Gilseinde Buurtcomité organiseert!
In oktober vindt de 102ste Gilseinde kermis plaats. We bieden een mooi programma
aan en hopen u te mogen verwelkomen. Naar traditie komt een aantal bestuursleden
aan huis voor een vrijwillige bijdrage voor de bekostiging van onze kinderspelen,
Breugeltafel voor onze gepensioneerden en andere activiteiten die op de kermis aan
bod komen.
Maak van de gelegenheid gebruik om een praatje te maken met de bestuursleden.
We willen graag weten hoe U denkt over de buurt en de werking van het
Buurtcomité.
Wie?
Waar?

Alle bewoners van onze buurt, vrienden, familie en sympathisanten
Kruising Gilseinde / Lijsterweg

Programma:

Tijden:

Activiteit:

Bijzonderheden:

Wo/Do
Vrijdag 11-10
Zaterdag 12-10

18.00u
19.30u
12.30u

Opstellen en klaarzetten tent
Rikken, Pokeren en Jokeren
Herfstjogging (6 of 12 km)

Dinsdag 15-10

16.00u
18.00u-20.00u
19.00u-21.00u
21.00u
09.30u
13.30u
17.00u
20.00u
17.00u
19.00u
12.00u-17.00u

Vogelenpik
Kinderdisco
Happy-2-Hour onder 21 jaar
DJ Stefaan
Gezelligheid, ontmoeten en babbelen
Kinderspelen
Barbecue
Live optreden
Tent open
Duivenloop + mini-dropping < 10j.
Seniorenmiddag

Hulp zeer welkom!
Inschrijving vanaf 19.00u
13.00u start kidsrun (3 leeftijden)
14.00u start jeugd en volwassenen
Vooraf inschrijven
Vriendjes uit heel Ravels welkom.
Voordrink Jeugd 1 betalen 2e gratis
Rock ‘n Roll
Gebak (meenemen kan ook) en Koffie
Vooraf inschrijven verplicht
Inschrijven verplicht (menu zie achterkant)
Midlife (Rock- en Coverband)

Woensdag 16-10

15.00u
18.30u
20.00u
09.00u

Buurtpreventie incl. AED-hulp
Spek met eieren
Buurtpreventie incl. AED-hulp
Opruimen en afbreken van de tent

Zondag 13-10

Maandag 14-10

Inschrijven in de tent
Gratis Breugeltafel voor senioren 1958 en ouder
Taxi wordt geregeld -> wel vooraf bestellen
Uitleg en opname in een groep Whatsapp
Gratis
Uitleg en opname in een groep Whatsapp
Hulp zeer welkom!

Goede Doel:
Decennia lang steunt Gilseinde met de opbrengst van het eigen gebak, taarten bakkers, etc. een Goed Doel. Afgelopen 13
jaar hebben we jaarlijks ca 1.000 euro doorgestort aan Kinderkankerfonds, VZW OpStap en VZW Grensloos.
Dit jaar gaat de opbrengst naar Friends for Heroes. Hiermee steunen we rechtstreeks Lex van Herck en Floris Cools, 2
jongentjes met Celebrale Parese (hersenverlamming).
Afhalen van gebak is ook mogelijk en de opbrengst ervan gaat integraal naar het eerdergenoemde Goede Doel.
Waarom niet helpen?
Een geslaagde kermis is slechts mogelijk als het bestuur kan rekenen op jouw hulp voor een paar uurtjes.
Het bestuur viert ook graag kermis en kan dat alleen maar doen als jij ons daarbij helpt !
Seniorenmiddag i.p.v. Rondgang Gepensioneerden !!
Een belangrijke verandering is de dinsdagmiddag. Traditiegetrouw zouden we
alle gepensioneerden bezoeken en trakteren met gebak of fruitkorf. Dit jaar
kiezen we voor een andere formule. Een leuke seniorenmiddag met bijpassende
muziek en animatie. Ondertussen genieten ze van een gratis Breugeltafel.
Slecht te been? Wij zorgen voor de taxi tussen uw huis en de tent. Jij mag je
laten vergezellen door een hulppersoon. Andere senioren buiten Gilseinde zijn
ook welkom. Zij betalen dan 10 euro. Gezelligheid en babbelen staan voorop!!!
Vragen of info?
Via de mail op gilseinde@hotmail.be of per telefoon 014/65.80.69 (Ronny Broeckx)

TIP : 1) vul het inschrijvingenblad reeds in en geef dit mee aan de bestuursleden.
2) bewaar dit blad en plak het tijdelijk op je ijskast (zie ook achterkant).

Voornaamste weetjes en aandachtspunten
Vrijdagavond kan men ook komen Jokeren. Let op; we starten vroeger dan
andere jaren en zullen aansturen opdat alle spelletjes om 23.00u beëindigd
zijn. Kortom, we maken het dus niet meer zo laat.
Na een paar jaar Wijvenkruien is het weer tijd voor
Vogelenpik.
Iedereen mag deelnemen.
De beste drie heren en vrouwen krijgen een geldprijs.

Speciaal voor onze kinderen is er een heuse Kinderdisco. Nodig daarom je
beste vriendjes uit en breng ze mee naar de tent. Alle kinderen van
Ravels en omstreken zijn welkom.
Kinderen onder de 12 jaar betalen trouwens met 1 jeton hun drankje of
chipje.

Happy-2-Hour
Onze jonge jeugd tot 25 jaar kan

genieten van een dubbele Happy Hour
… 1 consumptie betalen en 1 gratis (let op: geen alcohol onder de 16 jaar !!). De
DJ zorgt voor de nodige bijpassende achtergrondmuziek (Lil Kleine, Boef, Ariane
Grande, Ronny Flex en vele andere artiesten op verzoek. Kortom, jullie bepalen
zelf de sfeer en ambiance. Het bestuur zorgt voor de chips en nootjes!
Kortom, maak reclame via FaceBook, Snapchat of Instagram en nodig je (school)vrienden uit om met elkaar de
beste voordrink te hebben.

Onder genot van gebak en koffie is iedereen welkom op zondagochtend.
Kinderspelen:
Per kind sponsort het comité 12 euro + kermisbonnen. Ze
moeten dan wel komen spelen. Voor de allerkleinste (< 3
jaar) is er een speelgoedje voorzien. Graag vooraf
inschrijven. Na 30 september ben je te laat.

Wim Leenderse, onze Chef Kok, verzorgt op zondag eind de middag een
lekkere barbecue. Vooraf inschrijven dus!!!
Volwassen krijgen een gemarineerd kipfilet, saté van varkenshaas, ui,
paprika en een BBQ-worst inclusief uitgebreid groenten assortiment,
pastasalade, brood en lookboter.
Sauzen: coctail ,bbq saus, mayonnaise
Prijs per persoon 13.50 €
Kinderen onder 12 jaar
Prijs per kind 9 .00 €
- BBQ-worst
- Hamburger

LIVE MUZIEK
COVER en ROCK
ZONDAGAVOND … DON’T MISS IT !!

