




 
 

 

Toen op Paasmorgen de vrouwen vertelden  

dat het graf leeg was,  

waren er velen die het niet konden geloven. 

De blinde geloofde het wel, 

want Hij had hem toch leren zien. 

De lamme geloofde het, 

want Hij had hem toch weer leren lopen. 

De dove geloofde het ook 

want Hij had hem toch weer leren luisteren. 

De melaatse geloofde het zeker, 

want Hij had hem toch weer leren leven. 

Voor hen was die Paasmorgen  

de bevestiging van hun nieuwe leven.  

Moge ook jij geloven dat Pasen  

ook aan jou nieuwe levenskracht geeft. 

 

Pastoor Jean-Marie 



Woord van de voorzitter 
 
Beste leden het jaar is begonnen met successen bij winterpret de quiz 

en het teerfeest. 
Voor het teerfeest en de quiz is door verschillende leden een grote 

inspanning geleverd om een prachtige prijzentafel bijeen te halen. Dat 
het steeds moeilijker wordt hoef ik niemand te zeggen. 

We zijn dan ook onze vele sponsors erg dankbaar. 
Het jaar begon bij winterpret waar onze vaste soepkokers ook zorgden 

voor de verkoop. Ook iedereen bedankt voor de technische steun. 
Intussen is ons kookseizoen achter de rug waarbij onze kok Rik ons een 

nieuwe elan heeft gegeven. We hadden dit jaar ook drie nieuwe 

kookleden.  

Op ons gevuld programma staat ook nog een wandeling door Brussel op 
5 mei waar we door het oude centrum gegidst worden. 

Het nieuwe jaar heeft ook verrassingen in petto. Waar gaat het met ons 
klimaat naartoe en zal de redelijkheid zegevieren? Wat mogen we 

verwachten van het nieuwe gemeentebestuur nu het verenigingsleven 
door de overheid hertekend wordt. De cultuurraad verdwijnt en een 

nieuwe vorm van raden wordt gecreëerd.  
De lente heeft ook zijn intrede gedaan maar na een te warme februari is 

het nu nog ‘s morgens verraderlijk koud. 
Ik weet niet of jullie ook last hebben gehad van lentemoeheid? Stelde je 

ook alles uit tot je met je rug tegen de muur stond? Kreeg je het gevoel 
dat de wereld ineens aan een ander ritme ging draaien? Ik heb die 

indruk wel en in plaats van mijn patatten te planten lees ik een boek of 
maak ik een kloswerkje. Het is pas lente en dus nog tijd genoeg.  

Ineens is alles wat we geleerd hebben verkeerd. Ok we moeten sorteren 
en opruimen, maar we gooien nog steeds zelf afval weg als we gaan 

wandelen. We planten bomen en denken onze bijdrage is geleverd. We 
gaan betogen maar tegen wat? Het moet anders ! Ok maar laat ons ook 

kijken wat logisch is. Opeens zijn er alweters opgestaan maar geloof mij 
bij een pijn zal ik nog altijd naar een dokter gaan. 

We moeten met zijn allen meer fietsen, maar met de invoer van snelle 
fietsen is het fietspad een gevaar geworden. Elektrisch fietsen vraag nu 

eenmaal een aanpassing aan ons rijgedrag, wie er zich aan waagt 
ervaart dat men niet zomaar de overstap waagt. 

Ons ledenaantal is gestegen en dat heeft dan weer te maken met onze 
dansgroep die zich thuis voelt bij de gilde zonder dat er storende 

elementen de boel verzieken. 
We nodigen u ook allen uit op onze bedevaart aan de grot in Ramsdonk 

26 mei met taart en koffie, u komt toch ook? 



