Gildeleven
januari
2018

Landelijke Organisaties
Zele
NIEUWJAARSWENS
ik schenk je een doosje stilte toegestrikt met zachte rust
ook een bosje mooie vreugde en een portie levenslust
voor jou speciaal een potje liefde
leuke momenten, dag na dag
voeg daarbij een goede gezondheid
en een heel mooie lach
‘k geef je ook een pakje blijdschap en een flesje vol met hoop
je ziet, de allermooiste geschenken zijn niet overal te koop
neem je tijd voor zoveel vriendschap
en kijk uit naar elk lieflijk gebaar
heb je nood om ’t uit te schreeuwen
ik luister graag, je roept me maar
ik wilde je nog veel meer geven maar helaas, zo werkt het niet
kijk om je heen en laat je leiden door al dat moois wat ’t leven biedt

Landelijke organisaties
LANDELIJKE RAAD
De leden van de landelijke raad vergaderen op woensdag 31 januari om 20 u. in de kleine vergaderzaal
van het parochiecentrum. Allen op post!
SENIOREN LANDELIJKE ORGANISATIES
Omdat bewegen belangrijk is…
We wandelen op donderdag 4 januari en vertrekken om 13.30 u. met carpooling bij Felix De Kimpe,
Langestraat 250a.
Deze maand wordt er niet gefietst er is wel voor alle senioren en hun partner een verwennamiddag op
donderdag 18 januari 2017.
Alle leden van KVLV en LG met hun partner zijn welkom.
Info: Felix De Kimpe 052 45 04 81 - felixdekimpe@hotmail.be
VERWENNAMIDDAG SENIOREN LANDELIJKE ORGANISATIES
Donderdag 18 januari 2018 om 14 u. in de agrazaal
We klinken op het nieuwe jaar en maken er een gezellige namiddag van met lekkere wafels en koffie.
Alle leden van de landelijke organisaties met partner zijn welkom.
Heb je geen vervoer, laat het ons weten, we halen u af en brengen u terug thuis.
Zie ook de uitnodiging verder in dit gildeleven.
Kostprijs 5 euro, inschrijven verplicht en ter plaatse betalen
Jeannine en Felix
Inschrijvingen en info: Felix De Kimpe 052 45 04 81 of felixdekimpe@hotmail.be
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KVLV
Beste KVLV-leden,
Deze kerst- en nieuwjaarperiode mogen we even terugdenken aan het voorbije jaar.
We kunnen in onze KVLV weer terugblikken op een mooi werkjaar. Met veel mooie ontmoetingsmomenten
en activiteiten.
In deze tijd van drukte en een overaanbod aan sport, cultuur en ontspanningsmogelijkheden is het minder
evident om mensen te vinden die zich vrijwillig willen inzetten voor het verenigingsleven.
KVLV vrouwen met vaart, bestuursleden en vrijwilligers, dank je wel voor jullie inzet.
Dankzij jullie genieten onze leden van leuke gezellige en leerrijke ontmoetingsmomenten en activiteiten.
Jullie zorgen ervoor dat alles vlekkeloos verloopt en zetten jullie belangeloos in voor onze vereniging en
voor elkaar.
Bedankt voor jullie fantastische inzet, voor al die grote en kleine taken, voor al die mooie momenten, voor
jullie vriendschap en voor jullie betrokkenheid.
Ook dank aan al onze leden voor hun belangstelling en voor hun vriendschap.
Samen bouwen we aan een mooie vereniging waar het leuk en gezellig is.
2018 een nieuw jaar, een nieuw begin.
Maak er een goed jaar van.
Laat jullie eigen goedheid voelbaar zijn thuis, op het werk en in onze KVLV.
Verder wens ik iedereen een goede gezondheid ook voor allen die jullie dierbaar zijn.
Van harte een gelukkig nieuwjaar.
Jullie voorzitster
Marleen
SENIOREN KVLV
Omdat bewegen belangrijk is…
Wandelen we op donderdag 4 januari
Zie bij landelijke organisaties.
VERWENNAMIDDAG SENIOREN
Donderdag 18 januari 2018 om 14 u. in de agrazaal
We klinken op het nieuwe jaar en maken er een gezellige namiddag van met lekkere wafels en koffie.
Alle leden van de landelijke organisaties met partner zijn welkom.
Heb je geen vervoer, laat het ons weten, we halen u af en brengen u terug thuis.
Kostprijs 5 euro, inschrijven verplicht en ter plaatse betalen
Zie ook de uitnodiging verder in dit gildeleven
Jeannine en Felix
Inschrijvingen en Info: Felix De Kimpe 052 45 04 81 of felixdekimpe@hotmail.be
BESTUURSVERGADERING
Alle bestuursleden zijn verwacht op de 1e vergadering van 2018.
Donderdag 4 januari 2018 om 19.30 u. bereiden we ons jaarfeest en de komende activiteiten voor.
JAARFEEST
KVLV Zele-centrum nodigt u uit op haar jaarfeest op woensdagnamiddag 7 februari 2018.
Om 14 u. lichtmisviering in de Sint-Ludgeruskerk.
Taart en koffie in de agrazaal. Een gevarieerde kaasschotel, voor diegenen die geen kaas lusten is er
charcuterie. Een leuke babbel en een deuntje muziek door Willy. Onze jaarlijkse grote tombola met
prachtige prijzen. Iedereen van harte welkom!
Zie ook de uitnodiging verder in dit gildeleven.
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WANDELEN
Vrijdag 2 februari om 19.30 u. starten we onze jaarlijkse vrijdagavondwandeling. Het loopt dan altijd wat
uit want na de wandeling gaan we nog gezellig iets drinken. We spreken af aan het parochiecentrum en
rijden vandaar met de auto (carpooling) naar onze startplaats buiten Zele.
Stap je mee, verwittig dan Nadine Heirman 052 44 77 78 of nadineheirman@hotmail.com
FIETSDRIEDAAGSE 2018
Naar jaarlijkse gewoonte is er in juni 2018 weer een fietsdriedaagse, van zondag 11 juni tot dinsdag 13 juni.
Wil je graag mee, of wens je meer informatie over deze driedaagse trip, neem dan contact op met Ingrid
Poppe (052 44 94 85 of poppe.ingrid@hotmail.com).

