
 

 

GILDELEVEN 

                                           
                                                                                                              

 Belsele, 20 Februari 2021. 

 
 

Beste leden Landelijke Gilde Belsele, 

 

Nog steeds drukt de coronacrisis zwaar op ons verenigingsleven. 

Elkaar ontmoeten op de gewone en geplande activiteiten is nog niet voor onmiddellijk. 

Vaccineren…..Vaccineren….maar …. Wanneer ??? 

Met de laatste berichten hebben we getracht enkele alternatieve wandelingen aan te bieden. 

 

Ondertussen hebben we met het bestuur een online-quiz uitgewerkt. Deze quiz is zeer eenvoudig 

voor al wie over een computer of laptop beschikt, alsook een smartphone of i-phone, eveneens met 

internetverbinding. 

 

Ons teamlid Johan en dochter Borika hebben een prachtig, eenvoudig systeem aangemaakt, waar 

iedereen aan kan meedoen van aan uw computer thuis. 

We willen jullie dit via een eenvoudig stappenplan aanleren met een test-avond.  Dus al wie 

beschikt over een computer en smartphone doet mee en laat het weten met een e-mailtje aan Hugo 

via het e-mailadres  LG-Belsele@outlook.com. 

 

Daarna nemen we met u contact op om een datum en uur af te spreken voor de testquiz. We 

begeleiden u stap voor stap als u wil. We kunnen dan gezellig met mekaar online een babbeltje 

maken en een kleine test-quiz spelen ! 

Eens dit gelukt is geven we jullie een datum en uur door voor een leuke quiz over onze gemeente 

Belsele en de Landelijke Gilde. 

Alle leden mogen deelnemen, de leuke quiz over Belsele bestaat uit meerkeuzevragen. 

Er wordt een mooie prijzenpot voorzien voor de winnaars ! 

 

Doe mee aan onze digitale snelcursus. We begeleiden u via e-mail of telefoon. 

Aarzel niet …. Stuur onmiddellijk een e-mail voor uw deelname aan de testavond en we nemen 

met u contact op ! 

 

Beantwoord deze mail en bevestig snel uw deelname aan de kennismakingsavond via LG-

Belsele@outlook.com. 

 

Het team van de Landelijke Gilde Belsele 

 

Secretaris   Proost     De voorzitter 

Hugo Eeckelaert  E.H. Robbrecht De Latte  Marc De Tender  

 GSM 0473/45 20 49    

e-mail LG-Belsele@outlook.com  NIEUW E-MAILADRES 

 

Bankrekening Landelijke Gilde Belsele KBC  IBANBE91 7376 0213 0876     BIC  KREDBEBB  

 

Raadpleeg ook onze website : belsele.landelijkegilden.be  
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