
 
 

MENCLUB 
              Dentergem, 08 juli 2021  

 

Beste menvrienden,  

Wij nodigen  jullie graag uit op onze volgende twee organisaties:  

- ochtendwandeling op zondag 18 juli  

- avondwandeling op vrijdag 30 juli  
************************************************************************** 

We organiseren onze jaarlijkse OCHTENDWANDELING.  

We verwachten jullie in de vroege morgen van ZONDAG 18 JULI op de manège 

Kerstenburg, vergezeld van jullie familieleden en vrienden. We maken er een aangename rit 

van langs landelijke wegen.  

Omwille van werken in de tuin bij Stefaan en Kathleen zijn we dit jaar te gast bij Henk en 

Sabine. Vanop hun terras hebben we een mooi uitzicht op de Mandelvallei.  Daar 

aangekomen zorgen we voor een ONTBIJT.   

Omwille van de coronamaatregelen passen we ons ontbijt aan . Jullie worden ontvangen met 

een glaasje Cava of fruitsap, iedere deelnemer zal een “pakket” meekrijgen met koffiekoeken 

en een stuk fruit. Er zal koffie zijn naar believen of een frisdrank. Zo kunnen jullie ofwel 

plaats nemen in de tuin of op het terras of terug naar jullie koets gaan en daar het ontbijt  

nemen. 

Overzicht van de dagorde : 

 - verzamelen op de manège Kerstenburg, 

 - aanmelden en inschrijven van 8.30 uur   tot  9  uur . 

 - VRIJE START, 

 - Stop met een ONTBIJT, 

 - De totale afstand bedraagt 25 km. 

Prijs : €9 voor de volwassenen  …..  en GRATIS voor de kinderen. 

We vragen om vooraf in te schrijven bij een bestuurslid of op desmet.st@telenet.be 

tegen donderdagavond 15 juli aub.  

*************************************************************************** 

Op VRIJDAG 30 juli   is er onze AVONDWANDELING . 

- inschrijven op de manège van 17 tot 18.30 uur, 

 - VRIJE START, 

 - tussenstop bij ons menclublid Joan Vercruysse  

                       met versnapering en een consummatie, 

 -  bij aankomst op de manège voor iedere ingeschreven persoon  

                      1 bak frieten met een frikandel,    drank kan dan aangekocht worden . 

 - afstand  25 km. 

Prijs: €9 per persoon. 

Inschrijven bij een bestuurslid of op desmet.st@telenet.be tegen woensdag 28 juli aub. 

************************************************************************** 

Graag verwelkomen wij jullie op deze beide organisaties, 

het bestuur Menclub Kerstenburg. 
 

 

Iedere deelnemer dient verzekerd te zijn voor BA tegenover derden. 

www.kerstenburg.be 
  

Daniël Alliët    0476/351785                           Alfons Levrau 0477/343135                         Marc Decorte 0475/485649 

Henk De Boever  0496/861968                  Astère Bothuyne  0476/466948                    Christiaan Bossuyt 0472/857505  

Stefaan Desmet   0475/541644 