Landelijke Gilde
SENIOREN LANDELIJKE GILDE
Omdat bewegen belangrijk is…
Wandelen we op donderdag 4 januari 2018
Zie bij landelijke organisaties.
VRIJDAG 5 JANUARI 2018 - NIEUWJAARSWENS LG
Op deze eerste vrijdag van het jaar zullen we onderling onze beste wensen voor het nieuwe jaar
uitwisselen. We doen dit op de traditionele manier met kaas en wijn.
Voor de niet-kaas-liefhebbers wordt voorzien in een vleesschotel. Iedereen dus van harte welkom.
Inschrijving verplicht om de nodige bestellingen te kunnen voorzien tegen ten laatste 2 januari 2018.
Deelname in de kosten: 15 euro pp
Info: Geert Verhelst - geertverhelst@belgacom.net – 0478 58 25 87
KLASSEMENTKAARTING 2017-2018
Zaterdag 13 januari is het de 4e kaartavond voor de klassementkaarting 2017-2018.
We starten om 20 u., om 20.15 u. trekken we de eerste ronde.
We hopen weer op een mooie opkomst.
De uitslag van vorige kaartingen en het klassement kan je alvast inkijken op onze
website: : http://zele.landelijkegilden.be/klassementskaarting-2017-2018
Info: Luc De Maesschalck (0495 594 167).
WOENSDAG 10 JANUARI – BESTUUR LANDELIJKE GILDE
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.
Allen op post met de ingezamelde nuttige informatie. Graag verontschuldigen indien bezet.
Info: Geert Verhelst - geertverhelst@belgacom.net – 0478 58 25 87
VERWENNAMIDDAG SENIOREN
Donderdag 18 januari 2018 om 14 u. in de agrazaal
We klinken op het nieuwe jaar en maken er een gezellige namiddag van met lekkere wafels en koffie.
Alle leden van de landelijke organisaties met partner zijn welkom.
Heb je geen vervoer, laat het ons weten, we halen u af en brengen u terug thuis.
Kostprijs 5 euro, inschrijven verplicht en ter plaatse betalen
Zie ook de uitnodiging verder in dit gildeleven
Jeannine en Felix
Inschrijvingen en info: Felix De Kimpe 052 45 04 81 of felixdekimpe@hotmail.be
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TUINONDERHOUD VOOR DUMMIES
Wanneer je gaat snoeien hangt af van de functie van de plant. Elke plant is in een bepaald seizoen op zijn
mooist. Je kiest voor de bloem, bes, blad, herfstkleur, mooie vorm of mooie bast.
Dit bepaalt hoe en wanneer je het best kunt snoeien.
Je verneemt alles wat je moet weten voor een goed onderhoud van je tuin.
Bart Van Belle vertelt ons alles over:
1. Snoeimateriaal
2. Waarom snoeien?
3. De snoeiregels
4. De groepen
5. Courante voorbeelden

