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Bezinning uit kader.
Oktober, missiemaand
Jarenlang zond Vlaanderen zonen en dochters uit
tot op de meest onherbergzame plekken op deze aardbol
om mensen te laten kennismaken met Jezus van Nazareth.
Dit ging niet altijd zonder slag of stoot.
Aanvaarding, wederzijds, was vaak een lange en moeizame weg.
Vandaag lijkt het de andere kant uit te gaan:
in vele parochies en dorpen komen zonen en dochters
van elders op zoek naar een plek
om een (nieuw) leven op te bouwen.
Ook dat loopt niet altijd van een leien dakje:
hekken en muren,
bureaucratie en onze terughoudendheid maakt het hen
vaak moeilijk om die plek van rust en vrede te vinden.
Vandaag worden we ook in onze gilden uitgedaagd
om de deuren van onze beweging open te zetten
zodat velen ons en onze werking kunnen leren kennen.
Durven we het aan om ruimte te geven
en tijd te maken voor nieuwe ideeën,
om het vreemde toe te laten?
Om met een open vizier vrij te komen van
‘we hebben het altijd zo gedaan’.
We moeten het niet te ver weg gaan zoeken:
nieuwe mensen in besturen met jonge ideeën
worden vaak met argusogen bekeken en toegelaten.
Wanneer we alleen met onszelf bezig blijven
en anderen geen kansen en ruimte bieden,
hebben we niet begrepen dat Jezus,
meer dan tweeduizend jaar geleden,
ons een weg naar de ander heeft voorgeleefd en aangereikt.
Zijn weg was liefde en vrede voor elkeen die op Zijn pad kwam.
Vraag:
• Durven we het aan om ‘samen beleef je meer’
waar te laten worden in onze gilde?
• Geven we genoeg ruimte aan het nieuwe en onbekende dat op onze weg komt?
Jos Daems, algemeen proost
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WOORDJE VAN DE VOORZITTER.
Oktober ’17
Het vorige gildeleven kwam zomaar eventjes een week te laat.
We willen ons hiervoor verontschuldigen, alhoewel de oorzaak niet bij ons lag.
De post was de schuldige zij stuurden ons gildeleven naar alle plaatsen waar het niet moest
zijn. Met als gevolg een laattijdige bezorging bij onze leden. Het is trouwens al de 4 de keer dit
jaar en onze klachten bundel bij de post wordt steeds groter maar blijkbaar zonder gevolg.
We blijven dit uiteraard opvolgen en streven ernaar dat ons gildeblad in de derde week van
iedere maand bij jullie verschijnt.
Onze bestuursleden zijn bezig met het ophalen van de lidgelden voor het komende jaar.
Een uitgelezen kans om suggesties of bezorgdheden mee te geven.
We hopen trouwens dat jullie je lidgeld vernieuwen want zonder leden kunnen we ook geen
beweging uitbouwen. Je vind de prijs van de nieuwe lidgelden verder in dit gildeblad.
Nieuwe leden kunnen toetreden aan de helft van de prijs voor het eerste jaar. En zijn uiteraard
van harte welkom.
Voor ieder lid hebben we trouwens het kookboekje “Plattelandskost” voorzien en je krijgt het
gratis bij het betalen van je lidgeld. Bekijk het maar eens goed je vind er vertrouwde gezichten
en recepten in terug.
Op zondag 19 november tussen 11 en 18 uur ben je van harte welkom in onze parochiezaal
voor het parochiaal smulfestijn.
Je bent welkom met Familie en vrienden.
Op zoek naar een klein cadeautje?
Geef eens een receptenboekje cadeau! Voor 2€ kan je ons receptenboekje bestellen. Eten en
drinken brengt mensen samen en leidt tot leuke gesprekken en gezellige momenten. Het ideale
geschenk je vind er trouwens een recept in van onze eigen landelijke
gilde.
Plattelandskost
In deze uitgave presenteren we 15 originele Vlaamse
plattelandsgerechten uit onze afdelingen, van hapje tot dessert. Deze
gerechten bevatten ingrediënten van eigen bodem, vertellen een
streekgebonden of origineel verhaal en zijn eenvoudig te bereiden.
Wim Ballieu, tv-kok en beheerder van Balls & Glory, past perfect in
dit concept. Met eerlijke producten van de boerderij en zijn originele
en creatieve inbreng, maakt hij een smakelijk plattelandsproduct dat
ook geapprecieerd wordt in de stad. Met zijn voeling voor de
werking van Landelijke Gilden, het plezier dat hij beleeft aan mensen
aan lange tafels samenzetten en te laten genieten van eerlijke kost,
maakt dat we zijn Balls & Glory-recept graag toevoegen aan deze lekkere selectie.
Luc.
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Lidgeld

