
Zondag 
23 juli 2017

 Drongen  Landgoed De Campagne, Gijzelstraat 12
 Desteldonk Hoeve Polfliet, Lindestraat 42 
 Wondelgem   Lootenshoeve, Vroonstalledries 66 
 Zwijnaarde  De Krekelhoeve, Krekelstraat 17 

Starten 
kan tussen 
8.00 en 15.00 uur

23 juli 2017
� ets mee!De Gentse Buitenband is 

fietsen en feesten in het 
landelijke groen, dat Gent 

omringt.

Ook dit jaar kozen we 
bijzonder mooie routes. 
We bouwen de start- en 

stopplaatsen uit tot heerlijke 
feestlocaties waar jong en 

oud kan genieten van leuke 
animatie en heerlijke hapjes. 

Jong en minder jong, iedereen 
is welkom. Dit jaar is er extra 

aandacht voor de kinderen, 
want we hebben enkele leuke 

korte routes voor het jonge 
gezin samengesteld.

In deze krant vind je informatie 
over de startplaatsen, een 
korte beschrijving van de 

routes en een leuke wedstrijd 
voor de kinderen.

Meer weten? 
Surf naar buitenband.be 
en kom al helemaal in de 

sfeer. 

Tot zondag 23 juli op 
de Gentse Buitenband!
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Desteldonk
Info 09 251 06 25 of 

09 355 66 15
Hoeve Polfliet, Lindestraat 42
3,5 km: Kidsroute (fiets- en wandelroute) 
45 km: De Bergenkruisroute 
45 km: De Sierteelroute
80 km: Gentse Buitenband

ANIMATIE vanaf 14.00 u.: Optreden van 
Gert and the Comets

MAALTIJD 12.00-14.00 u.: “Warme Beenhesp 
met groenten en frietjes” Inschrijven 
noodzakelijk door storting op reknr 
BE69 7374 2400 0278
t.n.v. LG Oostakker/Desteldonk (tot 18 juli) 
Volw. € 16,00. Kind tot 12 j.: € 8,00

ANIMATIE vanaf 14.00 u.: Optreden van Gert 
and The Comets

DOORLOPEND kinderanimatie,
pannenkoeken en belegde broodjes.

Wondelgem 
Info

 0475/46 79 52
Hoeve Lootens, Vroonstalledries 66
10 km: Kidsroute 
25 km: Tour Minerale 
45 km: Zonnebergroute 
80 km: Gentse Buitenband

ANIMATIE
vanaf 13.00 u.: Muzikale ambiance met SONO

MAALTIJD 12.00-14.00 u. en van 17.00-19.00 u.: 
“Augustijnstoofpotje met frietjes 
en verse groentjes” Inschrijven noodzakelijk 
door storting op reknr BE56 7374 4701 9388
t.n.v. LG Wondelgem (tot 18 juli)
Volw. € 16,00. Kind tot 12 j.: € 8,00

DOORLOPEND kinderanimatie, 
versnaperingen en hoeveproducten.

Zwijnaarde
Info 0486/53 97 81
De Krekelhoeve, Krekelstraat 17
6 km: Speelpleinroute 
25 km: Witte Wachterroute 
45 km: Klavertroefroute 
80 km: Gentse Buitenband

ANIMATIE vanaf 13.30 u: muzikale animatie
MAALTIJD 12.00-14.00 u.:
Zwijnaards stoofpotje met saladbar en frietjes
Inschrijven noodzakelijk door storting op
reknr BE38 7374 3401 9772
t.n.v. LG Zwijnaarde
(tot 18 juli) Volw. € 16,00. Kind tot 12 j.: € 8,00

DOORLOPEND: kinderanimatie, springkasteel, 
kindertractorparcours, pannenkoeken en 
broodjes met Breydelspek. 
Vanaf 14 uur:  kindergrime,

ballonnenclown

Voorinschrijven
tot 18 juli

Individueel: € 3,00/persoon
Groepen (vanaf 10 personen): 
€ 3,00/persoon
Kinderen (-12 jaar): gratis

Voorinschrijven kan door storting op
het rekeningnr. BE94 7474 0622 5014
t.n.v. Gentse Buitenband.

Gelieve duidelijk startplaats, 
de gekozen route en het aantal 
personen te vermelden in de rubriek 
mededeling. De kaarten liggen dan 
voor u klaar aan de startplaats.