Alle leden LG - BG - KVLV - KLJ en LRV zijn van harte welkom
op donderdag 25 januari 2018 om 20 u. in de agrazaal.
Info: Felix De Kimpe 052 45 04 81 of felixdekimpe@hotmail.be

Bedrijfsgilde
ZITDAGEN BOERENBOND
De zitdagen van de Boerenbond in ons parochiecentrum vinden plaats op dinsdag 2 en 16 januari 2018.
Je kan op de zitdagen terecht voor vragen rond pachtwetgeving, sociale wetgeving, pensioenen en allerlei
aangifteformulieren. Opgelet: de zitdagen zijn enkel toegankelijk na telefonische afspraak.
Als u naar een van de zittingen 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.
Info: Gerard Herwege 052 44 51 57
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Uitslag 3e klassementkaarting van 9 december 2017
We waren met 50 kaarters, volgende ploegen hadden prijs:

Grote kaarting:
1. Van den Bossche Walter – De Wilde Ronny
2. Kint Joël – Verhelst Kristof
3. Heirman Eric – Van Doorselaere Eric
4. Van Driessche Jeroen – De Wilde Sven
5. Van Wiele Frans – De Schrijder Gustaaf
6. Ongena Johan – De Wilde Kristof
7. Neyrinckx Edmond – De Kimpe Georges

Kleine kaarting:
1. Van Ransbeek Peter – De Brabander Wim
2. Van Hese Gino – De Beule Eddy
3. Cobbaut Gilbert – Vrijdag André

De uitslag van vorige kaartingen en het klassement kan je alvast inkijken op onze website: :
http://zele.landelijkegilden.be/klassementskaarting-2017-2018
Wij verwachten iedereen op onze 4e kaarting op zaterdag 13 januari 2018 om 20.15 u. stipt
Met bijzondere dank aan onze sponsors:
 Colman & Van Damme – AVEVE Tuincentrum, Moerstraat 8a
Voor alle hobbyvoeders, tuinbenodigdheden en zoveel meer.

 KBC-bank, De Deckerstraat 5
Eén adres voor al uw geldzaken, beleggingen, bankverrichtingen en verzekeringen

 KBC-verzekeringen
 De Smedt Geert, Driesstraat 71
 Verzekeringskantoor Boon & Heyninck, Dendermondebaan 50
Uw KBC agent altijd een stapje voor.

 Record Bank Assurfinance bvba – Deprouw & Van Kerckhove, Avil Geerincklaan 10
Elk advies, een goede tip.

 Beirnaert Filip en De Backer Paul b.v.b.a. - Hogeweg 37, 9290 Berlare
Brandstoffen en smeermiddelen, mazoutpompen en keuring mazouttanks. Alle grondwerken.

 Rooms Frankie, Wijnveld 32
Alle transport, nationaal en internationaal.
 Van Cleemput-Hoogewys, Kouterstraat 151
Begrafenissen, crematies.
 Brouwerij Bontinck, Elststraat 33
Alle dranken op vat of op fles.
 Autocars De Boeck bvba, Heikant 119
Reizen in binnen en buitenland, met cars van 8 tot 52 personen.
Bussen voorzien van alle comfort.

 Algemene bouwwerken JOLAN, Vrije Heide 2 - Bakkerstraat 10
Nieuwbouw en verbouwingswerken. Omdat bouwen persoonlijk is.


