
Landelijke Seniorenvereniging 

Gewest Beveren  

 

Beste leden en sympathisanten,  

 

1.  Paasfeest in KVK Svelta Melsele 

Op dinsdag 18 april 2023 heeft ons paasfeest plaats in zaal KVK Svelta,  Albrecht Rodenbachlaan 29, 

te Melsele.   

Onze namiddag ziet er als volgt uit: 

• Wij starten deze feestnamiddag om 13u30 met een kort gebed, welkomstwoord, koffie en 

gebak. 

• Dirk Musschoot, schrijver en journalist, vertelt aan de hand van anekdotes en persoonlijke 

verhalen hoe de gezinsgeschiedenis van de voorbije honderd jaar helemaal veranderd is. 

“Toen geluk nog heel gewoon was“ heeft een heel hoog nostalgiegehalte, maar richt ook 

altijd een blik naar de toekomst.  

• Optreden van Chris en Chris. Een komische show waarin “Lachen is gezond” centraal staat. 

Korte sketches, live gezongen liedjes, typetjes en moppen passeren de revue. Een show van 2 

maal 45 minuten waarin de lachkramp nooit ver weg is.  

• Tot slot wordt een zeer gevarieerde koude schotel met frieten aangeboden. 

Deelnameprijs bedraagt 35 € voor leden en 40 € voor niet-leden. Inschrijven en betalen kan enkel bij 

de verantwoordelijke van jou deelgemeente tot en met dinsdag 11 april.  Je bent pas ingeschreven 

na betaling. Het bestuur wenst je een gezellige namiddag toe! 

 

2.  Meibedevaart 

Op dinsdag 9 mei komen wij om 14.45 uur samen in de kapel van Gaverland voor onze jaarlijkse 

meibedevaart. Om 15 uur gaat pastoor EH Patrick De Baets of zijn collega voor in de bedevaartsmis 

met homilie. Onze bestuursleden verzorgen de lezingen en wij bidden voor onze zieken, overleden 

leden en vruchten der aarde. Na de eucharistieviering bidden wij nog een rozenhoedje in de beeweg 

voor onze eigen intenties. Daarna verplaatsen wij ons naar “De Singelhoeve”  Kasteelstraat 1 te 

Beveren voor 2 belegde pistolets en 1 koffiekoek met koffie of thee. Voor dat laatste moet je wel 

inschrijven bij jou verantwoordelijke voor woensdag 3 mei. Kostprijs 13 euro voor leden en 18 euro 

voor niet-leden. Iedereen is van harte welkom! 

 

3. Overzicht andere activiteiten 

• Maandag 27 maart:  Uitstap met autocar naar Lentekriebels in Mantovani  (Oudenaarde) 

Lezing door Koen Wauters en optreden van Margriet Hermans. 

Inschrijvingen tot en met 10 maart bij de bestuursleden.  

Kostprijs: 60 euro (autocar, 3 gangen menu en optredens inbegrepen) 

 



• Van 6 juni tot 9 juni: 4-daagse reis FRIESLAND  -  Volzet.  

• Donderdag 29 juni: Uitstap Waaslandhaven   

• Donderdag 27 juli: Fietstocht  

• Dinsdag 15 augustus : Eucharistieviering in Gaverland op de bedevaartsweide.  

• Dinsdag 22 augustus : Daguitstap      
 

 

Inlichtingen en inschrijven bij de verantwoordelijke voor Ferm Zwijndrecht:  

Marie-Josée Van Nespen  tel.: 03 252 81 92 of email mj.vannespen@telenet.be  

 

 

 

Hartelijke groeten namens jullie hele bestuursploeg.     

Tot zover ons lentenieuws,                    

Magda Baert       François Van Puymbroeck 

Voorzitster.       Co-voorzitter. 

 

Landelijke Seniorenvereniging kan deze activiteiten aanbieden dank zij de steun van de Gemeente 

Beveren, Ferm en Landelijke Gilden.         
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