Inschrijven 

de dag zelf: € 4,00/persoon

Elke vooringeschreven deelnemer neemt deel aan 
de gratis fietstombola. er worden fietsen verloot, 
geschonken door PLUM Gent: één onder de individuele 
voorinschrijvingen en één onder de vooringeschreven 
groepen.

Drongen
Info 0476/61 69 54
De Campagne, Gijzelstraat 12
25 km:  De korte en lange broekenroute 

met speciale aandacht voor kinderen 
45 km: De zomerse Leenroute
80 km: De Gentse Buitenband

ANIMATIE vanaf 13.00 u.: 
Muzikale animatie

MAALTIJD 12.00-14.00 u.: “Warme Beenhesp met 
Tierenteynsaus met groenten, fruit en frietjes”
Inschrijven noodzakelijk door storting op reknr
BE60 7374 0601 5670 t.n.v. LG Drongen (tot 18juli) 
Volw. € 16,00. Kind tot 12 j.: € 8,00

Doorlopend kinderanimatie, springkasteel,
kindergrime, broodjes met Breydelspek, 
goochelen en ballonplooien.

Elke deelnemer ontvangt 
een leuk aandenken, een gratis 
toegangskaart van de jaarbeurs 
Gent en een kortingsbon voor 
Augustijn en mag beroep 
doen op gratis fietsherstelling van

Gentse Buitenband 
is lid van

met
medewerking

van:

Hoe inschrijven
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Onze voorzitter nodigt uit
Beste Buitenband-sympathisanten De vakantie 
nadert weer met volle schreden. De Gentse Fees-
ten kondigen zich weer aan. En zoals een goede 
traditie wil, organiseren we met de Landelijke Gil-
den van het gewest Gent, de Gentse Buitenband. 
Precies omdat we aandacht willen geven aan de 
mooie open ruimten, die er nog rond Gent zijn, zijn 
jaarlijks meer dan 300 medewerkers in de weer 
om van de laatste zondag van de Gentse Feesten 
een feest te maken op een 4-tal hoeves rond Gent. 

Sfeer en gezelligheid en prachtige fietsroutes rond 
en in de omgeving van Gent, daarvoor staan we zo-
als altijd garant. Maar dit jaar willen we enkele ex-
tra accenten leggen: we zetten speciaal in op jonge 
gezinnen met kinderen en ontwikkelden daarvoor 
vanuit elke startplaats een kindvriendelijke tocht. 
Beperkt in afstand en… mooi om samen met het 
hele gezin te fietsen. 

Ook willen we aandacht vragen voor de groeiende 
problematiek van het zwerfvuil in de bermen en op 
de akkers en de weiden. Met volle overtuiging scha-
ren we ons achter de nationale actie van Landelijke 
Gilden, die aandacht besteed aan de zwerfvuilpro-
blematiek. Maar we doen zelfs dat tikkeltje meer. 
Meer hierover leest u in bijgaand artikel. 

Ik ben dan ook fier om als voorzitter van de Gentse 
Buitenband jullie uit te kunnen nodigen naar een 
van de mooiste evenementen van de Gentse Fees-
ten. Samen met onze vrijwilligers maken we er 
weer een mooi evenement van, waarop jij en je ge-
zin niet kan ontbreken.

Tot de 23e juli, tot op de Gentse Buitenband.

Erik Stobbeleir
Voorzitter
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Gezinnen met kinderen troef
Al jaren is de Gentse Buitenband een familiege-
beuren. We verwelkomen er ouders en kinde-
ren, die samen fietsen langs de mooiste paden 
en wegen rond het Gentse. Een rondvraag leer-
de dat nog meer kindvriendelijke routes moes-
ten gemaakt worden. Vaak was 25 km te lang 
voor gezinnen met jonge kinderen.

Voor de werkgroep Gentse Buitenband staan ge-
zinnen met jonge kinderen dit jaar centraal. Van-
uit 3 startplaatsen stelden we een speciale route 
samen speciaal voor (nog jongere) kinderen. De 
afstanden op deze routes variëren van 3,5 tot 10 
km en lopen langs rustige paden in de buurt van 
de startplaatsen. 

