Gildeleven
juli-augustus
2018

Landelijke Organisaties
Zele
Vakantie: luister naar de stilte, kom tot jezelf

De weg die jij moet afleggen, is niet lang. Het is de afstand tussen jouw buitenkant en je
binnenste, jouw hart. Wanneer daar geen vrede heerst, zal je nergens op deze wereld in je
vakantie vreugde vinden. Is er vrede in je hart, dan kun je gaan waarheen je maar wilt.
Het zal een schitterende vakantie zijn. Zelfs wanneer je thuis blijft.
Phil Bosmans & Ulrich Schütz Uit: Van harte leven met de seizoenen.

VAKANTIENUMMER
We gaan er even tussenuit.
Dit gildeleven is voor de vakantiemaanden
juli en augustus.
Eind augustus zijn we er terug.
Aan iedereen een deugddoende vakantie!

Landelijke organisaties
DAGFIETSTOCHT SENIOREN
Donderdag 19 juli is het onze jaarlijkse dagfietstocht. Langs rustige wegen en door de mooie polders
fietsen we naar Moerbeke. De tocht is ongeveer 65 km.
We vertrekken om 9 u. aan het parochiecentrum. Na 15 km houden we een tussenstop.
Het middagmaal gebruiken we in Moerbeke in „Het Polderhuis‟.
Op het menu:
- Stoofpotje van varkenswangetjes met frietjes en groenten à 20 euro
OF
- Vispannetje met frietjes à 20 euro
Als nagerecht koffie met een dessertbordje à 10 euro.
Gelieve bij uw inschrijving uw keuze voor het hoofdgerecht te vermelden.
Na de middag fietsen we via de Perenboom naar Klein-Sinaai, waar we nog een tussenstop hebben.
In het Polderhuis zijn 4 oplaadpunten voor de elektrische fietsen.
Inschrijven is verplicht en moet ten laatste op 15 juli, bij Felix De kimpe (052 45 04 81 of
felixdekimpe@hotmail.be. Uw inschrijving is slechts geldig na betaling van 30 euro op het
rekeningnummer BE65 7372 2024 3896 van KVLV Zele-centrum.
Alle leden van KVLV en LG (Jong en oud), met hun partner zijn welkom.
Laat je zien en doe je fluojasje aan.
SENIOREN LANDELIJKE ORGANISATIES
Omdat bewegen belangrijk is…
Tijdens de zomermaanden wordt er niet gewandeld.
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We fietsen op donderdag 5 juli naar Schellebelle. Vertrek om 13.30 u. aan het parochiecentrum.
Donderdag 19 juli is er onze dagfietstocht.
In augustus fietsen we op 2 en 16 augustus. Vertrek om 13.30 u. aan het parochiecentrum.
Alle leden van KVLV en LG met hun partner zijn welkom. Laat je zien en doe je fluojasje aan.
Info Felix De Kimpe (052 45 04 81 felixdekimpe@hotmail.be)

KVLV
SENIOREN KVLV
Omdat bewegen belangrijk is…
We fietsen op donderdag 5 en 19 juli (dagfietstocht) en op 2 en 16 augustus
Zie bij landelijke organisaties.
WOENSDAG = FIETSDAG
1. 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 wordt 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 4 (sneukeltocht) – 11 – 18 en 25 juli,
in augustus op 1 – 8 en 22 augustus, 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!
2. Sneukelfietstocht
Sneukelen, een jaarlijks weerkerende, gezellige fietstocht!
Woensdagavond 4 juli is het weer zover (bij goed weer). We vertrekken om 19.30 u. aan het H.
Hartplein De tocht is maximum 20 km. en we voorzien 3 sneukelstopplaatsen.
Schrijf in voor 27 juni en betaal 5 euro aan Nadine (052 44 77 78 nadineheirman@hotmail.com)
3.

Namiddagfietstocht
Onze laatste fietstocht van de vakantie: woensdag 29 augustus. We vertrekken om 14 u. aan
het parochiecentrum en rijden richting Lokeren. We brengen een bezoek aan tuincentrum
Interflower. De koffie en …. wordt zeker niet vergeten! Laat het weten aan Nadine als je
meerijdt.
De kunst van het leven is thuis
te zijn alsof men op reis is.
Godfried Bomans

EEN HART VOOR VROUWEN MET BORSTKANKER
We doen mee aan de actie van KVLV voor „Kom op tegen kanker‟. In „Vrouwen met Vaart‟ van juni
op blz. 7 – 8 en 9 vind je het bewuste artikel.
Maandag 20 augustus verwachten we jullie om 13.30 u. in de agrazaal om de hartjes te maken.
Wat breng je mee?
Katoenen stof 2 x 42 cm op 38 cm en ong. 18 x 18 cm voor de zak, aangepast naaigaren en
naaigerief, uw naaimachine. Heb je geen naaimachine dan mag je ook komen helpen om de hartjes
te knippen De hartjes worden daarna door Denise en Monique opgevuld.
Meer info bij Denise Van Driessche 052 44 67 17 pauldwlive@hotmail.com
We kijken al uit naar september:
Dinsdag 4 september: bestuursvergadering
Woensdag 12 en 19 september: 2 fantastische crea-avonden onder leiding van Nancy Van Camp.
Vrijdag 14 september: nazomeren, we wuiven de zomer uit met lekker eten en leuke ontspanning.
Woensdag 26 september maken we zelf onze lippenbalsem.
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KVLV- Agravrouwen
FIETSTOCHT
Wie niet mee fietst kan inschrijven vanaf middagmaal. Graag inschrijven
voor 30/6 door overschrijving van 20 euro (excl. dranken) op BE40 7370 3712 3963 van KVLV Agra
regio Waas en Dender met vermelding “meisjesnaam en fietstocht”. We verzamelen dinsdag 10 juli
om 8.30 u. aan de Bruinkaai in Dendermonde. Start fietstocht om 9 u .
Koffie stop met koek in Brauwershof te Wieze. Middagmaal om 12 u. in Stationneken Spoorstraat 1
9310 Baardegem. Bedrijfsbezoek om14 u.; De Koker melkveebedrijf en zuivelverwerking
Laatste stop Buggenhout Bos. agrawaasendender@gmail.com

