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Beste Leden van onze afdeling Belsele, 
 

Na een lange, zware periode van regeltjes en afzondering,   komt er toch wat opklaring naar onze 

vrijheid. 

 

Met ons team hebben we reeds een eerste startvergadering gehouden en onze bestuursleden hebben 

er allen zin in om vlug weer van start te gaan met een ontmoetingsprogramma. 

 

We hebben de laatste versoepelingen van 9 juni afgewacht om plannen op te maken. 

Stillaan mogen we zeggen : Kom uit je Kot ! 

 

Voor grote activiteiten is het nog wat te vroeg, maar toch willen we jullie alvast enkele genomen 

initiatieven aanbieden.  We hopen jullie talrijk te mogen ontmoeten. 

 

Ontbijtwandeling zondag 27 juni.  We starten al vroeg voor een ontbijtwandeling. We willen 

onze eerste activiteit vroeg en in de gezonde natuur starten, daarom nodigen we jong en oud uit op 

een ochtendwandeling van ong. 7 à 8 km in de omgeving van de Luitentuit te Sinaai. Om 6 u 30 

is er koffie bij Johan Sanders, Hulstbaan 231 te Sinaai. Om 7 uur vertrekken we voor een 

gezamenlijke groepswandeling. 

Na de wandeling is er ontbijt met spek en eieren, kaas ,confituur en brood voorzien.  Deelnameprijs 

bedraagt 5 € pp. Ter plaatse te betalen. 

 

Kappeletjesfietszoektocht : juli en augustus.  Om de vakantieperiode coronavrij door te komen 

organiseren we een mooie fietszoektocht doorheen Belsele.  U kan alle gegevens vinden in bijlage. 

 

Fietsen tussen Durme en Schelde: Deze fietszoektocht is een organisatie van het provinciaal 

bestuur en is ook vrij in juli en augustus te rijden over een afstand van 90, 50 en 25 km met start 

en aankomst aan de Mirabrug Hamme.  Meer info kan u vinden op het document in bijlage en in 

het laatst verschenen boekje Buitentips dat u onlangs met Nest heeft ontvangen. 

 

Moederdagontbijt 15 augustus. We zullen een mooi verzorgd ontbijt aanbieden zoals vorig jaar 

en aan huis leveren, hopelijk kunnen we weer een mooi aantal ontbijtpaketten leveren. 

 

We hopen dat onze werking stillaan weer kan opstarten en doen er alles aan om het coronaproof 

te laten verlopen. 
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