Gildeleven
oktober
2018

Landelijke Organisaties
Zele
SAMEN
Riskeer meer dan wat anderen veilig vinden
Zorg meer dan wat anderen wijs vinden
Droom meer dan wat anderen praktisch vinden
Verwacht meer dan wat anderen mogelijk vinden
Doe meer dan je dacht dat kon
Deel meer dan je dacht dat je kan missen
Hoop tegen beter weten in
En wonderen van vrede zullen leven en alles nieuw maken
Jeanne Devos

Landelijke organisaties
SENIOREN LANDELIJKE ORGANISATIES
Omdat bewegen belangrijk is…
wandelen we donderdag 4 oktober. Samenkomst om 13.30 u. bij Felix, Langestraat 250a, we
carpoolen naar onze startplaats.
Donderdag 18 oktober fietsen we in de namiddag, vertrek om 13.30 u. aan het parochiecentrum.
Alle leden van KVLV en LG met hun partner zijn welkom. Laat je zien en doe je fluojasje aan.
Info Felix De Kimpe (052 45 04 81 felixdekimpe@hotmail.be)
JAARMARKTRESTAURANT
Dinsdag 9 oktober kan je in de agrazaal van het parochiecentrum terecht
voor een natje en een droogje. Een kom heerlijke soep; een boterham met
kopvlees, hesp of kaas; een wafel met of zonder slagroom; een tas koffie of
een frisse pint.
Kom eens langs, je steunt er onze werking mee en de verfraaiing van onze
lokalen!
Wie graag een handje toesteekt, is ook van harte welkom!

ALS IETS LIEFS ONS VERLAAT, BLIJFT DE LIEFDE
We gedenken alle overleden leden van onze landelijke organisaties en in het bijzonder onze leden en
hun huisgenoten die het voorbije jaar gestorven zijn:
Gerard D’heer (LG); Petrus Lerno (LG); François Verhelst (LG – LRV); Armand D’heer (LG); Hugo
Van Avermaet, echtgenoot van Anita Van Wichelen (KVLV); Paul Certyn, echtgenoot van Trees De
Kimpe (KVLV); Marleen De Clopper (KVLV); Maria D’hollander (KVLV); Hubert Stuyven en
echtgenote Julienne Geerinck (KVLV); Paula Van Goethem (KVLV); Maurice Vastmans, echtgenoot
van Hilde Claes (KVLV); Achilles D’heer (LG).
De familieleden van deze overledenen en alle leden van de landelijke organisaties worden
uitgenodigd voor de eucharistieviering in de Sint-Ludgeruskerk, zondag 4 november om 11 u.
Leven is als sneeuw. Je kunt het niet bewaren. Troost is dat jij er was. Uren, maanden, jaren.
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KVLV
SENIOREN KVLV
Omdat bewegen belangrijk is…
We wandelen op donderdag 4 en fietsen op donderdag 18 oktober.
Zie bij landelijke organisaties.
BESTUURSVERGADERING
Het bestuur vergadert op dinsdag 2 oktober om 19.30 u. We stellen het jaarprogramma voor 2019
samen. Breng het infoblad en al jullie bruisende ideeën mee.
LIPPENBALSEM MAKEN
Maandag 15 oktober om 19.30 u. leert Marleen Verheggen ons
lippenbalsem maken.
Zij brengt alle benodigdheden mee.
Voor de prijs van 10 euro ga je naar huis met een potje lippenbalsem en met
het recept om het thuis nog eens te proberen.
Inschrijven en op voorhand betalen is verplicht en kan bij Marleen Herwege
(052 44 98 06 marleenherwege@telenet.be)
Overschrijven op de rekeningnummer BE65 7372 2024 3896 van
KVLV Zele-centrum.
ALLES IN 1 POT
Woensdag 17 oktober om 19.30 u. doet Christel Mariman alle
ingrediënten in 1 pot en maakt hiervan een lekker gerecht zoals:
Citroenrisotto met oesterzwammen - Clafoutis van bosbessen Currypasta met peultjes en pompoen – Jambalaya.
Heb je niet veel tijd om uitgebreid te koken?
Kom dan zeker eens luisteren en proeven! Schrijf je in bij Marleen
Herwege voor 10 oktober (052 44 98 06 marleenherwege@telenet.be).
Dinsdag 23 en 30 oktober om 19.30 u.:
We leren in 2 sessies de basis (en ietsje meer) van dit sierlijke schrift.
Handlettering is geen kaligrafie maar wel een kunstig schrift.
We brengen mee: een zacht potlood – gom – meetlat – fineliner zwart
n° 0,1,- 0,2 of 0,3 - fijn penseel – vod – potje voor water.
Deelnemen is gratis voor leden. Inschrijven is een must en kan tot
20 oktober via kvlvzelecentrum@gmail.com of telefonisch 052 45 04 81