De startplaatsen zelf krijgen ook een ‘kids-
touch’. In Zwijnaarde ligt een heus minitrac-
toren-parcours, er zijn springkastelen en 
schminkstanden op de eindstops. Drongen laat 
de kinderen goochelen. Ook wordt op enkele 
eindstops aan ballonplooien gedaan. Kortom, 
kinderen komen echt aan hun trekken en … van-
uit de Gentse Buitenband zorgen we voor demo-
cratische prijzen voor dranken en hapjes.

Een overzicht van de routes

Desteldonk: 3,5 km - Kidsroute
De route loopt er in het koppelingsgebied. Je 
ontdekt er rustige paadjes in het groen tussen 
het dorp en het industriegebied van de Skalden-
straat. Deze tocht kan ook worden gewandeld en 
ook geschikt voor kinderwagens en buggy’s.

Wondelgem: 10 km - KIDSROUTE
Langs de kidsroute doorkruis je het dorp van 
Wondelgem en ontdekt er mooie rustige plek-
jes in het dorp. Je ontmoet er 2 speelpleintjes, 
waarop de ‘kids’ tussendoor ook nog eens kun-
nen ravotten. 

Zwijnaarde: 6 km - Speelpleinroute
Vanuit de startplaats kiezen we richting 
Zwijnaarde-dorp. Daar zijn enkele mooie plekjes 
om eventjes met het gezin te picknicken en er ter 
plaatse te spelen. Het speelplein van Zwijnaarde 
is het hoogtepunt op deze route.

Drongen: 25 km – Kindvriendelijke 
korte en lange b(r)oekenroute
Vanuit Drongen wordt  geen specifieke route ge-
maakt, maar wordt de 25 km-lange Korte en 
Lange B(r)oekenroute onderweg extra uitgerust 
met kinderanimatie op de stopplaats. Voor gro-
tere kinderen moet dit zeker te doen zijn.

Hou jij het mee proper?
 Als fietsliefhebbers en als organisatoren van 
een recreatieve fietsmanifestatie stellen we 
vast dat zwerfvuil een probleem wordt. Volgens 
onderzoek van OVAM ergert 77 % van de men-
sen zich aan dit probleem. We sluiten ons graag 
aan bij de nationale campagne die Landelijke 
Gilden en Boerenbond rond zwerfvuil opzet en 
willen hiermee ook aandacht besteden aan het 
probleem in de ruime omgeving van Gent.

Hoewel wij als Vlamingen zowat de beste sor-
teerders van afval zijn ter wereld, stellen we 
toch vast dat bermen, paden, wegen, velden en 
akkers vol liggen met zwerfvuil van allerhande 
aard. Vooral sigarettenpeuken zijn lastig te ver-
wijderen. Maar ook kauwgom, verpakkingen van 
voeding, papier en karton komen vaak voor. Toch 
ergeren de meeste mensen zich aan blikjes en 
flesjes, die achtergelaten worden en 40 % van 
het volume van zwerfvuil uitmaken. De omgeving 
krijgt een slordige indruk, hoewel openbare be-
sturen, verenigingen maar ook land- en tuinbou-

wers heel veel inspanningen doen om het plat-
teland aantrekkelijk te maken voor bewoners en 
recreanten.

Erger wordt het nog als dit afval, in het bij-
zonder blikjes en flesjes, tijdens maaibeurten 
verhakseld worden en in voeder van dieren te-
recht komt. Hierdoor sterven jaarlijks heel wat 
dieren op boerderijen en dat aantal stijgt jaar 
na jaar.

Aan land- en tuinbouwers werd gevraagd om 
borden in hun velden en akkers, waar veel men-
sen passeren, te plaatsen met de boodschap 
“Hou jij het mee proper?”. Vanuit de Gentse Bui-
tenband willen we tijdens ons evenement ook 
aandacht vragen voor dit thema. Aan de afde-
lingen van Landelijke Gilden wordt gevraagd om 
het engagement en peterschap op te nemen om 
een stukje van hun gemeente proper te houden. 
Ook onze inkleurtekening achteraan deze Bui-
tenband-krant maakt allusie op deze actie. 

Als Gentse Buitenband scharen we ons sterk ach-
ter deze actie. Ook de Provinciale landbouwkamer 
van Oost-Vlaanderen biedt hierin ondersteuning, 
waardoor we iedere deelnemer aan de Gentse 
Buitenband een nuttig gadget kunnen aanbieden.

