
 

Landelijke Seniorenvereniging 

Gewest Beveren  

 

Beste leden en sympathisanten,  

1. Lentekaartnamiddag in L’Amuse te Beveren  

Op dinsdag 1 maart heeft onze lentekaartnamiddag plaats in zaal L’Amuse te Beveren. Wij spelen 

whisten of bieden en geven van onze vereniging 60 € vooruit. Je kan een medespeler zelf mee 

brengen of je kan ook alleen komen. Wij zorgen voor een maat. Gelieve zelf jouw speelkaarten mee 

te brengen a.u.b. . Wij starten om 13u30 en eindigen om 17 uur. Het bestuur wenst jullie allen veel 

kaartplezier en veel winst. Vooraf inschrijven hoeft niet. Iedereen is welkom. Tot dan! 

2. Lentefeest in KVK Svelta Melsele 

Op donderdag 10 maart 2022 heeft ons lentefeest plaats in zaal KVK Svelta, Albrecht Rodenbachlaan 

29, te Melsele. Deze zaal, waar alle leden en sympathisanten welkom zijn, heeft een mooie ruimte 

zonder tussenmuren of pilaren. De zaal bevindt zicht op de eerste verdieping. Er is een lift aanwezig. 

Gelieve in Melsele de weg naar sporthal ‘t Wit Zand of Svelta te volgen. Parkeergelegenheid op de 

parking van sporthal ‘t Wit Zand. Ongeveer 100 meter verder bevindt zich de feestruimte van de 

voetbalploeg KVK Svelta te Melsele.  Bestuursleden wijzen je ter plaatse de weg.  

Wij starten deze feestnamiddag om 13u30 met een kort gebed en een welkomstwoord. Voor het 

optreden bieden wij taart met koffie of thee aan. Rond 14.30 uur brengen Arnold Sercu en Bart 

Verhelle een voorstelling over “ In het spoor van Toon”. Zij brengen Vlaamse en Nederlandstalige 

liedjes uit de tijd van Toon Hermans aangevuld met anekdotes. Na het optreden wordt ons 

stoofvlees met frietjes aangeboden. Rond 18 uur is discobar Ambiance (Bart Verhelst) van de partij 

tot 21 uur. Kostprijs voor deze feestnamiddag bedraagt 30 € voor leden en 35 € voor niet-leden. 

Inschrijven en betalen kan enkel bij de verantwoordelijke van jouw deelgemeente tot en met 

donderdag 3 maart.  Je bent pas ingeschreven na betaling. Het bestuur wenst jullie een zeer 

aangenaam lentefeest toe!   

3. Lentekriebels 
 

Op maandag 28 maart nodigt het provinciaal bestuur van de Landelijke Gilden en Ferm hun leden 

60+ en partners uit op de Oost-Vlaamse lentekriebels in salon Mantovani te Oudenaarde. Wij 

reserveren een autocar en vertrekken om 8.15 uur aan het bushokje in Verrebroek,  8.25 uur in 

Vrasene (bushokje aan de kerk), om 8.45 uur op de parking van het nieuw gemeentehuis te Beveren.  

De agenda: 9.45 uur onthaal. Om 10.15 uur welkom en bezinning. Daarna volgt een lezing van 

Jacques Van Outryve. De bekende landbouwjournalist zal spreken over  “Zal Europa de wereld 

voeden of omgekeerd”.  Om 12.30 uur wordt ons een 3-gangen maaltijd aangeboden en om 14 uur 

kan u genieten van een showprogramma met Gunther Neefs en orkest. Deelnameprijs 50 euro voor 

leden, verplaatsingskosten met de autobus inbegrepen. Inschrijven en betalen kan vanaf nu tot 

uiterlijk donderdag 10 maart bij je verantwoordelijke. Eens ingeschreven en betaald is annulatie 

spijtig genoeg niet meer mogelijk. Je kan zelf voor vervanging zorgen indien u dit doorgeeft aan uw 

verantwoordelijke. Rond 18 uur voorzien wij terug aan te komen waar wij vertrokken zijn. Zoals 

vorige jaren zijn de “Lentekriebels”, zeker met de autobus, een echte aanrader.  



 

4. Paasfeest  in KVK Svelta Melsele 

Op donderdag 21 april vindt ons paasfeest plaats in zaal KVK Svelta te Melsele plaats. Om 13.30 uur 

starten wij met een kort gebed en een welkomstwoord. Daarna geven wij het woord aan apotheker 

Luc Bosmans uit Kieldrecht.  Op een luchtige en aangename wijze gaat hij gedurende één uur 

spreken over “Weetjes over eten”. Tijdens de pauze wordt ons koffie met paaseitjes aangeboden. 

Nadien bieden wij een optreden aan van Marc Dex met als thema “Herinneringen”.  Mooie liedjes 

met een lach en een traan, van nu en vroeger, die heel wat herinneringen oproepen aan onze 

jeugdjaren. Hierbij mag natuurlijk “Oh Clown” niet ontbreken. Het publiek wordt actief betrokken in 

dit programma en meezingen kan. Zangeres Anita brengt een waaier van meezingers en een ode aan 

Vera Lynn.  Op het menu staat varkenshaasje met kroketten en groentjes en als dessert bieden wij ijs 

met advocaat aan. Einde rond 18.30 uur. Deelnameprijs 32 euro voor leden en 37 euro voor niet-

leden. Inschrijven kan bij je verantwoordelijke tot en met donderdag 14 april. Je bent pas 

ingeschreven na betaling. Het bestuur wenst jullie een gezellig en zalig paasfeest toe! 

5. Meibedevaart 

Op dinsdag 10 mei komen wij om 14.45 uur samen in de kapel van Gaverland voor onze jaarlijkse 

meibedevaart. Om 15 uur gaat pastoor-moderator E.H. Patrick De Baets 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 u wel 

inschrijven bij uw verantwoordelijke voor woensdag 4 mei. Kostprijs 12 euro voor leden en 15 euro 

voor niet-leden. Iedereen is van harte welkom! 

Gelieve steeds de coronamaatregelen, die op het ogenblik van de activiteit gelden, stipt na te leven. 

De coronaverantwoordelijke voor onze vereniging is Magda Baert. Je kan haar bereiken op het GSM 

nummer 0473 80 42 95. 

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.  

 


