Starten

kan tussen
8.00 en 15.00 uur
Startplaatsen

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

Zondag
28 juli 2019
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De Gentse Buitenband is fietsen
en feesten op de laatste zondag
van de Gentse Feesten.
Kies uit routes langs de mooie
fietspaden in het landelijke groen,
dat Gent omringt.
Geniet op onze startplaatsen,
echte feestlocaties met hapjes
en drankjes en animatie
voor jong en oud.
Ontdek enkele mooie domeinen
als Domein Borgwal, de
Hooibeekhoeve, Domein van
Kasteel Rozelaer of het park rond
het Kasteel van Poeke.
Deze krant biedt je alle informatie
over de startplaatsen, een korte
beschrijving van de routes, een
leuke wedstrijd voor de kinderen
en een tip voor de Dag van de
Landbouw
op 15 september.

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

gentsebuitenband
015373

Tot zondag 28 juli op
de Gentse Buitenband!

Hoe inschrijven

Voorinschrijven

tot 20 juli
Individueel: € 3,00/pers.
Groepen (vanaf 10 personen): € 3,00/pers.
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.

Desteldonk
Info 0494 54 67 64

Hoeve Polfliet, Lindestraat 42
25 km: Kasteel Rozelaar-route
45 km: Kerrebroekroute
85 km: Gentse Buitenband

Wondelgem

ANIMATIE vanaf 14u: Optreden van
Gert and the Comets

nfo 0475 46 79 52

MAALTIJD 12.00 – 14.00u.: Warme
beenhesp met groenten en frietjes
Inschrijven noodzakelijk door stor-

Hoeve Lootens, Vroonstalledries 66

Inschrijvingen

0 km: Kidstoer

de dag zelf: € 4,00/persoon

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

St.-Kruis-Winkel
Kanaalzone
Mendonk
Desteldonk
Wondelgem

Oostakker

Mariakerke
St.-Amandsberg
Drongen Gent-centrum
Gentbrugge
Ledeberg
St.-Denijs-Westrem
Zwijnaarde

Elke deelnemer
ontvangt een leuk
aandenken, een gratis
toegangskaart van de
Jaarbeurs Gent en een
kortingsbon voor Augustijn.

met medewerking van:
Gentse Buitenband
is lid van

GIL DE MUIS ZAMELT
ZWERFVUIL IN

Beste Buitenbandsympathisanten
Met de vakantiemaanden komen er weer heel wat leuke activiteiten aan, die je in en om de stad Gent kunt
doen. En wij hebben voor u een gouden tip: waarom
eens niet deelnemen aan de Gentse Buitenband, een
van de gezondste activiteiten van de Gentse Feesten?
De Landelijke Gilden van het gewest Gent organiseren op 28 juli voor de 29e maal de Gentse Buitenband,
het grootste fietsevenement van de Gentse Feesten.
Overtuigd dat we ook in en rond Gent mooie tochten
kunnen maken, ontwikkelden enkele vrijwilligers opnieuw prachtige fietstochten. Dit jaar kunnen we opnieuw rekenen op meer dan 300 medewerkers om van
de laatste zondag van de Gentse Feesten een feest te
maken op een 4-tal hoeves rond Gent.
Iemand die de Gentse Buitenband kent, weet dat we
garant staan voor sfeer en gezelligheid op alle locaties. Jong en oud vinden hun gading bij ons, want we
zorgen voor muziek en kindvriendelijke ontspanning
op alle start- en enkele stopplaatsen.
Met de Gentse Buitenband trekken we dit jaar de
kaart van enkele prachtige (natuur)domeinen in de
ruime regio rond Gent. Je kunt er onder meer genieten van het Poekepark, domein Borgwal in Vurste, het
park rond het kasteel van Wippelgem en het kasteel
Rozelare in Lochristi. Tussen die parken liggen kleinere en grotere dorpen en is er land- en tuinbouwbedrijvigheid. Er zijn zowel grote als kleine land- en
tuinbouwbedrijven, sierteelt, veeteelt en groenteteelt,
gangbare of biologische landbouw, gespecialiseerde
bedrijven en bedrijven met meerdere productietakken, bedrijven gericht op consumenten en bedrijven
gericht op het leveren van hun producten naar de industrie. Elk bedrijf heeft zijn plaats en is broodnodig in
het agro-businesscomplex.
Ook nu willen we de groeiende problematiek aan de
kaak stellen van het zwerfvuil in de bermen en op de
akkers en de weiden. Met volle overtuiging scharen
we ons achter de nationale actie van Landelijke Gilden. Aan de hand van allerlei borden, die Landelijke
Gilden met Mooimakers.be heeft gerealiseerd, willen
we onze deelnemers sensibiliseren om samen een
proper platteland en buurt te creëren. De kinderen
kunnen de kleurplaat hiernaast inkleuren en daarmee
ook een mooi bruikbaar cadeau winnen met daarop Gil
de Muis, de nieuwe mascotte rond gezinsvriendelijke
activiteiten bij Landelijke Gilden. Meer info vind je bij
de tekening zelf.
Graag nodig ik jullie dan ook uit naar de 29e Gentse
Buitenband, een van de sportiefste, gezondste en zeker ook mooiste evenementen van de Gentse Feesten.
Samen met onze vrijwilligers maken we er weer een
mooi evenement van, waarop jij en je gezin niet kan
ontbreken.
Tot de 28e juli, tot op de Gentse Buitenband.
Erik Stobbeleir
Voorzitter

