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Met de steun van

Meer info: buitenband.be
Info
Gentsebuitenband
buitenband.be
Startmoment
Starten kan tussen
8 en 15 uur
De Krekelhoeve

Zwijnaarde
Landgoed De Campagne

Drongen

Zondag 24 juli
Hoeve Polfliet

Desteldonk
Lootenshoeve

Wondelgem

Zondag 17 juli
Startplaatsen

met de Gentse Buitenband
op zondag
17 en 24 juli 2022?

�ets of wandel je mee

015483

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.

Voorinschrijven (eerste zondag tot 13 juli, tweede zondag tot 20 juli)
Volwassenen: € 3,00
Kinderen (-12j): gratis
Voorinschrijven kan door storting op het rekeningnummer BE78 7374 4713 5586
t.n.v. Gentse Buitenband. Noteer bij de rubriek mededeling, duidelijk de gekozen
startplaats, route en aantal personen. Het inschrijvingsbewijs en routebeschrijving
ligt voor u klaar aan de gekozen startplaats.
Elke vooringeschreven deelnemer neemt deel aan de gratis tombola.
We verloten twee fietsen, geschonken door BIKER.
Inschrijvingen (de dag zelf)
€ 5,00
gratis

Volwassenen:
Kinderen (-12j):

Lid worden?

Inschrijven en reserveren

met deze QR-code gaat dit snel en eenvoudig.

Nieuwe leden kunnen genieten van
een promotietarief en worden lid tot eind 2023
voor 14 euro ipv 28 euro.
Dit aanbod is slechts geldig onder bepaalde
voorwaarden.

voor zondag 17 juli

(er is ook een vegetarische versie)
Geniet met 4 personen van heerlijke
hoevehapjes. Kostprijs € 12,00
Wil je zeker zijn van een knabbelbox,
dan reserveer je deze best vooraf via
de QR-code.

oostvlaanderen@landelijkegilden.be

Nieuw: Gentse Kweek knabbelbox

Meer info: tel. 09 243 88 20 (tijdens kantooruren)

voor zondag 24 juli
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Desteldonk

Zondag 17 juli 2022

Hoeve Polfliet, Lindestraat 42

Info: landelijkegilde.oost.dest@gmail.com of 0494 54 67 64

Wondelgem

Zondag 17 juli 2022

Hoeve Lootens, Vroonstalledries 66

Info: landelijkegilde.wondelgem@gmail.com of 0474 26 18 55
25 km: Langerdonkroute
45 km: Veerpontroute
80 km: Gentse Buitenband (voor wielertoeristen)
Maaltijd (12u–14u en 17u–19u): Stoverij of Vol-au-vent,
groenten en frietjes
Inschrijven voor de maaltijd is noodzakelijk en kan door
storting op reknr.
BE56 7374 4701 9388 t.n.v. LG Wondelgem (tot 12 juli)
Volwassen € 20, Kind tot 12 jaar: € 12

8 km: Koppelwandeling
25 km: Langerdonkroute
45 km: Veerpontroute
80 km: Gentse Buitenband (voor wielertoeristen)
Maaltijd (12u-14u): Warme Beenhesp met groenten en frietjes
Inschrijven voor de maaltijd is noodzakelijk en kan door storting
op reknr.
BE69 7374 2400 0278 t.n.v. LG Oostakker/Desteldonk (tot 12 juli)
Volwassen € 20, Kind tot 12 jaar: € 12

St.-Kruis-Winkel
Kanaalzone
Mendonk
Desteldonk
Wondelgem

Zondag 24 juli 2022

Landgoed De Campagne, Gijzelstraat 12

Info: Landelijkegilde.drongen@gmail.com of 0476 61 69 54
8 km: Onumentroute (wandeling)
25 km: Korte Keten route
45 km: Gentse Kweek tussen Leie en Schelde
80 km: Gentse Buitenband (voor wielertoeristen)
Middagmaal (12u-14u):
Warme Beenhesp met groenten en frietjes
Inschrijven voor de maaltijd is noodzakelijk en
kan door storting op het reknr. BE60 7374 0601 5670
t.n.v. LG Drongen (tot 19 juli)
Volwassen € 20, Kind tot 12 jaar: € 12

Mariakerke
St.-Amandsberg
Drongen Gent-centrum
Gentbrugge
Ledeberg

St.-Denijs-Westrem

Zwijnaarde

Zwijnaarde

Zondag 24 juli 2022

De Krekelhoeve, Krekelstraat 17

Elke deelnemer
ontvangt bij vertrek
bonnetjes voor gratis
hoeveproevertjes op
de startplaatsen.
De 80 km wordt
niet uitgepijld.
De route is enkel
beschikbaar
via GPS.

Oostakker

Info: landelijke.gilde.zwijnaarde@gmail.com
of 0486 53 97 81
8 km: Voedselboswandeling
25 km: Korte Keten route
45 km: Gentse Kweek tussen Leie en Schelde
80 km: Gentse Buitenband (voor wieler
toeristen)
Maaltijd (doorlopend): Foodtruck
Inschrijven hiervoor is niet mogelijk.

Gentse Buitenband is lid van

Drongen