Recept voor een goede kookles: 

___________________________________________________________________________ 

1  doorwinterde kok    verse ingrediënten uit de streek 

10  leergierige gildeleden   1 bouquet garni 

½  kopje goed humeur   pezo 

___________________________________________________________________________ 

Zoals reeds vermeld in een vorig Gildenblad, heeft onze kookploeg dit jaar weer een kapitein 

aan het roer staan.  Een nieuwe kapitein betekent ook weer wat aftasten wat kan en wat 

niet, maar we kwamen er al snel achter dat deze kapitein wat verdragen kan.  Dus hervielen 

we heel snel in onze oude gewoonte van wat in elkaars zakken te zitten tijdens de les.   

Alhoewel enkele oude getrouwen ontbreken, probeert iedereen de 

sfeer er in te brengen.  Zo wordt er steevast wat opzij gehouden 

voor mezelf om te kunnen ‘voorproeven’.  De kenners onder u 

weten vast dat ik altijd met reuzehonger ten tonele verschijn.  Zo 

weet ook iedereen ondertussen dat je je schort best vooraan 

vastknoopt als ik in de buurt ben. 

Maar het moet gezegd, ondanks al het 

gezever in de keuken, toveren we steeds opnieuw lekkere gerechtjes 

op tafel.  Zo hebben we in een Spaans thema gewerkt en lekkere 

Albondigas gemaakt (gehaktballetjes in een pittige tomatensaus).  Of 

wat dacht je van een echte Gentse waterzooi?  Of de vis van het jaar 

‘Wijting’ op een bedje van groene kool?  Ik ben zeker dat je nooit 

aan die combinatie zou denken (wij ook niet 

toen we hoorden wat we gingen maken).  Maar ik verzeker u, het 

was om de vingers bij af te likken.  Zij die al meekookten, zullen 

weten dat we normaal nooit twee maal hetzelfde willen maken, maar 

Rik helpt ons onze grenzen te verleggen en wanneer het resultaat 

ongewoon lekker is, dan zijn wij uiteraard genoodzaakt om een 

uitzondering te maken.  Onze partners waren niet kwaad toen tijdens 

onze laatste les daarom opnieuw een Sabayon van kriekbier op het 

menu stond. 

Ik hoop dat ik voor alle kokers spreek wanneer ik afsluit met de conclusie dat het een zeer 

geslaagd kookjaar was.  Ik hoop er volgend jaar opnieuw bij te zijn! 

En zoals vaak: de afwezigen hadden ongelijk! 

Onze kooklessen zijn voor iedereen, ook zij die geen roux kunnen maken vandaag!  Al 

doende leert men, en al grappen we graag in onze keuken, iedereen helpt iedereen wanneer 

dat nodig is, dat maakt het zo’n leuke ploeg! 

Gerda, uw bestuurslid 

 





Wandeling met gids in 
Brussel
Wij kunnen op 5 mei gaan wandelen in Brussel. De titel van de 
wandeling is "het historisch hart". De wandeling duurt ongeveer 
2.5 à 3 uur en is ongeveer 3 km, natuurlijk met vele stops om 
uitleg aan te horen.

Vertrekken doen we aan het Kerkplein (hier voorzien we een ijsje),  
door carpooling rijden we naar de Heisel waar we de metro 
kunnen nemen.
In Centraal station moeten we van de metro en worden wij 
opgewacht omstreeks 14:00 uur.

Wandeling
Voor wie?
Iedereen.

Waar en wanneer?
5 mei 2019
Komen samen op het kerkplein te Nieuwenrode om 
12.30u

Kostprijs
8€ voor leden
12€ voor niet leden

Inschrijven
josroelants1@gmail.com voor10/04/2019 (moeten de 
nodige gidsen kunnen vastleggen)
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Met de steun van:

Nieuwenrode

Peter
Schrijfmachine
IBAN: BE31 7342 0000 8955 BIC:KRED BE BB



Onze eigenzinnige quiz 
Eind januari was het weer zover en geloof het of niet maar de juiste datum ben 

ik al weer vergeten.  Een groot geluk dat ik in de jury mag zitten want ik zou er 

niet veel van bakken.  Thuis, van in mijne zetel, weet ik veel antwoorden op 

quizvragen op TV, maar in ’t echt nee. 