Je krijgt een leuk cadeautje, dat je kan afhalen
op de startplaats van de Gentse Buitenband op

Kleur deze tekening in en bezorg ze ons.

28 juli
•

Via je school, indien ze deelneemt

•

Opsturen voor 20 juli naar

2019 zijn ingestuurd, worden per startplaats

Gentse Buitenband - Landelijke Gilden,

5 nuttige brooddozen (met Gil de Muis) uitgeloot.

Kortrijksesteenweg 1144J, 9051 Gent

Hiervoor wordt u nog verwittigd.

Uit de ingekleurde tekeningen, die vóór 20 juli
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Met dank aan

Routebeschrijvingen

De gordel door het landelijke groen rond Gent
De Gentse Buitenband - 85 km – 4 startplaatsen
De Gentse Buitenband loopt in een lus rond Gent,
door het laatste landelijke groen, over een afstand van 85 km en langs heel rustige wegen,
waarvan een groot deel enkel voor fietsverkeer.
Starten kan vanuit actieve boerderijen in Desteldonk en Zwijnaarde, vanuit een oude boerderij
in Wondelgem of het landgoed De Campagne in
Drongen.
De Gentse Buitenband toont je werkelijk het laatste landelijke groen in de rand van Gent. De tocht
biedt je een unieke kans om kennis te maken met
het veranderende landschap rond Gent. Denk
maar aan het zonnepark in Ertvelde-Rieme, de
windmolens in de Kanaalzone, de nieuwe ontwikkelingen rond het Ghelamco-stadion, het Parkbos, de Vinderhoutse bossen en de gebieden rond
Flanders Expo. De route biedt ideale fietswegen
voor vlotte fietsers.

Vertrekkend vanuit de startplaats in Drongen op
landgoed de Campagne in de Gijzelstraat, fietsen
we via Vinderhoute en Mariakerke tot in het hart
van Wondelgem, waar we op de Dries terug een
andere startplaats vinden op de Lootenshoeve.
Nadien trekken we richting Desteldonk aan de
overkant van het kanaal Gent-Terneuzen. We volgen de Moervaart en via Mendonk bereiken we
in de Lindestraat de startplaats op de hoeve van
de familie Polfliet. Dan gaat het via Oostakker en
Sint-Amandsberg naar de Schelde. We volgen de
Scheldedijk tot aan de Veerdreef in Heusden om zo
door de Scheldemeersen de hoeve van de familie
Broché te bereiken in Zwijnaarde.
Vandaar doorkruisen we het Parkbos van Zwijnaarde-De Pinte en verder gaan we langs Sint-DenijsWestrem naar Drongendorp. Langs de Luchterenkerkweg bereiken we opnieuw de startplaats in
Drongen.