Heb jij ook zin om mee te werken om onze ber-
men, akkers en velden in en om Gent zwerfvuil-
vrij te maken en te houden? Aarzel dan niet en 
geef je contactgegevens op op 09/243 88 20 of 
via gentsebuitenband@landelijkegilden.be, zo-
dat we je kunnen contacteren voor onze verdere 
acties hierrond.

Meer informatie vind je op www.buitenband.be 
en op www.mooimakers.be

Wij houden niet van 
 blik en ander afval.
 HOU JIJ HET 
 MEE PROPER? V.
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Routebeschrijvingen

Scheldemeersen, monumentale molens, pittoreske 
dorpen en een biologische geitenboerderij vanuit het 
melkveebedrijf De Krekelhoeve.
We starten op de “Krekelhoeve”, het melkveebe-
drijf van Franky en Inge Broché-Van Leirberghe, 
waar je op afspraak ook terecht kan voor kinder-
feestjes of een bedrijfsbezoek. We fietsen langs 
het dorpsplein van Zwijnaarde met kiosk uit 1903 
en nemen verderop de trekweg langs de Schelde. 
Rechts zien we het Kasteel van Zwijnaarde van 
1922, het vierde gekende kasteel op deze plaats. 
Links liggen de Merelbeekse Scheldemeersen. 
We rijden langs de gedenkplaats van Tuur De-
cabooter, winnaar van de Ronde van Vlaanderen, 
die daar ter plaatse overleed. Verderop nemen 
we richting Melsen met de stenen molen uit 
1771-1772. Hij werd beschermd in 2002 en is 
uniek in Vlaanderen vanwege zijn vorm. Jammer 
dat het houtwerk in 1940 door brand vernield 
werd. In Schelderode rijden we langs de geklas-
seerde St Martinuskerk die er volgens sommige 
bronnen al stond in 964, vermoedelijk in hout. Zo 
bereiken we onze stopplaats aan Schelderode-
molen, De Witte Wachter. De molen dateert uit 
1907 en staat op de plaats van een houten staak-
molen uit de 17° eeuw. De molen en omgeving 
zijn beschermd, hij is gerestaureerd en maal-
vaardig. De molenaar en zijn assistenten leiden 
je er graag in rond. Na een verkwikkende pauze 
zetten we voor de Witte Wachterroute onze weg 

verder via rustige landelijke wegen, rijden langs 
het Bottelaars Gentbos en de plaats waar ooit de 
eerste kerk van Merelbeke stond, volledig buiten 
het centrum. Ze werd opgericht in de 10° eeuw 
en gesloopt in 1874. We vinden de plaats gemak-
kelijk terug omdat op de contouren van de kerk 
een haag aangeplant is. We fietsen nog een klein 

stukje langs de Scheldemeersen. Ter hoogte van 
het Kasteel van Zwijnaarde nemen we de Pre-
laatsdreef die vroeger verbinding gaf met de ho-
vingen van het kasteel en via de Zwijnaardse wijk 
Hekers bereiken we terug de Krekelhoeve.

Voor de Klavertroefroute vervolgen onze rit 
vanaf de Schelderodemolen via de dorpskern 
van het meer dan 1000 jaar oude pittoreske Mun-
te. Via rustige wegen langs oude hoeves en met 
mooie vergezichten over het lichtjes heuvelend 
landschap, bereiken we de tweede stopplaats op 
de biologische geitenboerderij “Klavertroef” van 
Peter en Joke De Cock-De Rocker. Na een dorst-
lessende pauze met eventueel een kort bezoek 
aan de stallen en een proevertje van de hoe-
veproducten, zetten we onze weg verder naar 
Baaigem met de St Bavokerk en “De Steen van 
Baaigem” die in 1977 opgericht werd als stil pro-
test tegen de fusie met Gavere. Verderop door 
Semmerzake bereiken we terug de Schelde die 
we al snel verlaten om door de Eekse Schelde-
vallei te fietsen. We rijden langs de St Annakapel 
uit 1746, door de landelijk-rustige Zevergemse 
buiten en komen zo terug aan de “Krekelhoeve”.

Rondom Gent 
door het landelijke groen
De vernieuwde Gentse Buitenband - 80 km
De vernieuwde Gentse Buitenband loopt in een lus 
rond Gent, door het laatste landelijk groen, over 
een afstand van 80 kilometer. Vanuit 4 startplaat-
sen rond Gent, namelijk in Drongen, Desteldonk, 
Wondelgem en Zwijnaarde kun je de lus starten.

