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Bezinning uit kader.

Ganzen en Landelijke Gilden
Ganzen vliegen in een V-formatie,
dat zien we af en toe.
Dit doen ze omdat de vleugelslag
van elke gans een opwaartse wind creëert
voor de ganzen erachter.
Door in een V-formatie te vliegen
krijgt een vlucht ganzen
hierdoor 71 procent extra vliegbereik.
De voorste gans schuift
af en toe door,
zo blijft iedereen fris en monter.
Niet alleen ganzen snappen dat,
ook bij Landelijke Gilden is de slogan
‘Samen beleef je meer’ van toepassing.
De verschillende leden en bestuursleden,
maar ook de afdelingen,
staan niet zomaar los van elkaar.
Net zoals de ganzen,
komt men verder door samen dingen te doen.
Daarnaast zien we bij de bestuursvernieuwing
dat nieuwe mensen een frisse wind kunnen doen waaien
in de afdelingswerking.
En hoe zie jij dat?
Wanneer kreeg jij extra wind
in de vleugels of heb jij mogen ervaren
dat je samen meer kan beleven
dankzij Landelijke Gilden?
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WOORDJE VAN DE VOORZITTER.
November’17
Op 3 november stond onze landelijke gilde in voor de herfsthappening.
Zodoende mochten we het ganse bestuur met partner van het gewest Lier en het gewest Sint
Katelijne Waver ontvangen.
We starten de avond met een welkomstdrankje en een hapje, gevolgd door flueelzachte
tomatensoep met butternut en nadien gebakken zalm op een bedje van prei met mosterdsaus en
kroketten afsluiten deden we met chocolade, bailleys mousse en een tas koffie.
Tussen door kregen we een optreden van Animolly dit was zeer geslaagd, de ganse zaal 90
personen in beweging krijgen met de polonaise is niet zo simpel.
Bij de tombola had iedereen
prijs, fruit, groenten, nen
trippel of trappist en anderen
namen een plantje mee.
Iedereen ging gelukkig en
voldaan naar huis, de avond
was geslaagd.
Dit alles dankzij onze
kookploeg. Zij zorgden voor
het lekkere eten, het opdienen
en nadien voor de opkuis. Nen
dikke pluim voor al deze mannen!
Ook het bestuur van de landelijke gilde niet vergeten ook zij hielpen mee om er een mooi feest
van te maken.
Dank je wel aan bestuur en kookploeg van landelijke gilde. (We hebben gene traiteur meer
nodig)