Hetgeen mij wel opvalt, door de jaren heen, dat de deelnemers precies slimmer 

worden, lijkt mij.  Of zouden wij, onbewust, de quiz eenvoudiger maken, neen 

dat zeker niet.  Het moet dat eerste zijn. 

Er was opnieuw grote interesse om deel te nemen, wat ons zeker pleziert.  

Want zo’n quiz opstellen, reken maar dat daar veel tijd in kruipt.  Het is bijna 

zoals een feestmaal bereiden, uren werk en op een slag en een wip is het 

opgegeten.  Awel zo is dat met de quiz ook, je steekt er met verschillende 

mensen uren werk in en op  een avond is ’t afgelopen, gespeeld, gelachen, 

geïrriteerd en gedronken, prijs gekozen en voldaan naar huis. 

Er waren tafels en stoelen gezet voor 28 groepen want dat was het aantal 

ingeschreven groepen.  Wat blijkt vlak voor de start, komt er een groep toe, die 

ingeschreven was maar ze hadden geen plaats.  Dus was er een groep in ’t 

zwart aan het deelnemen maar niet getreurd.  Een tafel en 4 stoelen bijzetten 

was geen enkel probleem. Zodoende waren er 29 ploegen met diverse namen, 

sommige met een betekenis zoals “8 Hogerhei”, die zullen daar wel wonen, 

denk ik. Maar wat dacht je van “ Kroenke Woave of Cota of MACC”. Ik zou niet 

weten waar ze het halen, laat staan wat het zou betekenen. 

De ploeg “8 Hogerhei” heeft het nipt gehaald met 1,2 punt voor op “10 1912 

Titanic”.  Voor de derde, ploeg “14 zonder Jelle”, was de kloof iets groter 

namelijk 8 punten.  Maar indien Jelle er bij was geweest… wie weet. 

Een klein weetje, van alle vragen die er werden gesteld, is er slechts 1 vraag die 

niemand wist.  Dit is dus heel positief want niks zo ambetant als mee doen aan 

een quiz en geen antwoorden kunnen geven.  Maar dat is bij de quiz van de 

Landelijke Gilde, geen waar.  Het proeven van de sausjes liep niet van een leien 

dakje, het nam teveel tijd in beslag maar het bracht wel wat ambiance in de 

keet. 

In elk geval keerden wij, het was ondertussen reeds zondag, blij en voldaan 

naar huis. 



Bestuur 
Bert Miseur 
Voorzitter, Seniorenwerking, Website, 
Tuinwerking, Extra E-activiteiten 
beheerder 
(015) 71 20 11 
miseur.bert@scarlet.be 

Pascal Wijns 

Ondervoorzitter 
(0476) 38 64 86 

pascal.wijns3@telenet.be 

Jos Roelants 

Bestuurslid, Pastoraal 

(015) 71 25 25 
(0497) 63 54 11 
josroelants1@gmail.com 

Jean-Marie D'hollander 

Proost 

(0496) 86 96 26 
jean.marie.dhollander@gmail.com 

Peter Matkovich 

Secretaris, Website, Jongerenwerking 

(0477) 82 42 56 
peter.lgnieuwenrode@gmail.com 

Gerda Craessaerts 

Bestuurslid 

craessaerts.gerda@live.be 

Linda Daelemans 

Bestuurslid 
(0473) 73 67 80 

linda.daelemans@outlook.com 

Johan Miseur 

Bestuurslid 

Frans Van Campenhout 

Bestuurslid 

(015) 71 16 52 
fransvancampenhout1@gmail.com 

Urbain Craessaerts 

Gewestwerking 

(052) 30 47 43 
urbain.craessaerts@telenet.be 

 

Wel en wee uit de gilde 

Wij bieden ons medeleven aan alle leden die een gezinslid of kennis verloren 

hebben . 

Wij wensen iedereen met een ziekte of verwonding(en) een spoedig herstel toe. 