Landelijke Gilde
SENIOREN LANDELIJKE GILDE
Omdat bewegen belangrijk is…
We fietsen op donderdag 5 en 19 juli (dagfietstocht) en op 2 en 16 augustus.
Zie bij landelijke organisaties.
WOENSDAG 4 JULI – BESTUUR LANDELIJKE GILDE
Op deze woensdagavond komen we met het bestuur samen om de komende activiteiten te
bespreken en de nodige bestuurszaken even door te nemen. We verzamelen om 20.00 u. in het klein
zaalke. Allen op post met de ingezamelde nuttige informatie. Graag verontschuldigen indien bezet.
Info: Geert Verhelst - geertverhelst@belgacom.net – 0478 58 25 87
FIETSEN TUSSEN DURME EN SCHELDE
Zondag 8 juli 2018
De gezinsfietstochten van 30 of 50 kilometer starten in het
centrum van Zele of Hamme-Sint-Anna. Onderweg zijn er
een drietal stopplaatsen waar de deelnemers even op adem
kunnen komen, een hapje krijgen en een drankje kunnen
nuttigen. Bij de aankomstplaats is er voor iedereen een
royale portie spek met eieren.
Ook dit jaar kunnen je kinderen meedoen aan enkele
speciaal uitgetekende kindertochten van zo‟n 10 km. Deze
tochten starten naast de klassieke startplaatsen ook in
Wichelen. Op deze locatie is er ook kinderanimatie voorzien.
Praktische gegevens:
Wanneer: 8 juli 2018 tussen 12.30 u. en 15.00 u.
Vertrek: Parochiecentrum Zele, Heilig Hartplein 12 Parochiaal Centrum Hamme Sint-Anna, St-Annastraat 169,
en Gildenhuis Wichelen, Margote 86 (enkel kindertocht!).
Prijs:
- Volwassene € 5 in VVK op rek. BE88 7372 2036 4441
of € 6 bij inschrijving de dag zelf
- Kind onder de 6 jaar: gratis
- Kind 6-12 jaar: 3 euro
Inbegrepen: routebeschrijving, deelnemerskaar, verzekering,
fietsbijstand, gadget, proevertjes onderweg en spek met
eieren bij aankomst.
Inschrijvingen:
Felix De Kimpe 052 45 04 84 of felixdekimpe@hotmail.be
Marc Coppieters 052 44 98 06 of marccoppieters@telenet.be
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BANK ZOEKT PLEK
We maakten reeds kabaal op de jaarmarkt en
diverse digitale kanalen.
We mochten al diverse plekjes ontvangen waar
we een mooie onderhoudsvriendelijke bank
mogen plaatsen. De eerste fase is verlopen en
wordt meteen gevolgd door de 2de fase.
WAAR zullen we deze bank het best plaatsen
volgens jullie. Inspraak en de keuze ligt in jullie
handen beste Zelenaar.
Op de site via onderstaande link kan je de uitgekozen plekken bekijken en stemmen op jouw
favoriete plaatsje.
www.landelijkegilden.be/deelnemen/campagnes/bank-zoekt-plek/dorpen/zele
Facebook : Landelijke Gilde Zele.
VRIJDAG 31 AUGUSTUS 2018 – PADEL INITIATIE
Een nieuwe hype. In een glazen kotteke een spelletje spelen met padels en balletje.
In de Zeelse TOPSPIN hebben we 3 terreinen voor telkens 4
personen gereserveerd en dit voor anderhalf uur.
Zweten gegarandeerd.
Kostprijs : 10 euro per persoon
Inschrijven een must. De eerste 12 zijn effectieven de
anderen komen op een reservelijst.
Info: Geert Verhelst - geertverhelst@belgacom.net 0478/582.587
Geert D'hooghe - geert@gdhs.be - 0477/44.85.26

Bedrijfsgilde
ZITDAG BOERENBOND
Gedurende de vakantieperiode zijn er geen zitdagen gepland.
Telefoneer op maandagvoormiddag naar 09 243 88 36 om een afspraak te maken.

KLJ Zele-centrum… waar wacht je op?
01/07/2018 -12 DAGUITSTAP
Om een fantastisch KLJ-jaar vol superplezante activiteiten in stijl af te ronden,
gaan we vandaag op daguitstap naar een Mega Speelstad in Wechelderzande.
03/07 -16/+16 Start Oefeningen Paardekop
Vanaf vandaag oefenen we weer met zijn allen op onze vaste zomerstek: De Paardekop.
04/08

-16/+16 Daguitstap

KAMPEN
Nadat we er een heel jaar hebben naar uitgekeken, is het eindelijk zover: de KLJ-kampen!
3-9/07/’18
-12 kamp
9-16/07/’18
Meisjeskamp
13-20/07/’18 Jongenskamp
Mooie kaartjes en lieve brieven kunnen naar volgend adres gestuurd worden:
KLJ Zele-Centrum; Naam lid
De Katrol - Onze-Lieve-Vrouwestraat 6 - 8900 Ieper
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De meesten van ons denken beter na over wat we met twee
weken vakantie gaan doen dan over wat we met de rest van
ons leven gaan doen.
P. Sookdhew

5

6

7