Startplaats:

Drongen

10 km – De Boerderijen-route (speciaal

voor
onze allerkleinste `etsers en gezinnen)
Dit jaar worden onze jongste fietsers als echte VIP’s behandeld. Vanaf 14
uur gaat voor hen de Boerderijen-route van start. We rijden hoofdzakelijk
langs rustige straten en nemen hen mee langs avontuurlijke aardewegen.
Onderweg staat de Vinderhoutse Molen te pronken in het landschap. Een
kudde bruine koeien en kalveren graast er rustig in de weide tussen de
knotwilgen. We mogen een kijkje nemen in de stal van de melkveehouder
op de hoek en de kinderen worden getrakteerd op een zuivelproduct. Enkele kilometers verder worden we verwelkomd in de zelfpluktuin ’t BezeBos. Je kan er een kleine wandeling maken tussen de vele soorten prachtige bessenstruiken. Misschien zijn er hier onder begeleiding wel enkele
heerlijke verse besjes te plukken !Terug op het Landgoed De Campagne
zetten we de fiets aan de kant, krijgt ieder kindje een ambachtelijk ijsje als
beloning en wacht het springkasteel, de goochelaar en ballonnenplooier.

25 km – De Meigemse Kersenroute

We starten op het Landgoed de Campagne te Drongen aan de rand van
de Vinderhoutse bossen. Via de Luchterenstraat en de Musschaverstraat
volgen we de alternatieve fietsroute naar Landegem. We vervolgen langs
het Schipdonkkanaal tot aan de fietsbrug in Nevele. We passeren de gezellige markt van Nevele, met een monument voor Cyriel Buysse en fietsen
zuidelijker tot in Meigem. Verder gaan we richting Deinze, waar het fruitbedrijf van de familie Cocquyt op de grens van de vallei en de hoger gelegen
kouter ons wenkt. Daar kan je een heel assortiment fruitproducten proeven en een rustpauze inlassen. Met de kersenroute verlaten we het bedrijf
richting Deinze om dan via de hoger gelegen Langeakkerstraat terug te keren. Met prachtige vergezichten fietsen we tot aan de Sint-Niklaaskerk, het
centrum van het rustige dorp Meigem. We laten het centrum van Nevele
rechts liggen om via rustige landelijke wegen Landegem te bereiken. Via
de Poeldendries bereiken we de overkant van de spoorweg Gent-Oostende.
Er lopen rustige fietswegen langs het spoor en zo bereiken we terug onze
startplaats.

45 km – De Poekeroute

Voor de Poekeroute fietsen we vanuit het fruitbedrijf Cocquyt naar Vinkt.
Ter hoogte van de kerk kunnen we even halt houden aan het monument ter
herdenking van de 140 burgerslachtoffers tijdens de 18-daagse veldtocht
in mei 1940 en aan de reflectieruimte in de Heerdweg. We fietsen door
tot aan de grens met Kanegem, langs de Artemeersmolen. Deze molen is
terug operationeel en er zijn diverse soorten bloem te verkrijgen. Zo bereiken we onze tweede stopplaats aan het prachtige kasteel en park van Poeke.We keren terug door Lotenhulle dorp , langs het bosgebied van AalterBellem. We blijven ten zuiden van Hansbeke dorp, langs de Heirenthoek en
de CSA-boerderij ‘t Schaaphof, waar we in Landegem terug aansluiten op
de Meigemse Kersenroute.
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Startplaats:

Zwijnaarde

25 km – De Borgwalroute

We starten op De Krekelhoeve, het melkveebedrijf van Franky en Inge Broché-Van Leirberghe, “place to be” voor een kinderfeestje of bedrijfsbezoek.
We fietsen naar De Pinte richting het kasteeldomein Scheldevelde. Verderop bereiken we het dorpscentrum van Eke met de gewezen dorpsbrouwerij
Ide en de St. Amanduskerk die gebouwd werd in 1912 en in WO I dienst
deed als gevangenis voor krijgsgevangenen. Via Semmerzake bereiken
we Vurste en ontdekken er naast het kerkje het beschermde parkdomein
Borgwal. Dit domein biedt niet alleen gezonde buitenlucht, maar je kan er
ook heerlijk vertoeven. Het wandel- en fietsparcours is uitgerust met educatieve borden en gezellige picknickplekjes rond de vijver. Ontspannen kan
ook in de Borgwalhoeve cafetaria met giftshop, uitgebaat door personen
met een verstandelijke beperking. Vanop het overdekte terras kijk je uit op
de speeltuin en bewegingszone met fitnesstoestellen. In Borgwal is nog
meer te beleven: begin juli is dit de feestlocatie voor het zomerevent Café
Caché (van vzw Sense Unique), en in december transformeert Borgwal tot
de gezelligste kerstmarkt van de omgeving. Buren met groene vingers of
die graag een praatje maken, spreken af in de “Dorpstuin” (een samenwerkingsproject van vzw Ganzendam en Landelijke Gilde).We fietsen door
het parkdomein Borgwal en bereiken zo onze stopplaats, de Borgwalhoeve
(voor info openingsuren en verhuur zie www.ebergiste.be). We genieten

Startplaats:

Desteldonk

25 km – De Kasteel Rozelaar-route

Vanop de hoeve van Bart en Sabine Polfliet gaan we gezamenlijk richting
Zaffelare. We gaan er langs de Ratte, een levendige wijk van Zaffelare
richting Zaffelaredorp en kunnen direct genieten van wijdse panorama’s
vol weiden, soms nog omzoomd met knotwilgen. In het dorp Zaffelare is
het Sierteeltmuseum gehuisvest in een voormalige pastorie, omringd door
een prachtige tuin met replica’s van oude serres. In het museum kun je
de geschiedenis van de Vlaamse sierteeltgemeente bij uitstek, Lochristi,
en zijn begonia- en azaleatelers opsnuiven. Voorbij Zaffelare kiezen we
klein-maar-fijne fietspaden, zeg maar trage wegen tot we in Zeveneken

Startplaats:

Wondelgem

10 km – De Kidstoer

- voor de allerkleinsten

Wondelgem kent heel wat speeltuinen, die op pleintjes of scholen verscholen zitten. Voor de jongste deelnemers hebben we daarom een fietsroute
van slechts 10 km gemaakt, die enkele speeltuinen aan elkaar verbindt.
Tussen het fietsen door kun je dan af en toe ook eens de beentjes strekken
op de speeltuigen. Beslist een aanrader voor gezinnen.

25 km – De Everroute

Vanaf de startplaats fietsen we langs minder drukke wegen richting Evergem. Onderweg passeren we enkele actieve landbouwbedrijven, maar ook
heel wat oude boerderijtjes, die inmiddels vaak alleen een woonfunctie
hebben. Een unieke attractie wordt de aanblik van het zonnepanelenveld
in Belzele (Rabot). Een rustpunt wordt voorzien bij De Baerdemaeker. De
tocht vervolgt richting Het Kasteel van Wippelgem, we rijden dwars door

van een drankje en de spelende kinderen in de speeltuin en zetten dan onze
weg verder en fietsen langs de Schelde, door de Scheldemeersen richting Eke-Landuit met de St Annakapel uit 1746. Langs het domein van het
Kasteel van Welden en via het landelijke Zevergem bereiken we terug de
Krekelhoeve.

45 km – De Kaaihoeveroute

We gaan van start op de Krekelhoeve. We fietsen naar De Pinte richting
het kasteeldomein Scheldevelde, door de wijk Zwartegat waar het oude
molenaarshuis nog getuigt van de in 1969 gesloopte koren- oliewindmolen;
het gaat verder via de landelijke wegen van Eke en Asper met hier en daar
een oude boerderij. We fietsen een eindje langs de Schelde en bereiken
uiteindelijk via Hermelgem onze eerste stopplaats op De Kaaihoeve, een
natuur-educatief centrum van de provincie Oost-Vlaanderen. Het is een
voormalige boerderij in Meilegem, deelgemeente van Zwalm, en gelegen
aan de Oude Schelde in het natuurgebied De Kaaimeersen. De naam verwijst naar een aanleg- en loskaai die werd gebruikt voor aanvoer van kolen
en kalk vanuit Doornik. In het gezelschap van een drankje genieten we van
de rust en zetten daarna onze rit verder via Dikkelvenne langs het omwalde kasteel Baudries met geschiedenis tot in de middeleeuwen. We fietsen
sportief verder over het grondgebied van Baaigem en Melsen en bereiken
Vurste. Naast het kerkje rijden we door het beschermde parkdomein Borgwal (zie ook Borgwalroute) en komen zo op de tweede stopplaats, De Borgwalhoeve waar een verfrissend drankje op ons wacht. We dromen nog even
van onze jeugdjaren bij het zien van de spelende kinderen in de speeltuin
en vervolgen daarna onze tocht. We fietsen nog even langs de Schelde en
door de Scheldemeersen naar Eke-Landuit met de St Annakapel uit 1746.
Langs het domein van het Kasteel van Welden en door het landelijke Zevergem bereiken we terug de Krekelhoeve.