Voor deze editie hebben we de traditionele Gent-
se Buitenband eens intens geëvalueerd. Door 
de evolutie in de tijd zijn heel wat mooie plaat-
sen van toen reeds volgebouwd. Af en toe laten 
nieuwe fietsmogelijkheden toe dat we de route 
mooier konden maken. Daarom elimineerden we 
heel wat van de vorige versie en kozen voor nieu-
we ‘mooiste groene plaatsen rondom Gent’. De 
tocht is een beetje langer geworden, maar kiest 
bewust voor huidige mooie plekjes. 

Je ontmoet werkelijk het mooiste landschap in de 
rand rond Gent en de nieuwe tocht biedt meer dan 
ooit een unieke kans om kennis te maken met en-
kele ‘nieuwe’ landschappen. Het zonnepanelen-
park in Rieme, de windmolens in de Kanaalzone, 
de Ghelamco-site, het Parkbos en de nieuwe 
fietsmogelijkheden rond Doornzele bieden zeker 
heel wat nieuwe inkijken op de Gentse rand.

Vanuit de startplaats Drongen op landgoed De 
Campagne fietsen we door Vinderhoute naar Ma-
riakerke tot in het hart van Wondelgem, waar de 
tweede startplaats is op de Lootenshoeve aan de 
Dries. Daar trekken we naar de andere kant van 
het kanaal Gent-Terneuzen langs de fietswegen 
in de industriegebieden van Wondelgem en Ever-
gem. Via het veerpont van Doornzele bereiken 
we de overzijde om via de Moervaart rond het 
industriepark van de Skaldenstraat in de start-
plaats van Desteldonk te arriveren. Vandaar gaat 
het via Oostakker en passeren er enkele kaste-
len in Destelbergen. Zo bereiken we de Schelde. 
We volgen de Scheldedijk en rijden nadien rond 
de stationssite van Merelbeke. Uiteindelijk ko-
men we zo aan de Ghelamco-site om via enkele 
nieuwe en vernieuwde fietspaden de startplaats 
van Zwijnaarde te bereiken. 

Vanuit Zwijnaarde doorkruisen we het Parkbos 
van Zwijnaarde-De Pinte. De route loopt verder 
over Sint-Denijs-Westrem naar Drongendorp. Via 
de Luchterenkerkweg bereiken we opnieuw de 
startplaats in Drongen.

45 km – De Klavertroefroute
25 km – De Witte Wachterroute 

Startplaats:

Zwijnaarde
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Ontdek vanuit het Landgoed de Campagne, de vallei van 
de Oude Kale en het Meetjesland, de landbouwstreek bij 
uitstek. Het Leen en de Vinderhoutse bossen zorgen voor 
een groene afwisseling. 
Met deze fietstochten, starten we vanuit het 
Landgoed de Campagne te Drongen waarbij het 
eerste gedeelte samen-loopt voor de 25 en 45 
km en we het project van de Oude Kalevallei 
volledig doorkruisen. In Merendree kan je even 
verpozen en genieten in de unieke beeldentuin 
van Lieve Lambrecht (Oostergemstraat 7a). Via 
de Merendreebrug duiken we het weidse Zomer-
gemse landelijk gebied in, tot op de stopplaats, 
aan de Kerhoek bij Marc en Blanche Vandaele, 

waar je in alle rust volop kan genieten. Met de 
Zomerse Leenroute (45 km), fietsen we verder 
tot Eeklo door het provinciaal domein het Leen 
en langs het haventje van Eeklo, om te verpo-
zen op de schoolhoeve in Eeklo. Op de terugweg 
verkennen we verder de streek van Zomergem 
en de omgeving van het Schipdonkkanaal langs 
rustige landelijke wegen. Vanaf het sas volgen 
we de Brugse vaart tot aan de Lobrug om aan te 
sluiten op de route van 25 km. 

De De Korte en Lange B(r)oekenroute (25 km) , 
verkent vanaf de Kerhoek verder de Zomergem-
se boerenbuiten tot aan de Lievevaart en Beke-
Waarschoot. Op de terugweg via de Huysegaver 
hebben we een mooi zicht op het kasteel van 
Lovendegem en zijn groen kader.Via de Lobrug  
en Vinderhoute , doorheen de Vinderhoutse bos-
sen bereiken we terug onze  startplaats op het 
prachtige domein de Campagne te Drongen – 
Luchteren .