Op dit ogenblik zijn onze bestuursleden bezig om de laatste lidgelden op te halen.
We willen ze hiervoor hartelijk bedanken. Ook jullie willen we bedanken om jullie lidgelden te
hernieuwen en zo samen met ons landelijke gilde te maken tot een prachtige beweging.
Zondag 5 november eindigde het kegelseizoen met 2 winnaars. Marc Tielemans won het
klassement van het ganse jaar en Marc Op De Beeck won het kegelkampioenschap dat we op
deze zondag afsloten nen dikke proficiat aan de twee Marc(en).
En spijtig voor de anderen, maar niet getreurd volgend jaar starten we opnieuw met een
splinternieuw kegelkampioenschap. Je bent nu al van harte uitgenodigd.
Nog een woordje van dank aan de gastheer en gastvrouw, Leo en Zoé bedankt voor alle fijne
zondagen dat we konden komen kegelen.
Luc.
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Kegelnieuws.
Het kegelseizoen voor het jaar 2017 zit er weeral op…spijtig hé !
Het waren telkens weer mooie zondag voormiddagen voor mij, er
werd veel gelachen, gedronken en natuurlijk ook gekegeld, ik hoop dat het voor ieder
kegelliefhebber ook plezant geweest is . Zondag 5 november hebben we het seizoen afgesloten,
de slechtste dag sinds maanden, wat was dat ….koud, wind , regen en hagel waren van de
bovenste plank, maar we waren er op voorbereid, we hadden een groot verwarmingsvuur
geplaatst in de kegelloods en buiten hadden we twee tenten voorzien één tent om de barbecue
te organiseren en één tent om onze kegelaars te beschermen tegen de wind, de koude en de
regen, we hadden er blijkbaar een tribune met vip plaatsen van gemaakt!
Eerst hebben we de competitie afgewerkt, voor degene die nog een beurt moesten inhalen die
konden dat doen als zij op tijd aanwezig waren.
Ge weet het, met onze competitie is het de bedoeling om de regelmatigste speler van het jaar te
kennen, hoe doen we dat…. Elke kegelzondag om 11 uur schrijven we de drie beurten die dan
gegooid worden op, en de punten van de 14 zondagen worden bijeen geteld.
Zo komen we aan de volgende einduitslag
1 Tielemans Marc
230
15 T’ Syen Geeraard
172
2 Sluyts Bert
227
Van Den Bosch Sisse
172
3 Sluyts Leo
213
17 Braem Guy
170
4 Brits Julien
204
18 Van Eester Gert
169
5 Op De Beeck Marc
199
19 Moons Maria
167
6 Sels Zoë
198
20 Sweert Louis
164
7 Sluyts Geert
195
21 Rypens Jeanne
163
8 Sluyts Jos
193
22 Van der Heyden Leo
160
9 Hermans Frans
190
23 Verhoeven Alfons
151
10 Jacobs Rosa
187
24 Boniver Paulette
143
11 Tisson Staf
182
25 Jacobs Roza 2
129
12 Celis Agnes
181
26 Op de Beeck Wilfried
126
Bistmans Mathilda
181
27 Jacobs Walter
123
14 Gahler Wendy
173
28 Verbeek Maria
108
Proficiat aan de Marc voor de kampioenstitel van dit jaar, er was niets aan te doen, van na de
derde speeldag heeft hij de leiding genomen en heeft die nooit meer afgestaan, ge moet het
maar doen!! Spijtig voor diegene die het onderspit moesten delven , ik zou zeggen volhouden
allemaal en ik ben zeker dat iedereen zijn prestatie kan verbeteren!
Speciaal ook een woordje van dank aan alle kegelaars om er zo’n mooi seizoen van te maken ,
ik heb er van genoten en ik hoop jullie ook !!
En de Marc zijn naam staat mee te pronken op onze wisselbeker !
Nog een mooie beker en daarbij nog een gouden medaille , Zilveren medaille was voor Bert
Sluyts en brons voor de Leo. Dit is dan de uitslag van de competitie, we hebben de laatste
speeldag ook een dag kampioenschap gespeeld maar die uitslag zal ik volgende maand
opmaken. Als afsluiting van het kegelseizoen stond er ons nog een heerlijke barbecue te
wachten , en onze bakker…Koen De Vocht heeft dat keurig voor mekaar gebracht, het was
super lekker, bedankt Koen en ook dank voor de helpende handen die voor de groenten en al
wat er bij komt hebben gezorgd !
Hartelijk dank aan iedereen om er zo’n mooie zondagvoormiddagen van te maken!
Leo
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Gewestelijke Seniorennamiddag
Vindt plaats op donderdag 30 november 2017 om 14 uur
Locatie Parochiecentrum O.L.V.-Onbevlekt, Mechelsesteenweg 233 te Lier
Geachte heer/mevrouw,
U wordt vriendelijk uitgenodigd om deel te nemen aan de gewestelijke seniorennamiddag.
Programma:
Welkom en onthaal met koffie
Gehoorproblemen: hoe ontstaan ze? Hoe kan je ze voorkomen en hoe ze
te verhelpen?
Voordracht door een vertegenwoordiger van het gehoorcentrum Aerts.
Optreden van zanger Willy Jacobs. Willy was destijds de drijvende kracht achter de
Nijlense Straatzangers en treedt nu solo op met een smaakvol programma van
luisterliedjes en bijhorende bindteksten.
We sluiten de namiddag af met een etentje bestaande uit kalkoen en perziken. Deelnemen aan
deze namiddag kan door betaling van € 15 per persoon aan uw bestuurslid en dit voor 20
november.
We hopen u zeker weer te mogen begroeten!
Leo Sluyts 03 4809740
Julius Van Houtven 03 4893617
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Hallo iedereen,
Hier de laatste activiteiten die we dit jaar voor jullie in het vooruitzicht hebben.
Ondertussen word de laatste hand gelegd aan het programma voor 2018.




Zondag 19 november 2017: parochiale eetdag. Iedereen welkom
Voor wie tijd heeft graag helpende handen in de keuken zowel zaterdag als zondag
vanaf 8 h. Dank bij voorbaat.
Zondag 26 november 2017 om 14 h.: Algemene vergadering.
‘ De moed van imperfectie ‘ door Mevr. Ann Illegems.
Iedereen welkom
Donderdag 14 december om 19 h.: Crea – les.
Kerstversiering met gips.
Vraag inlichtingen aan je bestuurslid.
We maken boompjes of een krans met gips.
Deze creatie kan door iedereen gemaakt worden
Inschrijven voor 1 december.
De bestuursploeg.

Agenda:
Begindatum
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

Onderwerp
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”
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