belanden. Daar steken we de gevaarlijke Antwerpse Steenweg over en
vervolgen langs oude kerkwegels ons pad tot de stopplaats in Bastelare,
waar we een kijkje kunnen nemen op een moderne bloemisterij. Langs
de nieuwe fietssnelweg langsheen de spoorweg bereiken we een andere
prachtige fietsweg, nl. de Rozelaredreef bij het gelijknamige Kasteel in Lochristi. Onze weg vervolgt zich tussen grote sierteeltbedrijven, het dorpje
Hijfte, en bereikt zo de startplaats.

45 km – De Kerrebroekroute

De Kerrebroekroute volgt het traject van de 25 km tot aan de stopplaats.
Van daaruit trekken we richting Laarne-Overmere om door een ‘echt’ landbouwgebied met bredere landbouwwegen te fietsen. Via een paar dreven
belanden we in de Oude Bos, destijds een bloeiende wijk met veel textielindustrie. Zo belanden we terug op de stopplaats en we vervolgen van daaruit de tocht van 25 km richting Lochristi en Hijfte. Zo bereiken we langs
enkele sierteeltbedrijven en vele rustige fietspaden terug onze startplaats
in Desteldonk, waar we heerlijk kunnen nagenieten in de boomgaard.

dat mooie domein. Het grootste deel van het parcours gaat over trage wegels en nieuwe kerkwegels, een verademing voor mensen uit de stedelijke
omgevingen.

45 km – Sint-Joris route

Het eerste deel van deze route valt samen met de Everroute tot aan de stopplaats bij De Baerdemaeker. Dan leiden wij jullie naar het Waterproductiecentrum en het Waterspaarbekken in Kluizen. Onze tweede stopplaats
wordt ingericht bij preiboer Danny De Storme. Van daaruit gaat het richting
het Kasteel van Wippelgem en pikken we weer aan bij de Everroute. Ook
de Sint-Joris route gaat voor het grootste deel over trage wegen en nieuwe
kerkwegels, een verademing voor mensen uit de stedelijke omgevingen.

100 km – De Boer Strobbe Classic
– voor wielertoeristen

Boer Strobbe is een begrip in Wondelgem. Het is een van de laatste boeren (in bijberoep) en af en toe kun je hem ontmoeten in de buurt van de
Zeeschipstraat en Vroonstalledries. Toch heeft hij nog een andere hobby:
hij is een verwoed wielertoerist. Speciaal naar hem is de tocht van 100 km
genoemd, die vooral langs enkele ‘snelle’ fietstrajecten gaat voor wielertoeristen. De tocht wordt niet uitgepijld, maar wordt op de startplaats digitaal uitgedeeld in verschillende formaten. Voor de liefhebbers van het
steviger werk.
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Wij plaatsen,
herstellen en onderhouden
uw gasketel, cv systeem en
sanitair.