Heerlijk vertoeven in de boomgaard van hoeve Polfliet in 
Desteldonk, de bloemenstreek van Lochristi doorkruisen 
en mooie tradities koesteren.
We starten op de hoeve van Bart Polfliet richting 
Oostakker. We zoeken voor de Bergenkruis-
route rustige wegen tot het bedevaartsoord in 
Oostakker-Lourdes. Voorbij de Edugo-arena 
fietsen we richting Oude Bareel. Een mooi fiets-
pad leidt ons naar een ander bedevaartsoord, nl. 
Bergenkruis. Vervolgens steken we door naar 
het Proefcentrum voor de Sierteelt, tevens onze 
stopplaats voor beide tochten. 

Voor de Sierteeltroute maken we een mooie lus 
door de bloemengemeente bij uitstek, Lochristi. 
We rijden via de Rozelaeredreef en de bloemen-
velden richting Beervelde. Akkers, velden, land-
bouwbedrijven en bloemisterijen wisselen me-
kaar af tot we weer aan de controlestop zijn. 

Beide routes vertrekken langs fietsvriendelijke 
wegen naar Lochristi, waar we terug een echt 

fietspad nemen om in Hijfte te arriveren, waar 
we voorbij de Proefbrouwerij terug aan de start-
plaats in Desteldonk komen. Daar kun je eventu-
eel genieten van een heerlijke pannenkoek on-
der de fruitbomen.

45 km – De Sierteeltroute 
25 km – De Bergenkruisroute 

Vanop de wondermooie Dries in Wondelgem 
op zoek naar water, zon en wind.
Vanuit de startplaats fietsen we richting Ever-
gem via enkel minder drukke wegen. We door-
kruisen er het dorpscentrum en gaan dan de 
open landschappen zoeken tussen Wippelgem 
en Sleidinge. Onderweg passeren we nog heel 
wat actieve landbouwbedrijven, maar ook heel 
wat oude boerderijtjes, die inmiddels vaak al-
leen een woonfunctie hebben. Zo bereiken we 
de Nieuwe weg in Kluizen en het actieve ge-
hucht Volpenswege. We krijgen dan een blik op 
de hoge dijken van het Waterspaarbekken in 
Kluizen en speciaal voor de Gentse Buitenband 
krijgen we toegang om bovenop de randen van 

de spaarbekkens te rijden. We kunnen er ook 
kennis maken met meer dan 14.000 zonnepa-
nelen, die bijna volledig instaan voor de elec-
triciteitsproductie van deze productie-eenheid 
van de Watergroep. Voor de Tournée minérale 
maken we nadien nog een korte lus in het zan-
dige gebied Tervenen. 

De 45 km-lange Zonnebergroute maakt een 
verdere lus langs het bedevaartsoord van stoe-
pe ten noorden van Ertvelde en steekt door over 
de R4 via de Terloverendreef en zo bereiken we 
de site van Terra Nova. Dit complex van zonne-

panelen is aangelegd op de gipsafvalberg van 
vroegere industrie. Ook passeren we het dorpje 
Kluizen. Verderop sluiten we aan op de route van 
Tournée minérale. 

We keren terug via het dorp Wippelgem en door-
kruisen het kasteelpark. Nadien rijden we via de 
Droogte terug naar Evergem en keren we via een 
andere weg terug naar de startplaats.

45 km – De Zonnebergroute 
25 km – Tournée minérale 

Startplaats:
Wondelgem

45 km – de Zomerse Leenroute 
25 km – De Korte en Lange B(r)oekenroute 

speciaal ook voor kinderen 

Startplaats:

Drongen

Heerlijk vertoeven in de boomgaard van hoeve Polfliet in 

Startplaats:

Desteldonk
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Hijfte-Center 13  -  9080 LOCHRISTI
Tel. 09 355 58 94  -  Fax 09 355 59 03
www.tractor-verschueren.be

