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Landelijke Organisaties
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BEZINNING
Wat gaat de tijd toch snel.
Van het feest van Moederdag, zitten we in juni al bij vaderdag.
En uiteindelijk staan we weer voor de grote vakantie.
Soms genieten we niet meer van de kleine, mooie dingen die het leven ons biedt.
Het is altijd een kwestie van moeten en niet meer van mogen.
Laat ons die mooie waarden van het vader-zijn herontdekken en laat ons genieten van de vele
onvergetelijke momentjes dat dit vader-zijn met zich meebrengt.

Landelijke organisaties
SENIOREN LANDELIJKE ORGANISATIES
Omdat bewegen belangrijk is…
We wandelen op donderdag 7 juni naar Vlassenbroek, Vertrek om 13.30 u. met carpooling bij Felix
De Kimpe, Langestraat 250a.
Donderdag 21 juni fietsen we naar Klein-Sinaai . 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 wandelen op donderdag 7 juni en fietsen we op donderdag 21 juni.
Zie bij landelijke organisaties.
BESTUUR
Dinsdag 19 juni om 19.30 u. vergadert het bestuur. Iedereen op post!
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
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 13 – 20 en 27 juni 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!
2.

DAGFIETSTOCHT
Voor ongeveer 70 km fietsplezier vertrekken we woensdag 6 juni om 09.30 u. aan het H.
Hartplein. Dit jaar trekken we over de grens, ons eindebestemming is Hulst.
We gebruiken daar het middagmaal. Je kan kiezen tussen ‘Salade met gerookte zalm en
scampi’s met stokbrood of frieten à 18 euro of ‘Wok, kip en kerrie’ à 19,50 euro, ter plaatse te
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betalen. Vermeld uw keuze bij uw inschrijving. Na de fietstocht heb je ongeveer 70 km. in de
benen. Deelnemen is gratis maar inschrijven moet voor 30 mei bij Nadine Heirman (052 44 77 78
of nadineheirman@hotmail.com)
3.

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)
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FIETSDRIEDAAGSE NAAR AARSCHOT
Zondag 10 juni vertrekken een groep KVLV-leden op driedaagse
fietstocht naar Aarschot. Maandag maken ze in die mooie omgeving
een fietstocht en dinsdag 12 juni vatten ze de terugtocht aan.
Goede vaart en behouden thuiskomst!

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.
Donderdag 7 juni 2018. 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 kaasschotel en een Ferm Fien.
Prijs: 15 euro. Inschrijven bij Godelieve De Bruyne 052 44 61 35 of godelieve.debruyne@skynet.be.
Gezamenlijk vertrek met de fiets aan het parochiecentrum om 13 u. Bij slecht weer met auto’s.

Landelijke Gilde
SENIOREN LANDELIJKE GILDE
Omdat bewegen belangrijk is…
We wandelen op donderdag 7 juni en fietsen we op donderdag 21 juni.
Zie bij landelijke organisaties.
WOENSDAG 6 JUNI – 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
UITGESTELD
De amuse gueule die normaal op vrijdag 15 juni zou doorgaan zal op een andere datum
plaatsvinden.
Temse, waar de activiteit door zou gaan heeft laten weten dat er op die dag 2 adressen in verlof zijn.
Andere plaatsen, Dendermonde, was de datum tekort voor een vlotte werking.
Onze excuses daarvoor.
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
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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 binnenkort de uitgekozen plekken bekijken en stemmen op
jouw favoriete plaatsje.
www.landelijkegilden.be/deelnemen/campagnes/bank-zoekt-plek/dorpen/zele
Facebook: Landelijke Gilde Zele.
1 JULI - GEZINSKAJAK
Op de eerste zondag van de vakantie gaan we samen met het gezin een rustige tocht maken
doorheen Moerbeke–Lokeren-….
Deze keer niet met de fiets of te voet maar vanop het water!!
Voor deze kajaktocht starten we aan de Kalvebrug in
Wachtebeke. We leggen een mooi en rustig parcours af.
Onderweg (rond 12:30 u.) is er eten en drinken voorzien dat we
in alle rust kunnen nuttigen.
Deze activiteit is geschikt voor (zeer) jong en (redelijk) oud….
We spreken af om 10 u. aan de Kalvebrug in Moerbeke.
We vertrekken hier met de kajaks ten laatste om 10:15 u.
Wees op tijd.
Tijdens de middag zal er voldoende eten voorzien worden
voor iedereen, ook de drank is hierbij voorzien. Misschien
voor onderweg zelf een klein drankje voorzien. Er worden
reddingsvesten en waterdichte tonnetjes voorzien
Praktisch:
Wanneer:
Waar:
Wie:
Hoeveel:

Inschrijven:

zondag 1 juli 2018 om 10 u. stipt. (einde rond 16:30 u.)
Kalvebrug, Wachtebeke.
Alle leden van Landelijke Gilde en al hun gezinsleden.
Volwassen : 25 euro pp (incl. maaltijd en drank)
Kinderen tot 1 meter: 12 euro pp (incl. maaltijd en drank)
Kinderen tot 85 cm: 5 euro pp (incl. maaltijd en drank)
Verplicht voor 22/ juni 2018!! Plaatsen zijn beperkt!
Bij Geert D’hooghe via mail geert@gdhs.be of sms: 0477 44 85 26

Bedrijfsgilde
ZITDAGEN BOERENBOND
De zitdagen van de Boerenbond in ons parochiecentrum vinden plaats op dinsdag 5 en 19 juni.
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?
KALENDER KLJ ZOMER
24/06/2018 -16 Surprise
Oh no, vandaag is het al de laatste activiteit van het jaar :( Dat wil dus zeggen dat
we er een knaller van een afsluiter van gaan maken! Jullie worden om 10u aan het lokaal verwacht
met de fiets, want jullie liefste leiding organiseert een megagezellige en overheerlijke picknick voor
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jullie aan de Nieuwdonk! Tegen 14u zullen we terug zijn. Iedereen tot dan? PS: wij dulden vandaag
geen excuses voor afwezigen 
24/06/2018 -12 ’t Leste est beste
We gaan er voor de laatste keer dit jaar nog eens een spetterende activiteit van maken! Iedereen
komt met de fiets naar het lokaal tegen 10u want we gaan vandaag naar de Nieuwdonk!! Daar
krijgen jullie ook een superlekkere picknick van jullie lieve leiding. Voor de allerkleinsten wordt er
vervoer met de auto voorzien. Om 14u zullen we terug aan het lokaal zijn. Hopelijk tot dan! J
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. Alle info hierover vinden jullie op de
extra uitnodiging.
30/06 -16/+16 Kouterkermis
Ook dit jaar zullen wij weer van de partij zijn om al wimpelend en vendelend mee te stappen in de
kouterstoet en onze kunsten te laten zien in Zele. Meer info over het afspreekuur, uniform en plaats
delen we nog mee via Facebook en op de wimpel– en vendeloefeningen.
03/07 -16/+16 Start Oefeningen Paardekop
Vanaf vandaag oefenen we weer met zijn allen op onze vaste zomerstek: De Paardekop. Iedereen
wordt stipt om 19u verwacht om met de wimpel- en vendeloefening van start te gaan. Weet je De
Paardekop niet zijn? Geen probleem, laat dan iets weten aan Hanne (0474773680) en we spreken
een plaats en tijdstip af om er samen heen te fietsen.
04/08 -16/+16 Daguitstap
Yassss, ook vandaag is er eindelijk voor jullie een supercoole daguitstap gepland! Wat zal het zijn?
Naar een pretpark? De zoo? Of misschien iets mega exclusiefs dat we nog nooit eerder hebben
gedaan??? Meer info wordt later nog meegedeeld op de Paardekop of via Facebook. Een ding staat
al vast: Het wordt de max!
KAMPEN
Nadat we er een heel jaar hebben naar uitgekeken, is het eindelijk zover: de KLJ-kampen!
Iedereen heeft hopelijk volgende data vrijgehouden:
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
OEFENSCHEMA ZOMER
Meisjes
Basis
Keur

Dinsdag
19.00 u.
19.30 u.

Woensdag
19.00 u.
19.30 u.

Donderdag
19.00 u.
19.30 u.

Vrijdag
19.00 u.
19.00 u.

Jongens
Gilde
Hoofdgilde

Dinsdag
19.00 u.
19.30 u.

Woensdag
/
/

Donderdag
19.00 u.
19.30 u.

Vrijdag
19.00 u.
19.30 u.
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