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
I nfo@ i m s ch o ot. b e - w w w. i m s ch o ot. b e

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


Garage - Carrosserie
ĞŝŶƐĞƐƚĞĞŶǁĞŐϭϯ
ϵϬϯϭƌŽŶŐĞŶ
Lochristi- 09 355 82 34 - Lokeren -09 342 83 10

Uw erkende
errkende
ke de Opel
Op
pel verdeler...
verd
ve
rde
deler.r...

makkelijk dichtbij!



www.garagevanacker.be
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supermarkt Claeys

Beenhouwerij - Charcuterie - Kaas
Groenten & Fruit
Beekstraat 155 - 9031 Drongen
Tel. & Fax 09/226.41.99

BRANDSTOFFEN
ACKERMAN bvba
Gentstraat 411
9041 OOSTAKKER

Tel. 09 251 05 70
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maandag: gesloten y dinsdag > donderdag: 11u30-14u en 17u-22u
vrijdag: 11u30-14u en 17u-23u y zaterdag: 17u-23u
zondag: 11u30-14u en 17u-22u

A. G. G. L.
AMUSEMENT GAMES GABRIEL LUC
VERHUUR VAN SPRINGKASTELEN
FLIPPERS-TAFELVOETBAL
WURLITZER CD JUKEBOX
VIDEOGAMES - SJOELBAK

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

NIEUWBOUW • RENOVATIE • ONDERHOUD • INTERVENTIES

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

Tel. 09 222 77 11 - GSM 0477 31 56 14
J. Schayckstr. 13a, 9052 Zwijnaarde

www.mutec.be
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x

tŽĞŶƐĚĂŐǀĂŶϭϱ͘ϬϬƵƚŽƚϭϴ͘ϬϬƵ
sƌŝũĚĂŐǀĂŶϭϰ͘ϬϬƵƚŽƚϭϴ͘ϬϬƵ
ĂƚĞƌĚĂŐǀĂŶϵ͘ϯϬƵƚŽƚϭϮ͘ϯϬƵĞŶ
ǀĂŶϭϯ͘ϯϬƵƚŽƚϭϴ͘ϬϬƵ

Jaar in, jaar uit geeft de wijnmaker alles wat binnen zijn
mogelijkheden ligt: talent en kennis om te komen tot de
godendrank die onze tafel siert.
Sommelier Conseil Bernard De Vriendt en de beste Sommelier van België
2017 Joery De Lille nemen je mee op smaakavontuur.

Kurt Verbeken zaakvoerder

-

Antoon Catriestraat 18B
9031 Drongen
+32 (0)9 220 08 17
info@vitisvin.be
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LANDBOUW
ZONDAG 15 SEPTEMBER

Het begint bij ons

Je bent een echte keukenpiet?
Je zet wel eens de bloemetjes buiten?
Je tikt graag een eitje op de kop?
Dat begint allemaal bij boeren en tuinders!
Wil je weten hoe het allemaal begint? Bezoek dan op zondag 15 september
één van de bedrijven die op de Dag van de Landbouw hun loodsen, stallen
of serres openstellen. Boerenbond en Landelijke Gilden verwelkomen je graag
op 42 bedrijven in heel Vlaanderen.
www.dagvandelandbouw.be

014811

DAG VAN DE

Zoveel meer dan melk
Dit is een modern melkveebedrijf met 120 koeien en een 80-tal jonge runderen. De meeste melk wordt afgehaald door het zuivelbedrijf INEX, maar een
klein deel wordt sinds mei vorig jaar ter plaatse onder de naam De Gentse Zuivelhoeve verwerkt. De boter, karnemelk, (gepasteuriseerde) volle melk, room,
plattekaas, desserten en ijs worden verkocht via de korte keten.

→

Frank en Linda Ingels-Haeck en Wout
Gentse Zuivelhoeve
Melkvee en zuivelverwerking

Gent (Oostakker)
Drieselstraat 67
Welkom van 10 tot 18 uur

Wat valt er die dag te beleven?

Via een informatieve wandelroute ontdek je het bedrijf. We voorzien kinderanimatie. De hoevewinkel is open en uiteraard wordt de inwendige mens niet vergeten. Ter plaatse kunnen ijsjes worden gegeten en zijn drank en versnaperingen voorradig.
www.degentsezuivelhoeve.be

Boerentrots

Je eet graag lekker, vers en gevarieerd.
Je kookt het liefst op het ritme van de seizoenen, met pompoen in putje winter en aardbeien in hartje zomer.
Je trekt er in het weekend graag op uit, langs velden, weiden en bossen.
Je rijdt de supermarkt meestal voorbij, in ruil voor een gezellige babbel met de boer en producent van het eten op je bord.
Je bent dankbaar voor zijn goede zorgen en de passie waarmee hij jouw groenten, fruit, stukje vlees en aardappelen kweekt.