Mariakerksesteenweg 90
9031, Drongen
09/227.27.11
www.balloonsurprise.be

 Decroock - Poelvoorde 
Drongenstationstraat 3

9031 Drongen
Tel. 09 226 27 72

Maandag en Donderdag 
gesloten

 Decroock - Poelvoorde  Decroock - Poelvoorde 

 Sportbrillen 

BRANDSTOFFEN
ACKERMAN bvba

Gentstraat 411
9041 OOSTAKKER

Tel. 09 251 05 70

supermarkt Claeys
Beenhouwerij - Charcuterie - Kaas

Groenten & Fruit
Beekstraat 155 - 9031 Drongen

Tel. & Fax 09/226.41.99

Feestzaal
‘t Molenhof

Feestzaal voor recepties, huwelijksfeesten, zakendiners 
en vergaderingen, koffietafels voor rouwplechtigheden

edraanjiwZ 2509 ,33 drooN-gewreeH  :negnithcilnI
Tel. 09 222 80 60 - Fax 09 222 80 66
www.feestmolenhof.be
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Eugène Bekaertlaan 55 – B-8790 Waregem
+32 (0)56 62 00 80 - info@mutec.be

INDUSTRIËLE PLATTE DAKEN
NIEUWBOUW • RENOVATIE • ONDERHOUD • INTERVENTIES

www.mutec.beEugène Bekaertlaan 55 – B-8790 Waregem
+32 (0)56 62 00 80 - info@mutec.be

INDUSTRIËLE PLATTE DAKEN
NIEUWBOUW • RENOVATIE • ONDERHOUD • INTERVENTIES

www.mutec.be

De Gentse Buitenband 
heeft bijzondere aandacht 

voor afval-preventie 
en draagt zorg voor 

het milieu 
m.m.v. 

IVAGO,
Dienst  Feestelijkheden,

De Groendienst
en

Stad Gent.

Plant, Dier, Milieu en 
Toegepaste wetenschappen

www.tuinbouwschool-melle.be
Inschrijvingen vanaf 16 augustus

Nieuw!!! Sense Chemische procestechnieken

I n f o @ i m s c h o o t . b e  -  w w w . i m s c h o o t . b e
D o r p  O o s t  8 4  -  9 0 8 0  L o c h r i s t i  -  0 9. 3 5 5 . 5 5 . 8 2

Antwerpsesteenweg  104
9080  LOCHRISTIE

Tel.: 09 355 00 33
Fax: 09 355 29 82
E-mail: info@megadeschacht.be
www.deschachtdoehetzelf.be

Mariakerksesteenweg 90
Wij plaatsen, 

herstellen en onderhouden 
uw gasketel, cv systeem en 

sanitair.

Voor kleine herstellingen en 
onderhoud zetten wij nu ook 

de fiets in.

Schuiterstraat 18 9031 drongen. tel 0473/56 27 77
drongen@gtthermo.be - www.gtthermo.be

	

KONINKLIJKE HARMONIE ZWIJNAARDE 
MUSIKVEREIN LEMBACH I.M. 

 

SERVUS	IN	…	ZWIJNAARDE	
OOSTENRIJKSE	FEESTEN	

	

VRIJDAG	25/08	 DUBBELCONCERT	
ZATERDAG	26/08	 TOLLE	NACHT	
ZONDAG	27/08	 2LÄNDERFEST	

Nieuwe	Melac	&	Dorpsplein	
	

KAARTEN	EN	INFO					09	220	40	11	
www.khzwijnaarde.be	

Deinsesteenweg 13 A
9031 Drongen

 |T| 0497/66.22.18
 |E| dierenartsverstuyft @telenet.be
 |W| dierenartsverstuyft .be

chirurgie – digitale radiografi e – echografi e –
hospitalisati e – voeding & advies

www.garagevanacker.be

Van Acker
Lochristi - 09 355 82 34  -  Lokeren - 09 342 83 10

Uw erkende Opel verdeler... Uw erkende Opel verdeler... Uw erkende Opel verdeler... Uw erkende Opel verdeler... Uw erkende Opel verdeler... Uw erkende Opel verdeler... Uw erkende Opel verdeler... Uw erkende Opel verdeler... Uw erkende Opel verdeler... Uw erkende Opel verdeler... Uw erkende Opel verdeler... Uw erkende Opel verdeler... Uw erkende Opel verdeler... Uw erkende Opel verdeler... Uw erkende Opel verdeler... Uw erkende Opel verdeler... Uw erkende Opel verdeler... Uw erkende Opel verdeler... Uw erkende Opel verdeler... Uw erkende Opel verdeler... Uw erkende Opel verdeler... Uw erkende Opel verdeler... Uw erkende Opel verdeler... Uw erkende Opel verdeler... Uw erkende Opel verdeler... 
makkelijk dichtbij!

