthys Lucia     20/09
Dhr. Michels Martin     20/09
Mevr. Ogez Edith Wed.Robert Watté 9/09
Mevr. Roman Gisele     18/09
Mevr. Rottiers Martine Wed.Dirk De Lannoy 23/09
Dhr. Scheerlinck Jan     10/09
Mevr. Schoonvliet Anita     26/09
Dhr. Serlippens Henri     14/09
Dhr. Steenwinckel Jan     7/09
Dhr. Van Damme Henricus     5/09
Dhr. Van Heghe Raphael     6/09
Mevr. Van Houtte Godelieve     21/09
Mevr. Van Houtte Rita     10/09
Dhr. Van Lembergen Jan Wed.Christiane De Raeve 10/09
Dhr. Van Nevel Luc     29/09
Dhr. Van Oudenhove Andre     8/09
Dhr. Van Ryckeghem Geert     26/09
Dhr. Walraet Hubert      8/09
Dhr. Wauters Jos     18/09
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Zijn in de maand oktober jarig.
Van harte proficiat ! ! !

Mevr. Adriaens Anne-Marie     28/10
Mevr. Bernaer Maria     23/10
Mevr. Bert Arlette     14/10
Mevr. Buysse Elisabeth     14/10
Mevr. Careel Christinne     23/10
Mevr. Carpentier Henriette Wed. Walter Bossuyt 22/10
Dhr. Coetsiers Dirk     22/10
Mevr. Couché Anny Wed.Lucien Vereecken 5/10
Dhr. Daman Jean-Pierre     3/10
Dhr. De Bouvre Johan     13/10
Dhr. De Bruycker Jacque     22/10
Dhr. De Jaegher Marc     7/10
Dhr. De Metsenaere Georges     26/10
Dhr. De Smedt Renaat     25/10
Dhr. De Smet Herman     27/10
Dhr. De Smul Noël     20/10
Mevr. De Wilde Claudine     25/10
Mevr. Depoortere Lut Wed.Johan De Bock 18/10
Dhr. Desnoeck Bernard     6/10
Dhr. Dheedene Patrick     25/10
Dhr. Dobbelaere Carlos     15/10
Dhr. Doolaege Eddy     7/10
Mevr. Geerinck Mieke     24/10
Mevr. Goethals Juliette Wed.Romain Bogaert 6/10
Dhr. Heyvaert Philip     1/10
Dhr. Imschoot Rudy     2/10
Dhr.  Jacobs Georges     20/10
Mevr. Lagring Viviane     16/10
Mevr. Lippens Erna Wed.Etienne Cusse 24/10
Dhr. Lobbens Marnix     5/10
Mevr. Marquebreuck Monique     26/10
Mevr. Mergaert Rosa Wed.Josef Bodyn 10/10
Mevr. Mertens Lucie Wed.Herman De Rammelaere 21/10
Mevr. Pede Annie     14/10
Mevr. Pollet Jeanine     11/10
Dhr. Quintelier Joseph     22/10
Dhr. Saez del Burgo Carlo     25/10
Dhr. Tielen Nikolaas     11/10
Dhr. Van Cleemputte Dirk     3/10
Dhr. Van De Sompel Edmond     19/10
Mevr. Van der Linden Mia     12/10
Mevr. Van Der Schueren Rita     8/10
Dhr. Van Der Steen Hugo  Wed.Danie Keppens 16/10
Dhr. Van Driessche Marc     14/10
Mevr. Van Gheluwe Monika Wed.Herman Braeckman 1/10
Dhr. Van Kerrebroeck Marc     12/10
Mevr. Van Landschoot Christine     17/10
Dhr. Van Rijsselberghe Daniël     19/10
Mevr. Van Roey Magda     31/10
Mevr. Van Waesberghe Josiane Wed. Daniël Hesta 29/10
Dhr. Verloo Johan     1/10
Dhr. Vermeersch Antoon     11/10
Dhr. Wauters Johan     30/10
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Agenda 2021niet te missen

September
ma 06/09

do 09/09
di 14/09

ma 20/09

di 21/09
vr 24/09

Oktober
ma 04/10

do 07/10

di 12/10

ma 18/10

di 19/10
vr 22/10
zo 24/10
di 26/10

November
do 04/11

di 09/11

ma 15/11

di 16/11

Petanque PC Verbroedering, Ovenveldstraat 9 te 9090 Melle 

om 14 uur
“De Lieve”-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

Petanque PC Verbroedering, Ovenveldstraat 9 te 9090 Melle 

om 14 uur
“Damme en Oostkerke”- dagwandeling te Oostkerke/Damme 

om 10 uur
Ledenvergadering - “Erik Burke  65’  Prioritijd of Vertederingen” 

- Zaal St.-Paulus om 14.30 uur

Petanque PC Verbroedering, Ovenveldstraat 9 te 9090 Melle 

om 14 uur
Bestuursvergadering

Fietstocht Scheldevallei” te Zwijnaarde om 9.30 uur

Banket “Salons Roskam” te Merelbeke

Ledenvergadering-” Rebecca Stradiot: perles fines” 

- Zaal St.-Paulus om 14.30 uur

“Wandelen door het Houtems landschap”- 

wandeling te Letterhoutem 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

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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TERUG TE STUREN NAAR KC 3412 MELLE VOOR 11 OKTOBER 2021

De ondergetekende neemt deel aan het banket in “Salons Roskam” te Merelbeke:

Naam:  ..................................................................................................................................................................................................

Echtgenote/echtgenoot/partner: ........................................................................................

Ik betaal  ………X.  € 50 per persoon

op rekeningnr. BE63 4470 0615 8108  op naam van “Kring Gepensioneerden 
KBC Gent”.

In de mate van het mogelijke zou ik graag de tafel delen met:
......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

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

NB. Leden die hun boekje 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 pa-
pier uit! Dank u.

INSCHRIJVINGSFORMULIER 
JUBILEUMBANKET VAN 24 OKTOBER 2021

INSCHRIJVINGSFORMULIER