’t Klein Veldeken – Fam. Van den Bossche-Claessens, Langestraat 231



BVBA Garage Luc De Kimpe. Zwaarveld 59, 9220 Hamme

Zuivelproducten, ambachtelijk hoeveroomijs, sorbets en ijstaarten.
Ook herstellen van airco.

 G-One Bouwkundig adviesbureau, Rinkhout 90
Ontwerp, bouwaanvragen, EPB en V&H

 Slagerij Tim, Heikant 265
Voor uw vlees mals en fijn moet je bij slagerij Tim zijn.

 Heirman Vervoer bvba, Eekstraat 31
Alle vervoer, groot en klein.

 D’hooghe Geert services, Groenlaan 10
Machine transport, uitzonderlijk vervoer, transport met kraanwagens (0477 44 85 26)

 't Leenhof, Ambachtelijke geitenkaasboerderij, Wezepoelstraat 162
Uitgebreid assortiment aan geitenkazen, platte kazen en roomijs.
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KLJ Zele-centrum… waar wacht je op?

12/01/’18
-16
Cinema KLJ
Vanavond doen we het rustig aan, want vrijdagavond= filmavond! Juist ja, we maken er een gezellige
avond van in onze eigen KLJ-cinema . Heb je suggesties? Laat ze gerust weten aan de leiding! De film
start om 19.30 u. en tegen 22 u. zal al onze popcorn op zijn.
14/01/’18
-12
Popcorn time (film)
Brr, waarom is januari toch zo koud! Nu kunnen we niet buiten spelen ☹ Maar hé, binnen kunnen we ook
leuke activiteiten doen. Vandaag maken we bijvoorbeeld van ons KLJ-lokaal een heuse cinemazaal. Kom
om 9 u. naar onze Kinepolis en zak lekker onderuit met een dikke zak popcorn. Om 12 u. is het
filmavontuur alweer afgelopen.
19/01/’18
+16
Netflix ’n chill (film)
Nood aan wat afleiding? Zoek niet verder: vanavond mag iedereen mee komen chillen in het lokaal! Een
leuke film en wat versnaperingen dabei, meer moet dat niet zijn, toch? Kom tegen 20 u. naar het lokaal, om
23 u. sluit de cinema zijn deuren alweer.
28/01/’18
-12
Dierencarnaval
Het is die- die- die-… DIERENCARNAVAL! Dit betekent dus dat jullie verkleed als een dier naar de
activiteit mogen komen. De -12 leiding zorgt voor een beestig spel van 9 u.-12 u. Raauwtch! Want als de
kat van huis is, dansen de -12’ers op tafel.
28/01/’18
-16
Jaag de premie (actieve quiz)
Premies, wat zijn ze? Wat doen ze? Hoe kunnen we ze vinden? De jacht is open. Camouflage of een
geweer heb je niet nodig, je hersenen en je beste conditie wel. Kom om 9 u. naar het lokaal en tegen 12 u.
weten we weer wat meer!
02/02/’18
-16/+16
Nieuwjaarsreceptie
GELUKKIG NIEUWJAAR IEDEREEN! Het bestuur van KLJ Zele-Centrum wenst jullie allemaal een
fantastisch 2018 vol met coole activiteiten, glimmende bekers en hilarische momenten. We klinken van 20
u.-23 u. op het nieuwe jaar, dus kom zeker langs in ons lokaal!
04/02/’18
-12/-16/+16 Schaatsen gewest
Opgepast, u begeeft zich op glad ijs. Haal jullie beste pirouettes maar boven, want samen met ons gewest
gaan we de hele Kristallijn inpalmen. We spreken om 13.30 u. af aan het lokaal. Vergeet je handschoenen
niet, want die zijn verplicht. Voor €5 krijgen jullie een middagje schaatsen, een koekje en drankje. Wie kan,
komt met de auto! Inschrijven doe je tegen 28/01 bij leider David (0478044131). Rond 17.15 u. zullen we
terug zijn.
P.S.: -12’ers die nog nooit geschaatst hebben, gaan dit best al eens op voorhand oefenen.
Hou deze data alvast vrij in 2018:
16/02/’18:
-16/+16
Carnaval
24/02/’18:
+14
De 24 uur
04/03/’18:
-12/-16
Vriendjesdag
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