Kaartseizoen 2017 – 2018
Nu het heel wat frisser is geworden zijn we aan onze winterwerking begonnen met dan op de
eerste plaats onze kaartavonden.
Op 15 september ging het 59 e kaartseizoen van start en voor het eerst in de geschiedenis
gingen we van start om 19.30 uur en stoppen doen we om 24.00 uur, dit is wel een beetje
aanpassen maar tot nu toe valt dit goed mee , ik heb er nog niet over reclameren!!
Er zijn nog altijd nieuwe kaartliefhebbers welkom en heb je interesse, kom gerust af iedereen
kan zich altijd best amuseren en hoe meer zielen hoe meer vreugde!!
Zoals we dit al jaren gewoon zijn spelen we de eerste en de derde vrijdag van de maand en we
spelen 12 avonden die tellen voor het kampioenschap en, als ge de meeste slagen haalt ben je
de kampioen, misschien ben jij dat wel, het is iedereen gegund en anders…..als we ons maar
amuseren hé!!
Tot 20 oktober en nog veel kaartplezier!!
Julius en Leo
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Kegelnieuws.
Alléé mensen we zijn reeds in de maand oktober aangekomen en dat betekend dat het
kegelseizoen naar het einde aan het lopen is, als ons gildebladje op tijd komt kan ik zeggen dat
er nog 2 kegel beurten te doen zijn !
De eerst volgende kegelbeurt is op zondag 22 oktober , dit is eigenlijk een normale speeldag
want het is de vierde zondag van de maand , dit is tegelijk de laatste competitiezondag!
Afsluiten met ons kegelkampioenschap doen we op zondag 5 november, dan kegelen we na
de middag, diegene die nog een beurt moeten inhalen zijn zeker om 13.30 u aanwezig en het
kampioenschap begint om 14.00 u
Natuurlijk sluiten we af met zoals gewoonlijk een overheerlijke barbecue, onze bakker is reeds
gereserveerd en hij kijkt al uit om ons iets lekker te kunnen aanbieden.!
Er wordt weer gestreden en er staan verschillende kandidaten klaar om de leiding over te
nemen, de inhaalbeurten kunnen nog veel verandering brengen in de eindstand!
Nog allemaal eens een extra inspanning voor uw klassement te verbeteren, nog een laatste
eindsprint en we kennen onze kampioen van de competitie…!!
Iedereen welkom

