
 Startplaatsen

Zwijnaarde
Weekend 10 en 11 juli

Krekelhoeve

Wondelgem 
Weekend 17 en 18 juli

Lootenshoeve

Drongen
Weekend 24 en 25 juli

Landgoed De Campagne

Desteldonk
Weekend 31 juli en 1 augustus

Hoeve Polfliet

 Startmoment
Starten kan tussen  

10 en 15 uur

 Info
 Gentsebuitenband
 buitenband.be

Fiets of wandel je mee 
met de Gentse Buitenband 
vier weekenden lang
tijdens de zomer 2021?
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http://buitenband.be
http://shutterstock.com


Vier weekenden met op elke startplaats  
twee fietstochten (25 km en 45 km)  en een wandeling (8 km)

Reserveren Gentse Kweek picknickpakket 
(er is ook een vegetarische versie) 

Volwassenen: 15 euro Kinderen: 10 euro
De picknickpakketten liggen  voor u klaar aan de startplaats.
Benieuwd wat er in het picknickpakket zal zitten?   
Neem dan een kijkje op buitenband.be

Vooringeschreven? 
dan neem je deel aan de gratis tombola 
We verloten twee fietsen, geschonken door BIKER, onder de voorinschrijvingen.
Bestel je ook een picknickpakket? Dan maak je per startplaats ook kans op een 
exclusief picknickdeken.

Meer info buitenband.be

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 800 plaatselijke 
afdelingen. Op hun activiteiten staat de beleving van 
het platteland centraal, zoals 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 2022 
voor 14 euro ipv 28 euro.
Dit aanbod is slechts geldig  
onder bepaalde voorwaarden.

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

Inschrijven en 
reserveren met deze  
QR-code gaat dit snel en eenvoudig
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