Gildeleven
mei
2018

Landelijke Organisaties
Zele
Het bereik van een moeder
Het bereik van een moeder hoeft geen hoge masten,
geen sterke wifi, niet eens internet.
Een moeder is draadloze verbinding van de beste soort.

Er is altijd bereik en de snelheid waarmee ze er staat — voor jou —, is vaak verbluffend.
Een moeder is groter dan ze lijkt, dichter dan je denkt.
Ze moedert door, ver buiten haar grenzen,
blijft lang zitten in de cache van je hoofd.
Geert De Kockere

Landelijke organisaties
SENIOREN LANDELIJKE ORGANISATIES
Omdat bewegen belangrijk is…
1. !!! Donderdag 3 mei !!! is het fietsnamiddag, We vertrekken om 13.30 u. aan het parochiecentrum.
2. !!!! Donderdag 17 mei !!! gaan we wandelen in Zillebeke (zie De Groote Oorlog in de Westhoek)
3. Sneukelfietstocht: De gemeentelijke sportraad houdt op donderdag 24 mei zijn jaarlijkse
sneukelfietstocht. Voor deze tocht moet je inschrijven en betalen via de gemeentelijke sportdienst of
sportdienst@zele.be
DE GROOTE OORLOG IN DE WESTHOEK
Donderdag 17 mei wandelen we in Zillebeke. We vertrekken ’s morgens om 8.30 u. met carpooling bij
Felix De Kimpe, Langestraat 250a.
We starten onze wandeling van 13 km rond 10 uur in Zillebeke. Langs onze wandelroute liggen enkele
oorlogskerkhoven en loopgraven. ’s Middags spreken we ons lunchpakket aan. Na de middag wandelen we
door de Gasthuisbossen naar het domein Palingbeek. Hier staan de beeldjes die gemaakt werden in het
kader van ‘ComingWorldRememberMe’. Om 18 uur gebruiken we het avondmaal in Ieper in restaurant
‘Vivaldi’: varkensgebraad met warme groentjes en kroketten, en als dessert ijstaart.
We sluiten onze dag af in Ieper onder de Menenpoort, met het bijwonen van de Last Post.om 20 uur.
Wens je mee te stappen, schrijf u dan zo vlug mogelijk in.
Kostprijs: 30 euro voor het avondmaal en de inkom in het museum (dranken niet inbegrepen), ter plaatse te
betalen. Lunchpakket voor ’s middags meenemen.
Alle leden van KVLV en LG met hun partner zijn welkom.
Info en inschrijvingen: Felix De Kimpe 052 45 04 81 - felixdekimpe@hotmail.be
DANK JE WEL…
voor alle helpende handen bij onze grote wafelbak
... voor het installeren van de bakplaats, het voorbereidend werk, deeg zetten, bakken en inpakken
… voor het vervoer en voor het verkopen van de honderden pakjes wafels
… voor het opruimwerk, voor de grondige kuis van onze lokalen
… dank aan iedereen die door wafels te kopen zijn steentje bijdroeg en hiermee onze werking steunde.
Aan allen, jong en minder jong, van onze landelijke organisaties…
… DANK JE WEL, JULLIE HEBBEN HET WEER PRACHTIG VOOR ELKAAR GEKREGEN !!
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KVLV
SENIOREN KVLV
Omdat bewegen belangrijk is…
We fietsen op donderdag 3 mei en wandelen in Zillebeke op donderdag 17 mei.
Zie bij landelijke organisaties.
BESTUUR
Dinsdag 15 mei om 19.30 u. vergadert het bestuur. Iedereen op post!
FIETS JE FIT OP WOENSDAGAVOND
Wie wil er niet, al fietsend, genieten met vriendinnen? Want fietsen is gezond voor je lichaam en zeker voor
je gewrichten. Fietsen is duurzaam! Het milieu word minder belast. Fietsen verbetert je weerstand en maakt
je slimmer. Bewegen bevordert je hersenactiviteit en maakt je gelukkiger.
Dus… kom uit je luie zetel en fiets met ons mee.
We fietsen op woensdagavond 2 – 9 – 16 en 23 mei ongeveer 25 à 30 km
langs rustige wegen. We verwachten al onze sportieve leden om 19.30 uur
