
GILDELEVEN        

                                         
                                                                                                                 Belsele, 8 september 2021. 

 

Beste Leden van onze afdeling Belsele, 
 

Eindelijk kunnen we er terug invliegen met het organiseren van leuke activiteiten.    In dit 

Gildeleven kan u een overzicht vinden wat we dit jaar nog wensen te doen.   Noteer deze data 

alvast in jullie agenda.   

 

Zonnebloemactie – We hebben bij onze leden prachtige zonnebloemen mogen ontdekken.   

 

Uiteindelijk zijn volgende winnaars uit de bus gekomen : 

- Hoogste zonnebloem 4,05 m -  Alfons Smet 

- Meeste bloemen op één stam : 72 bloemen - Alfons Smet 

- Grootste diameter : 39 cm – Peter Van Hoey 

Binnenkort zullen zij hun prijs ontvangen. 

                                 

        
 

 

Kappeletjesfietszoektocht - In een volgend Gildeleven zal de uitslag worden bekend gemaakt.  

 

Kaartnamiddagen op maandagen 6 september, 4 oktober, 8 november en 6 december 

Op maandag 6 september zijn we gestart met onze kaartnamiddagen.  We nodigen jullie graag uit 

in de parochiezaal van Belsele.   De kaartnamiddag start telkens om 13u30 en eindigt rond 17u.  

De deelneming aan deze kaarting is gratis. 

Op deze kaarting is het mogelijk om te wiezen of te bieden.   Voorlopig doen we nog geen 

prijskaarting, deze behouden we voor januari en februari zoals vroeger het geval was. 

Je mag natuurlijk vrienden, familie of buren mee uitnodigen om gezellig een kaartje te komen 

leggen.  Iedereen is van harte welkom. 

Zoals reeds vroeger werd aangekondigd, wordt de eerste consummatie gratis aangeboden (ter 

waarde van een pils, frisdrank of koffie/thee). 

We hopen jullie van harte samen met collegakaarters te mogen ontmoeten. 

 

Dag van de landbouw – Zondag 19 september 

Tal van bedrijven zijn te bezoeken.  Deze kan u vinden op de website www.dagvandelandbouw.be.  

Het is ook via deze website dat wordt ingeschreven om het bedrijf te kunnen bezoeken. 

 

Werktuigendagen Oudenaarde - 25 en 26 september -  Covid Safe Ticket is verplicht. 

 

Startviering van de verenigingen- Zondag 26 september – Sint-Andreaskerk Belsele 9u 

 

 

http://www.dagvandelandbouw.be/


 

 

Boogschieten – Zaterdag 2 oktober  

De boogschieting zal plaatsvinden in ‘De Nieuwe Zwaan’ bij Ria (rechtover de Sint-Andreaskerk) 

in Belsele om 19.30u.  Wij zullen voor bogen zorgen en natuurlijk ook voor leuke prijzen.  Graag 

inschrijven voor 27 september bij Hugo GSM  0473/45 20 49 of via mail : 

LG-Belsele@outlook.com  

 

Weekend – 9 en 10 oktober – Streek van Poperinge 

Wegens de toch nog moeilijke periode zullen we het deze keer niet te ver gaan zoeken en blijven 

we in eigen land.  Meer informatie volgt binnenkort. 

 

Ontspanningsnamiddag voor senioren – Dinsdag 19 oktober (CC De Route Sint-Gillis-Waas) 

Als het vaccinatiecentrum sluit, zullen daar de activiteiten kunnen hervatten.  Meer info volgt later. 

 

Kookavond voor heren – Vrijdag 29 oktober  

We plannen deze avond een kookavond voor heren in zaal Toon (Wijnveld Sinaai).   De dames 

worden dan uitgenodigd om lekker te genieten van de heerlijk klaargemaakte gerechten.  Meer 

inlichtingen volgen later. 

 

Jaarmarkt – Donderdag 11 november 

Hier zullen we terug aanwezig zijn met een drankstandje. 

 

Familiale feestavond – Zaterdag 13 november 

Leuke ontspanningsavond met lekker eten en de muziek zal voor de nodige ambiance zorgen. 

Uitnodiging volgt later. 

 

Gildereis – Dinsdag 23 november 

Eveneens plannen we nog een daguitstap met bedrijfsbezoek o.a. aan de firma ‘Joskin’. 

Verdere inlichtingen volgen later. 

 

Algemene Vergadering met teerfeest – Woensdag 1 december 

Hopelijk kunnen we dit jaar de draad terug opnemen en deze jaarlijkse traditie verderzetten. 

 

Dit is de agenda die we voor jullie nog graag willen organiseren en hopen jullie van harte te 

mogen ontmoeten. 

 

 

We verlangen dat de deelnemers aan onze activiteiten zich hebben laten vaccineren en dat de nog 

van toepassing zijnde coronamaatregelen worden gevolgd om alles coronaproof te laten verlopen.   

 

Tot op één van onze activiteiten. 

 

Het team van de Landelijke Gilde Belsele 
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