Garage - CarrosserieGarage - Carrosserie

Van Acker
Garage - Carrosserie

Van Acker
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Na hoelang in jaren is het volledig afgebroken in de natuur
aandeel in procent

Drankverpakkingen

Wikkels en zakjes

Kauwgom

Sigarettenpeuken

Papier
15%

38%

6%

14%

9%

Enkele dagen tot een half jaar

38%

25 jaar

Een chipszakje: 75 tot 85 jaar

Een blikje: tot 200 jaar

Welk zwerfvuil 
vind je op het 
platteland?
(cijfers OVAM 2015)
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GARAGE  •  CARROSSERIE  •  TWEEDEHANDSWAGENS
info@steenbeke.be  •  www.steenbeke.be

STEENBEKE DEINZE
T 09 335 10 70

Emiel Clauslaan 100
9800 Deinze

STEENBEKE EVERGEM
T 09 227 50 33

Brugse Steenweg 11
9940 Evergem

STEENBEKE WAARSCHOOT
T 09 377 11 92

Dam 50
9950 Waarschoot

171611_Publiciteit 3008.indd   1 13/03/17   15:37

Ontdek ook volgende
zomeractiviteiten van

•  Fietsen tussen Durme en 
Schelde (9 juli)

•  MeetjesBAND (6 augustus)

•  Nog meer zomeractiviteiten op 
www.defietsop.be

www.defietsambassade.gent
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Kurt Verbeken zaakvoerder

Grote Steenweg 33a - 9840 Zevergem
T & F +32 (0)9 329 49 41

kurt.verbeken@velodroom.be - www.velodroom.be 
gesloten op woensdag

Kom erbij, de helft betalen wij!
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DOUCHES VOORBINNEN EN BUITEN

T A R T E  T A T I N
H A R T I G  

O F  Z O E T

Z E L F  M A K E N :
G R O E N E  

T U I N B A N K

Whitstable 
de Engelse kust

op z’n best

W I N
Z O M E R S E
C A D E A U S

VOORBINNEN EN BUITEN

Z E L F  M A K E N :
G R O E N E  

T U I N B A N K
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Interview: 
psychiater Dirk De Wachter

Open tuinen denkt 
aan de kinderen

Ledenblad van 

Stadslandbouw 
& stadstuinieren

De Gentse Buitenband is een initi-
atief van Landelijke Gilden ge-

west Gent. Landelijke Gilden 
verenigt alle gezinnen met 
een hart voor het platteland. 
Er zijn meer dan 900 plaat-
selijke afdelingen. Op hun 
activiteiten staat de beleving 
van het platteland centraal, 
zoals bv. wandelen en fiet-
sen, koken en proeven, rei-
zen en tuinieren.

Gezinnen kunnen lid worden van 
Landelijke Gilden. Leden worden 
uitgenodigd op de activiteiten die in 
het eigen dorp en/of regio georgani-
seerd worden. Hiernaast ontvangen 
ze tweemaandelijks twee uitsteken-
de tijdschriften: Nest, het stijlvolle 
plattelandsblad van Vlaanderen én 
Buiten, het ledenblad vol informatie 
voor wie zijn tijd actief wil invullen.

Lid worden doe je voor de prijs van € 26.

Lid worden
Nieuwe leden kunnen genieten van 
een promotietarief en worden lid 
tot eind 2018 voor 13 euro. i.p.v. 
26 euro. (Dit aanbod is slechts geldig onder 

bepaalde voorwaarden.)

Meer info: tel. 09 243 88 20
(tijdens kantooruren)
oostvlaanderen@landelijkegilden.be

Ook met de steun van:Hoofdsponsor:

23-24.09.2017
OUDENAARDE

van 09.00 tot 18.00 uur
www.werktuigendagen.be

3, 2, 1… Actie!

3 3 s t e  e d i t i e 
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•  Een uitgave van de werkgroep Gentse 
Buitenband – Landelijke Gilden gewest Gent

•  Samenstelling en eindredactie:  Luc Vanacker, 
Ann De Schampheleire, Eddy Matthys

•  Foto’s: Tamara Van Assel, Eddy Matthys, 
Landelijke Gilden

•  Tekening: Plattelandsklassen vzw
•  Jo De Munter, Studio BB Leuven, studio Roularta
•  Met dank aan adverteerders en sponsors

C O L O F O N

Dag van de Landbouw
17 september 2017