aan het H. Hartplein.
Kom op tijd want we vertrekken, naar goede gewoonte, heel stipt!
MEIBEDEVAART NAAR OOSTAKKER
Dit jaar gaat onze meibedevaart op maandag 7 mei naar Oostakker.
We rijden met de fiets of met de auto.
Wil je graag mee met de auto? Geef dan uw naam op aan voorzitster
Marleen. (052 44 98 06 marleenherwege@telenet.be).
We vertrekken met de auto om 11.45 uur aan het H. Hartplein.
De fietsers bellen naar Nadine Heirman (052 44 77 78
nadineheirman@hotmail.com), zij vertrekken om 11 uur.
We gaan dan allen samen eerst een hapje eten.
In de namiddag doen we de ommegang aan de grot.
Als afsluiter hebben we onze plaatsjes gereserveerd in ‘Hotel De Lourdes’.
Een pannenkoek, een wafel of een ijsje mag die dag zeker niet ontbreken.
SHARE FAIR
KVLV Zele-centrum organiseert op donderdag 24 mei in en rond het parochiecentrum een Share Fair.
Mensen met een hart voor lectuur geven hun boeken een tweede leven door ze te delen met anderen.
‘Weggeefboekenkast’, een roman, een triller… neem maar mee.
Allerhande ‘Foularkes’ en’ juwelen’, zomaar te verkrijgen…
Gratis ‘zoete verwennerij’…
Lentekuis gedaan teveel aan spulletjes (sjaaltjes, kransjes,..)?
Ze kunnen binnengebracht worden bij KVLV-centrum.
Wij maken anderen gelukkig.
Aarzel niet, kom snuisteren en kiezen, we delen alles uit…
Donderdag 24 mei van 08.00 u. tot 15.00 u. in het parochiecentrum.
ASPERGES ANDERS
Lente! Het seizoen van de asperges. Ze worden ook wel eens ‘het witte goud’ genoemd. Terecht want
asperges zitten boordevol vitaminen en mineralen en bevatten weinig calorieën. Bovendien zijn ze
overheerlijk!
Woensdag 30 mei hebben we rond ‘asperges anders’ een extra kookles ingelast.
Christel heeft voor ons 4 recepten uitgezocht die afwijken van de traditionele ‘asperges op Vlaamse wijze’.
Ze stelt voor:
- Asperges in filodeeg met bieslookdip
- Aspergetorentje met vinaigrette van aardbei
- Vispannetje met asperges
- Gemarineerde rabarber met aardbeien, slagroom en rabarbercoulis.
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We verwachten jullie om 19.30 u. in de agrazaal om te kijken, te luisteren en te proeven.
Inschrijven bij Marleen Herwege voor 20 mei. (052 44 98 06 marleenherwege@telenet.be)
Welkom!
DAGFIETSTOCHT
Voor ongeveer 70 km fietsplezier vertrekken we woensdag 6 juni om 09.30 u. aan het H. Hartplein. Het
middagmaal wordt voor ons gereserveerd en kan ter plaatste betaald worden.
Deelnemen is gratis maar inschrijven moet voor 30 mei bij Nadine Heirman (052 44 77 78 of
nadineheirman@hotmail.com)
KVLV GEWEST ZELE NODIGT 60+ UIT OP HUN JAARLIJKSE FIETSTOCHT
met de Recycling Ladies
Ook stellen we je voor aan een nieuw KVLV lid.
Een ferme en stoere vrouw, blond en krachtig met een frisse toets van
vlierbloesem: Ons Ferm Fien
Waar: In zaal SCC De Venne, Veerstraat 36, 9290 Uitbergen.
Wanneer: Donderdag 7 juni 2018.
Programma: Samenkomst om 14:00 u. De koffie staat al klaar.
Na de koffie laten de Recycling Ladies ons een ander soort recycleren zien.
Als afsluiter genieten we van een verzorgde kaasschotel **en een Ferm Fien.
Prijs: 20 euro - KVLV leden: 15 euro.
Inschrijven voor 28 mei bij Godelieve De Bruyne (052 44 61 35 of
godelieve.debruyne@skynet.be
Wij mogen je verwachten? Welkom!
Het gewestbestuur.
Vertrek met de fiets aan het parochiecentrum om 12.30 u.
** Wie absoluut geen kaas lust kan een vleesschotel krijgen. Gelieve dit bij
inschrijving te bestellen!