Kortom, jij bent #Boerentrots! Kom meer te weten en teken ons manifest op www.boerentrots.be

34ste editie

NEW PEUGEOT 508 SW
Bij Traxxion kan u terecht voor de merken Peugeot,
Citroën en DS Automobiles. In onze vijf vestigingen
in Oost- en West-Vlaanderen bieden wij zowel de
nieuwste modellen als een kwalitatief aanbod van
tweedehandswagens aan.

WAARSCHOOT

NEW SUV CITROËN
C5 AIRCROSS

Lievegem

Aalter
EVERGEM

Gent

21-22.09.2019

Ontdek ook volgende
zomeractiviteiten van

OUDENAARDE
van 09.00 tot 18.00 uur

www.werktuigendagen.be

Landbouw
zit in ons
DNA
• Fietsen tussen Durme en
Schelde (14 juli)

DEINZE

TIELT

• MeetjesBAND (4 augustus)
deinze

evergem

+32 9 335 10 70
Emiel Clauslaan 100
9800 Deinze

+32 9 227 50 33
Brugse Steenweg 11
9940 Evergem

• Nog meer zomeractiviteiten op
www.defietsop.be
DS3 CROSSBACK

tielt

tielt

+32 51 40 07 44
Meulebeeksesteenweg 20/A
8700 Tielt

+32 51 40 03 16
Szamotulystraat 24
8700 Tielt

verkoop onderhoud herstelling
Elektrische fietsen - Stadsfietsen
MTB - Race - BMX - Kids

waarschoot

+32 9 377 11 92
Dam 50
9950 Waarschoot

Uw expert
in mobiliteit

Hoofdsponsor:

Deinsesteenweg 24

www.traxxion.be

tel 09/ 279 53 11

Ook met de steun van:

Drongen

cyclingsports.info@gmail.com

ŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐʹĞŶ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐ
ŽƉŵĂĂƚ͘

ĂƌƚĞůĞƐĞƌ
KƵĚĞsĞůĚƐƚƌĂĂƚϯϬ͕ͲϵϬϰϭ'ĞŶƚͲKŽƐƚĂŬŬĞƌ
'^D͗нϯϮ;ϬͿϰϵϰϱϰϲϳϲϰ͖ŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛƉƌŽĚƵŶŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞ͘ďĞ

COLOFON
• Een uitgave van de werkgroep Gentse
Buitenband – Landelijke Gilden gewest Gent
• Samenstelling en eindredactie:
Ann De Schampheleire, Eddy Matthys
• Foto’s: Tamara Van Assel, Landelijke Gilden
• Tekening: Studio BB; Philippe Debroey
• Met dank aan adverteerders en sponsors

Kom erbij, de helft betalen wij!

NEST
VOOR EEN WARM
NEST BINNEN & BUITEN

24 blz.

Tuinen
IN BLOEI

OP BEZOEK in een pluktuin,

generatie

tuin & Engelse tuin
voor op je terras DÉ
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LIBELLE NEST
• MEI 2019

Libelle NEST

1

De Gentse Buitenband is een initiatief van Landelijke Gilden gewest Gent. Landelijke Gilden
verenigt alle gezinnen met
een hart voor het platteland.
Er zijn meer dan 900 plaatselijke afdelingen. Op hun
activiteiten staat de beleving
van het platteland centraal,
zoal s bv. wandelen en fietsen, koken en proeven, reizen en tuinieren.

Gezinnen kunnen lid worden van
Landelijke Gilden. Leden worden
uitgenodigd op de activiteiten die in
het eigen dorp en/of regio georganiseerd worden. Hiernaast ontvangen
ze tweemaandelijks twee uitstekende
tijdschriften: Libelle 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 € 28.

Lid worden

Nieuwe leden kunnen genieten van
een promotietarief en worden lid
tot eind 2020 voor 14 euro. i.p.v.
28 euro. (Dit aanbod is slechts geldig onder
bepaalde voorwaarden.)

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