HIPPE CHRYSANTEN
Donderdag 25 oktober om 19 u. maken we, onder leiding van
Lucienne Moens, een bloemstuk met chrysanten.
We hebben nodig:
1 oasisbol van 12 cm - 1 oasiskrans van 20 cm – krammen - een 20–
tal sierspeldjes - eventueel een schaal om je werk op te leggen - 15
takken kleine groene bolchrysantjes, mogen ook kleine witte
chrysantjes zijn of een andere kleur - 10 takjes flexigras -10-tal
bladeren van lisdodde.
Voor meer inlichtingen en voor de gezamenlijke aankopen moet je
inschrijven bij Andrea Bombeke, ten laatste op 17 oktober.
(052 44 55 53 andrea.bombeke@telenet.be)
Wie inschrijft maar niet komt opdagen moet wel het bestelde
materiaal betalen.
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STAPPEN MET CINDY
Iedere donderdagavond samen wandelen… Ons KVLV-lid Cindy D’hont organiseert gratis pittige
wandelingen. Met enthousiaste mensen een klein uurtje goed doorwandelen.
Elkaar aanmoedigen om meer en beter te bewegen. We sluiten als KVLV hierbij aan.
Elke donderdagavond, vertrek om 19.15 u. aan de Nachtegaalstraat nr. 13 (veilige oversteek).
BREIEN IN NOVEMBER
Dinsdag 6 – 13 – 20 en 27 november om 19.30 u. breien we een
losse vest. Laat u niet afschrikken, het is vrij eenvoudig en kan ook
gerealiseerd worden door niet-ervaren breisters.
Dit vest is gebreid met Apilou (330m – 100 gr) van Veritas en Kid Light
Color van Schachenmayer (600m – 100 gr).
Je hebt nodig:
 4 bollen Apilou en 2 bollen Kid Light color
 Breinaalden nr. 5 en nr. 8
 3 knopen
Je kan dit vest ook breien met Katia Alpaca Silver (25 gr – 120 m).
Maat 38-40: 9 bollen - Maat 42-44: 10 bollen - Maat 46-48: 11 bollen
Info en inschrijvingen: kvlvzelecentrum@gmail.com of 052 45 04 81
AMUSE GUEULE, CULINAIRE TRIP NAAR ROESELARE – zaterdag 1 december
Roeselare in 3 gangen is een originele en smaakvolle rondleiding in Roeselare centrum. Een
enthousiaste gids neemt u mee langs de mooiste plekjes van de stad en vertelt u interessante en
grappige weetjes en verhalen. Onderweg stoppen we in 3 verschillende restaurants voor een 3gangen maaltijd. Wandelen, proeven ontdekken en genieten! De ideale activiteit om de stad beter te
leren kennen.
Deelnemen kost 70 euro per persoon voor een wandeling van 4 uur met een volwaardig 3gangenmenu: visvoorgerecht, vleeshoofdgerecht en dessert met koffie/thee.
De wandeling start om 11.30 u.
Het aantal deelnemers is beperkt tot 40,
de inschrijvingen worden stopgezet bij
de 40e betaler. Het vertrekuur van de
autobus en de plaats worden in het
volgend gildeleven meegedeeld.
Het busvervoer is inbegrepen in de prijs.
Wil je graag mee schrijf dan in vóór 15
oktober bij An De Coninck
(052/44.49.16) an_dc@hotmail.com.
Betaal 70 euro door overschrijving op rekeningnummer. BE65 7372 2024 3896. van KVLV Zelecentrum. Uw betaling bevestigt uw inschrijving.

Landelijke Gilde
SENIOREN LANDELIJKE GILDE
Omdat bewegen belangrijk is…
We wandelen op donderdag 4 en fietsen op donderdag 18 oktober
Zie bij landelijke organisaties.
WOENSDAG 3 OKTOBER 2018: BESTUUR LG
Op deze woensdagavond komen we met het bestuur samen om de komende activiteiten te
bespreken en de nodige bestuurszaken even door te nemen. We verzamelen om 20.00 u. in het klein
zaalke. We overlopen nog even de jaarkalender 2018
Allen op post met de ingezamelde nuttige informatie. Graag verontschuldigen indien bezet.
Info: Geert Verhelst - geertverhelst@belgacom.net – 0478 58 25 87
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KARTING 5 OKTOBER 2018
Wie van ons is de opvolger van Lewis Hamilton, Stoffel Vandoorne of Max Verstappen. Je kunt dat
bewijzen op de Karting van de LG.
Wij vertrekken om 19.15 u. aan het lokaal naar Sint-Niklaas. Je kan ook rechtstreeks rijden. Daar
gaan we tegen elkaar strijden om de snelste man van de LG.
De eerste rit is om 20 u. Er zijn twee ritten geboekt.
Inschrijvingen: Werner Colman, 0496 96 31 63 of Joan Roels, 0498 84 31 09
KLASSEMENTKAARTING 2018-2019
Zaterdag 13 oktober trekken we het nieuw kaartseizoen op gang.
We starten om 20 u., om 20.15 u. trekken we de eerste ronde.
We hopen dit nieuw seizoen weer op een mooie opkomst.
Reserveer alvast volgende data in jullie agenda's:
zaterdag 10 november: 2e klassementkaarting
zaterdag 8 december: 3e klassementkaarting
zaterdag 12 januari: 4e klassementkaarting
zaterdag 9 februari: 5e en laatste klassementkaarting
zaterdag 9 maart: open kaarting + prijsuitreiking seizoen 2018-19
Info: Luc De Maesschalck (0495 59 41 67).
VRIJDAG 26 OKTOBER 2018: WHISKY TASTING
Op deze vrijdagavond proeven we Whisky. Veruit de meest befaamde sterke drank, over de ganse
wereld wordt deze genuttigd. Niet onterecht vereenzelvigd met Schotland.
Maar het draait niet enkel om Schotland. We verdiepen
ons in het proces en de verschillende types.
We proeven die avond 6 verschillende Whisky soorten.
We zeggen wel proeven.
We vragen 12,50 euro per persoon in de deelname van
de kosten.
Graag inschrijven bij onderstaande personen.
Info : Philip Verlaeckt - Philip.verlaeckt@hotmail.com –
0497 30 60 32
Geert Verhelst - geertverhelst@belgacom.net – 0478 58 25 87