Herfstontmoeting Senioren
Beste,
Graag nodigen we u en uw partner uit voor de eerste editie van de Provinciale
Herfstontmoeting. We verwachten alle senioren voor een boeiende dag met voor elk wat wils!
We beginnen de dag met een koffie, een welkomstwoord door onze Provinciale
Seniorenvoorzitter Jan Francken en een bezinning.
Daarna we het woord geven aan onze gastspreker: senator Steven
Vanackere. Steven schreef een zeer interessant boek met als titel: "De
eerste steen: zeven hoofdzonden in politiek en samenleving". Dit boek zal
de leidraad zijn van zijn voordracht.
Na de middaglunch, bestaande uit frikadellen met krieken,
volgt het animatiegedeelte met een optreden van niemand
minder dan de Vlaamse Schlagerkoningin Laura Lynn.
We verwachten een grote opkomst voor dit nieuwe initiatief. Belangrijk is
dat je inschrijft via uw seniorenafgevaardigde of secretaris. Gelieve ook de
nodige afspraken te maken voor gezamenlijk vervoer naar Zandhoven.
Tot ziens in Zandhoven op 21 november!
Met vriendelijke groeten
Leo Sluyts 03 4809740
Julius Van Houtven 03 4893617
Consulenten Landelijke Gilden Jelle Claes Marc Van Praet Jef Van den Eynde
Voorzitter Jan Francken
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Op reis met de gilde. Van de Balenberg naar Molokai op zaterdag 21 oktober 2017
We maken een mooie daguitstap voor een breed geïnteresseerd publiek en nodigen ook zeker
onze jongere leden van de gilde uit.
Programma:
9.00 uur vertrek aan onze parochiekerk
10.00 uur Aankomst in het Sven Nys Cycling Center, Balenbergstraatje 11 te 3128 Baal.
Onthaal met koffie. Kennismaking met de gids.
10.30 uur volgt in het Sven Nys Cycling Center een rondleiding
met een ervaren gids die de moeilijkste vragen zal beantwoorden.
Als Sven ‘thuis’ is komt hij de groep begroeten en een klapken
doen. Rond het belevingscentrum ligt het bekende veldritparcours
van de Grote Prijs Sven Nys.
11.30 uur brengen we een bezoek aan het pluimveebedrijf van Ellen Vaneynde,
de eerste ‘schoonste’ boerin van Vlaanderen (2013-2014). Het bedrijf is maar 5
minuten van het SNCC verwijderd.
Er lopen 60.000 kippen rond die met plezier hun ei kwijt willen.
Ellen verzorgt zelf de rondleiding in haar bedrijf.
12.30 uur Verplaatsing naar het gehucht Ninde aan de andere kant van Tremelo (rit van
ongeveer 10 minuten) voor een heerlijk drie gangenmenu in restaurant ’t Vennepark. Als
voorgerecht wordt er een dagsoep met stokbrood geserveerd. Het hoofdgerecht bestaat uit
kipfilet, kroketten, champignon- of pepersaus en seizoengroentjes. Als dessert is er ijskreem
met chocoladesaus en een koffie. Bij het hoofdgerecht is 1 drank inbegrepen.
14.30 uur:
rijdt (max. 10 minuten) naar het gemeentehuis in
Tremelo.
Hier start de tocht met de huifkar, getrokken door 2
boerenpaarden, naar natuurgebied ’t Schipperke.
Onderweg
(afhankelijk van de timing) bezoekt men het
gemeentehuis en het standbeeld ‘De messenvechter’.
De gids
vertelt tijdens de rit enkele boeiende verhalen uit het
verre Tremelose verleden.
16.00 uur: bezoekt het nieuwe Damiaanmuseum en geboortehuis van Pater Damiaan dat
op 5 minuten van het restaurant gelegen is. De restauratie van het museum heeft ongeveer
2,5 jaar geduurd, maar nu is het echt ‘af’.
De gidsen zijn van Tremelo, fier op Damiaan, fier op het museum....
17.30 à 17.45 uur: Tremelo Centrum, hier wordt de rondleiding beëindigd. Eventueel kan
nog een bezoek worden gebracht aan de winkelstraat.
Opnieuw thuis rond 19 uur.
Kostprijs: € 52 per persoon.
Wie graag deze unieke uitstap wil mee maken geeft een seintje aan een bestuurslid of stort 52 €
op rekening: BE98 7332 2200 0593 zeker voor 13 oktober en dit om alles te kunnen
reserveren !
Niet twijfelen maar zeker inschrijven!
Het bestuur
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Hallo allemaal,
Iets later dan de vorige jaren, maar de bestuursleden gaan langs komen om het lidgeld te
ontvangen. Het lidgeld is wel verhoogd naar 30€ , voor inwonende leden 15€, en nieuwe leden
betalen 10€.
Als je iemand kent die graag lid word laat het gerust weten.
We zijn ook volop bezig aan het programma voor 2018. Als je suggesties hebt voor activiteiten
mag je dat ook laten weten.
De eerstvolgende activiteiten zijn:
 Woensdag 18 oktober 2017 om 19.45 h: Bowling.
Inschrijven bij Hilde Tielemans