Landelijke Gilde
SENIOREN LANDELIJKE GILDE
Omdat bewegen belangrijk is…
We fietsen op donderdag 3 mei en wandelen in Zillebeke op donderdag 17 mei.
Zie bij landelijke organisaties.
WOENSDAG 2 MEI – BESTUUR LANDELIJKE GILDE
Het bestuur vergadert op woensdag 2 mei om 20 u.
Info: Geert Verhelst - geertverhelst@belgacom.net – 0478 58 25 87
BEDRIJFSBEZOEK EPC – LOKEREN
Drukkerij de Persgroep – vrijdag 4 mei
We verzamelen stipt om 20.30 u. aan ‘den Agra’ met al wie ingeschreven heeft. Einde: 00.30 u.
Geert D’hooghe: geert@gdhs.be/0477 44 85 26) Kostprijs 3 euro en EPC stort dit door aan het goede doel.

Bedrijfsgilde
ZITDAG BOERENBOND
De zitdag van de Boerenbond in ons parochiecentrum vindt plaats op dinsdag 15 mei 2018.
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Je kan op de zitdag terecht voor vragen rond pachtwetgeving, sociale wetgeving, pensioenen en allerlei
aangifteformulieren. Opgelet: de zitdag is enkel toegankelijk na telefonische afspraak.
Als u naar de zitting wilt komen, telefoneer dan op maandagvoormiddag naar 09 243 88 36 om een
afspraak te maken. U krijgt dan een tijdstip waarop u kan komen zodat u niet lang hoeft te wachten.

KLJ Zele-centrum… waar wacht je op?
01/05/’18
-16/+16
Voet- en volleybaltornooi
Vandaag spelen we een uit-match, en wel met onze vriendjes van het gewest, én
onze vriendjes van gewest Noord-Waasland. Hoe meer KLJers, hoe meer fun! Jij
komt toch ook? Vergeet zeker niet in te schrijven voor 24 april bij leidster Hanne
(0474773680). Verdere details verspreiden we nog via Facebook!
04/05/’18
-16/+16
Voorzomerfeest
Het is vanavond opnieuw tijd voor het Voorzomerfeest met volksdans, of bij ons ook wel gekend als
‘socialen dansavond’. Kom tegen 20u15 naar het lokaal, want we zakken af naar Adegem. Inkom: €3 en
als je je KLJ-sjaaltje draagt, krijg je een gratis drankje! Om 2u30 zullen we terug aan het lokaal zijn.
06/05/’18
-12
Mini-sportfeest
In de zomer leeft de -16 en +16 zich elke zondag uit op een sportfeest. Maar wat is dat net? Vandaag
spelen we een supercool spel waarin jullie het zelf zullen beleven! De eerste keer met een vlag zwaaien,
een spannende touwtrekbattle, een coole kringdans en nog veel meer! Om 9u30 treden we aan in het
lokaal en tot 13u duurt het feestprogramma. Tot dan!
11/05/’18
+16
Ssshht, hier rijpt… (brouwerijbezoek)
Den duvel? Of toch iets anders? Wie weet gaan we op brouwerijbezoek of misschien openen wel onze
eigen brouwerij. Ook al nieuwsgierig? Kom om 20u naar het lokaal en vind het uit!
12/05/’18
Bedankingsdrink feestweekend
Aan allen die geholpen hebben: Bedankt! Zonder jullie zou ons feestweekend geen succes zijn, en daarom
nodigen we jullie graag uit voor een hapje en een drankje in de Agra, vanaf 20 u. Tot dan!
20/05/’18
-12
Feest in het park (dorpsspel)
Feest in het lokaal, feest in het park, feest in Zele! We spelen vandaag een megacool dorpsspel. Kom om
9u naar het lokaal en amuseer je samen met de gekke -12 leiding in de Zeelse straatjes. Om 12u is ons
feestje alweer gedaan.
20/05/’18
-16
Nie lopen fwiet fwiet (sport & spel)
Hmmm, we zijn toch al gaan zwemmen? Kleed je vandaag naar het weer in gemakkelijke kleding, want we
gaan de sportieve toer op. Rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan! En een
spelletje tussendoor, omdat het kan. Afspraak 9u lokaal, en tegen 12u zijn we met z’n allen fit!
HOU DEZE DATA ALVAST VRIJ
24/06/’18
-12
’t Leste est beste
24/06/’18
-16
Surprise surprise
01/07/’18
Daguitstap
OVERZICHT SPORTFEESTEN
8 juli: Adegem (-12 kamp)
29 juli: Lokeren-Heiende
5 augustus: Melsele
12 augustus Sleidinge
19 augustus: Sint-Gillis-Waas
26 augustus: Zele-Heikant
2 september: Zomergem (regionaal sportfeest)
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