
Jaarprogramma

voor een 
schitterend 2022!
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Nog geen lid en heb je interesse? 
Contacteer vrijblijvend:

Voorzitter Wim MALFROOT
Biesstraat 44 Asper
0476 33 80 55
wim.malfroot@telenet.be

Secretaris Jean TIJTGAT
Ommegangstraat 14 Asper
0473 17 85 62
jean_tijtgat@hotmail.com 

Bestuur Wim DE GROOTE
Gerlinde SCHIETECATTE
Marc VAN VOOREN (proost)
Jean VERSCHUEREN

Stuur een mailtje naar jean_tijtgat@hotmail.com  
en wij bezorgen je digitaal uitnodigingen en andere 
info i.v.m. Landelijke Gilde ASPER

Raadpleeg ook regelmatig onze website:
             http://asper.landelijkegilden.be

ASPER

Beste medelid van Landelijke Gilde Asper,

Allereerst wensen wij jullie een
GEZOND 2022!

Geluk én genieten volgen dan vanzelf!

De huidige omstandigheden maken het ons bestuur 
niet gemakkelijk om te doen wat we graag doen:  
mensen samen brengen!

Toch hebben we voor jullie een gevarieerd 
jaarprogramma samengesteld. In de vaste hoop niet 
te veel te botsen op de beperkingen en grenzen die de 
pandemie ons oplegt.

Hierbij ook ons presentje om het jaar goed in te 
zetten. Een praktisch hulpje om de vereiste 
zorgzaamheid vol te houden. Gebruik het in jouw 
voordeel, dan wordt 2022 uiteindelijk

EEN SCHITTEREND NIEUW JAAR

Graag aangeboden,
Uw bestuur.



ONS JAARPROGRAMMA

05 februari vanaf 18.00 u 
GEZELSCHAPSSPELLENAVOND
in het OC MARTINUS *

06 maart in de voormiddag
KOKEN met KIDS

                        in 'T KLEIN SCHOOLKE'

21 april om 20.00 u
HOE LOOPT HET MET 
UW BLOEDSOMLOOP? 
Vaatchirurg DrBart DE NIJS geeft een 
lezing hierover in het OC MARTINUS

24 mei om 19.00 u
KRUISDAGENVIERING

06 juni in de namiddag
SNEUKELFIETSTOER
met de fiets langs landelijke wegen
in samenwerking met FERM Asper

3 septemberin de namiddag
Bedrijfsbezoek: I.V.M. Eeklo
Hoe wordt ons huishoudelijk afval tot 
grondstof gerecycleerd?

18 september  (nadere info volgt nog)
LEDENFEEST

22 oktober vanaf 18.00 u
PIKKEDONKERWANDELING
dé wandelklassieker
in samenwerking met FERM Asper

27 novembervan 14 tot 17.30 u
LEGOBOUWNAMIDDAG

*OntmoetingsCentrum MARTINUS is de nieuwe naam voor 
het Parochiaal Centrum, Hulstraat 27 Asper

Dit is het overzicht van ons programma.
Onder voorbehoud van aanpassingen!

Aanvullende info op de uitnodigingen en op onze 
website:
                http://asper.landelijkegilden.be

Ook in 2022 werken we samen 
met de plaatselijke schoolgemeenschap aan het 
project SCHOOLTUINEN

en vertrekt aan de kerk op 9 juli om 7.00 u de 
parochiale SINT-MARTINUSOMMEGANG

Heb jij een schitterend idee?
Kriebelt het om mee te werken bij een activiteit?
Zie je jezelf als onze nieuwe webmaster?
Of wil je onze bestuursploeg versterken?

LAAT HET ONS WETEN!!!