Donderdag 19 oktober 2017 om 13 h.: Fietsen
Donderdag 16 november 2017 om 13 h.: Fietsen
Vertrek aan de kerk



Donderdag 9 november 2017 om 19 h.: Kookles. ‘ Alles in 1 pot
Door Mevr. Simoens Rika



Zaterdag 18 november 2017: Libelle Winterhappening
Nekkerhal te Mechelen.
Vertrek aan de kerk om 9.15 h.
Inschrijven bij Els Busschots voor 26 oktober. ( 0479 06 87 36 )
Prijs: 13€. Men is ingeschreven bij betaling.



Zondag 19 november 2017: Parochiale eetdag.
Iedereen van harte welkom.
Ook helpende handen, zowel zaterdag als zondag vanaf 8 h., al is het maar voor enkele
uurtjes.
De bestuursploeg.
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Beste KLJ'ers, oud KLJ'ers, familieleden, sympathisanten en iedereen dat graag spaghetti of
een crockske eet.
Zondag 22 oktober houden wij onze jaarlijkse Spaghettislag bij ons in de parochiezaal
(Mechelsesteenweg 233 te Lier). Daarom nodigen wij jullie graag uit om te komen proeven
van onze heerlijk maaltijden, gemaakt door de leiding en vooral door onze fantastische leden.
Inschrijven is dit jaar ook niet nodig.
Volgende delicatessen kan je bij ons verkrijgen aan super democratische prijzen:
Voorgerecht
Een heerlijke pompoensoep
Hoofdgerecht
Spaghetti Bolognaise (ook kinderportie)...
Spaghetti Carbonara (ook kinderportie)
Croque Monsieur
Croque Bolognaise
Nagerecht
Coupe Vanille
Coupe Dame Blanche
Coupe KLJ
Fruitsla
Alles is uiteraard te verkrijgen aan zeer interessante prijsjes.
Hopelijk zien wij jullie allemaal op onze supergezellige Spaghettislag.
Tot dan
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Agenda:
Begindatum
20/10/2017
21/10/2017
22/10/2017
25/10/2017
27/10/2017
03/11/2017
5/11/2017
10/11/2017
17/11/2017
19/11/2017
24/11/2017
01/12/2017
15/12/2017
22/12/2017
05/01/2018
12/01/2018
19/01/2018
24/01/2018
26/1/2018
31/01/2018
02/02/2018
07/02/2018
14/02/2018
16/02/2018
21/02/2018
23/2/2018
24/02/2018
02/03/2018
16/03/2018
23/3/2018

Onderwerp
Kaarten
Op reis met de gilde. Van de Balenberg naar Molokai
Kegelen
Kookavond
LG Bestuursvergadering
Gewestelijke Herfsthappening
Kegelen
Kaarten
Kaarten
Parochiaal smulfestijn bij jullie verschijnt
LG Bestuursvergadering
Kaarten
Kaarten
LG Bestuursvergadering
Kaarten
Kwis
Kaarten
Koken
LG Bestuursvergadering
Koken
Kaarten
Koken
Koken
Kaarten
Koken
LG Bestuursvergadering
Teerfeest met “Pasta”
Kaarten
Kaarten
LG Bestuursvergadering
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