
  

Kenny, 

 

Tijd heelt geen wonden 

Tijd leert je leven met verdriet 

en wacht zeer geduldig 

tot je weer schoonheid ziet 

en tot de tederste herinneringen 

zo vertakt zijn in je ziel 

dat ze die zeer gevoelige plekken 

kan overgroeien. 

 

 

 

 

22 november 2006 … 12 jaar geleden 

Vergeten kunnen we niet, vergeten willen we niet. 

 

 

 

Beste  lotgenoten, tochtgenoten. 

 

André en Frieda, papa en mama van Kenny (04/12/1992-22/11/2006), organiseren voor  de  
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 maal een praatwandeling in het mooie Pajottenland. 

 

 

Deze zal plaatsvinden op zaterdag 17 november 2018. 

Wij verzamelen aan de sporthal Koornmolen en de nieuwe atletiekpiste  

 

in de Processiestraat te Gooik om 13.30 uur. 

Goede stapschoenen zijn aangewezen. 

 

Na een tocht van iets meer dan 2 uur (met onderweg een korte pauze) worden we in Volkscafé  

De Cam verwacht in het centrum van Gooik voor een drankje en een hapje. 

Keuze uit verschillende menu’s ter plaatse te betalen. 

Niet wandelaars zijn eveneens welkom om wat bij te praten en dit omstreeks 17 uur. 

   

 

 

Wij hopen op jullie gewaardeerde aanwezigheid voor deze praatwandeling. 

 

 

Groetjes, 

 

 

André en Frieda 

Ouders van Wendy, Kenny (+) en Davy. 

Fazantenlaan 13 

1770 Liedekerke 

 

 

 

Liefst verwittigen ten laatste op 03/11/2018 : 

Via telefoon 053/430281 –via gsm 0474/866305 of via mail andre.mc.haegeman@gmail.com 

 



 

 

 

 

 

Wegbeschrijving 

 

Wegbeschrijving uit richting Ninove : Volg de N8 tot in Ninove. Aan het derde rode licht sla 

rechtsaf naar de Halse steenweg N28.  

Aan het tweede rode licht sla links af naar de Strijlandstraat. 

Voorbij het schooltje van Strijland is het de eerste straat rechts. U rijdt dan de Processiestraat in. 

 

Wegbeschrijving via E40 : neem de afslag Ternat en sla links af op de N285 richting 

Edingen.Blijf de Assesteenweg volgen tot aan de eerste rotonde die je tegenkomt. 

Aan die rotonde sla je de eerste straat rechts in richting Gooik. 

Voorbij de kerk van Gooik is het nog een 3 tal km en sla je links de Processiestraat in 

naar de sporthal en de atletiekpiste toe. 