Bedrijfsgilde
ZITDAGEN BOERENBOND
De zitdagen van de Boerenbond in ons parochiecentrum vinden plaats op dinsdag 4 en 18 oktober.
Je kan op de zitdag terecht voor vragen rond pachtwetgeving, sociale wetgeving, pensioenen en
allerlei aangifteformulieren. Opgelet: de zitdag is enkel toegankelijk na telefonische afspraak.
Als u naar de zitting wilt komen, telefoneer dan op maandagvoormiddag naar 09 243 88 36 om een
afspraak te maken. U krijgt dan een tijdstip waarop u kan komen zodat u niet lang hoeft te wachten.

LRV ZELE vzw
ZATERDAG 13 OKTOBER EN ZONDAG 14 OKTOBER 2018: EETFESTIJN
Het jaarlijkse eetfestijn van de Landelijke Rijvereniging Zele vzw in de eetzaal
van het OLVI-Pius X in de Collegestraat gaat dan door. Op het menu staat
Biefstuk met friet en keuze uit natuur, peper-, champignon- of bearnaisesaus of kip met friet en
dezelfde keuze van sauzen. Voor de liefhebbers van vis is er zalmfilet met puree en groentjes.
Kindjes kunnen genieten van een hamburger met frietjes. U komt toch ook.
voor inschrijvingen via mail. Info: Geert Verhelst - geertverhelst@belgacom.net – 0478 58 25 87
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KLJ Zele-centrum… waar wacht je op?
Kalender oktober 2018
5/10 +16
???
Zijn jullie ook benieuwd naar wat we vanavond gaan uitspoken? Het wordt een
echte mystery-activiteit, dus kom voorbereid op alle omstandigheden naar het lokaal, waar de leiding
ons sowieso zal verrassen. Afspraak om 20u, om 23u zullen we het mysterie ontrafelt hebben.
7/10 -12
Lot mot modder (rechtdoor)
Wat zouden we gaan doen vandaag? Het lijkt er op dat leidster Lot iets van plan is met modder. Kom
met je vuile kleren, aangepast aan het weer naar het lokaal en ontdek het zelf! We starten zoals
altijd om 9u. Tegen 12u zal iedereen bemodderd terug naar huis kunnen keren.
7/10 -16
Like a boss (bosspel)
Het is weer die tijd van het jaar dat de bladeren van de bomen dwarrelen. Het perfecte moment voor
een bosspel. Kom om 9u naar het lokaal met kleren die vuil mogen worden. Om 12u weten we wie
de boss is en kunnen we (moe) maar vooral voldaan terugkeren naar huis.
19/10
DVDJB
Het is van dat, Dag van de Jeugdbeweging! Vandaag is de dag dat we ons uniform weer mogen
showen op school, op het werk, waar je ook gaat! Laat iedereen maar weten wat jij natuurlijk al lang
weet: KLJ Zele-centrum, dat is de max! Trek dus je trui en sjaaltje zeker aan, en fotobewijs is altijd
welkom op onze facebookpagina :)
21/10 -12/-16/+16 Kick-off XL
We zijn al even bezig, maar vandaag geven we samen met alle andere KLJ’s het startschot voor het
nieuwe werkjaar. Iedereen van onze -12, -16 en +16 wordt verwacht in Sint-Niklaas, om de Grote
Markt helemaal in te nemen met een dag vol spel en plezier op alle continenten. Dat wil je echt niet
missen! Schrijf je voor woensdag 3 oktober in bij leidster Katja (0494657270).
Wat breng je mee? Een lunchpakket, iets om te drinken en €4. We verzamelen om 8u30 aan het
lokaal en tegen 17u30 zijn we alweer terug van onze wereldreis.

Oud-KLJ nodigt uit….
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