AGENDA 
- 05/05/2019 wandeling te Brussel (rond en op grote markt) 

- 26 mei bedevaart ramsdonk 

- 15 augustus 

- 1 september fietstocht  

- 13 & 14 september dorpsfeest 

- 18 oktober kaasavond  

- 29 november kaartavond 

tel:015712011
mailto:miseur.bert@scarlet.be
tel:015712525
tel:0497635411
tel:0496869626
mailto:jean.marie.dhollander@gmail.com
tel:0477824256
mailto:peter.lgnieuwenrode@gmail.com
mailto:craessaerts.gerda@live.be
tel:015711652
tel:052304743
mailto:urbain.craessaerts@telenet.be




Boerke Lacht : Een kopje koffie 

Hier zit ik nu met mijn blik op oneindig te staren naar mijn halfvolle kop koffie. Ik vraag me 

gelijkertijd af hoelang ik al aan het staren ben en hoe koud, of moet ik zeggen lauw, mijn 

koffie intussen is. Ik kan dan ook niet anders dan eens nippen van mijn koffie en vaststellen 

dat koude koffie in feite niet lekker is. Zeker niet als je een espresso hebt genomen. Ik vind 

dat deze dan altijd straffer smaakt dan wanneer hij warm is, mijn twee klontjes suiker ten 

spijt. Ik slenter naar de microgolf en steek het lepeltje als een lolly in mijn mond. De koffie na 

de microgolf smaakt altijd wel een beetje tweedehands na de opwarming. Dat doet me 

ineens denken aan de spreuk die in de keuken bij mijn grootmoeder ophing: “Goede koffie 

behoort zwart te zijn als de duivel, heet als de hel en zoet als de liefde”.  

Mijn grootmoeder zaliger was een vrouw met inzicht en met het hart op de juiste plaats. Bij 

haar kon je niet langs gaan zonder een kopje koffie te hebben gedronken. Ze had nog van 

die grote bollen waar je de nevel op zag drijven als ze je een kopje voorschotelde. De kopjes 

van Hyacinth Bucket uit “schone schijn” waren maar gewoontjes vergeleken met het klasse - 

servies van mijn grootmoeder. Ik heb na haar overlijden zo’n kopje geërfd en dat haal ik 

enkel boven als ik tijd heb en er van kan genieten. Zie je dat al gebeuren met een plastiek 

bekertje? Ik denk het niet hé. Aan zo’n bekertje verbrand je bovendien je vingers en de 

koffiesmaak is vergelijkbaar met de kamferkoffie uit de kantine van het leger.  

Ik heb ook een koffiemolentje gekocht op de rommelmarkt. Het is volgens mij de eerste 

generatie die op elektriciteit is gemaakt. Het plastieken dekseltje dat er bovenop zit moet je 

goed vasthouden want anders vliegen de koffiebonen, tijdens het malen, doorheen de 

kamer. De eerste keer dat ik het testte met koffiebonen had ik dat nog niet in de mot. Gevolg 

was dat de bonen en het dekseltje doorheen onze keuken vlogen. Ons Suzanne die net de 

krant aan het lezen was, liet haar krant voorzichtig zakken en keek me vervolgens met grote 

ogen aan. Ze zag me beteuterd staan en zei doodernstig: “ik vrees dat dit slappe koffie gaat 

worden”. 

Elke morgen begint de dag pas echt goed met een verse koffie. Gezet met een slaapkop 

maar met liefde en met versgemalen bonen. Of het nu springbonen of andere koffiebonen 

zijn, de koffie is op zijn best als hij net gemalen is. Dat verschil proef je van zodra je de 

lippen aan de koffietas zet. Een heerlijk kopje koffie, dat is pas echt genieten.  

En terwijl ik geniet van het momentje rust, zie ik tot mijn groot genoegen dat ons Suzanne 

even veel geniet als ik van de kleine dingen des levens. Even meen ik een jaloerse blik op te 

merken van onze kat die boven op de verwarming haar vaste stek heeft gecreëerd. Het moet 

een illusie zijn want bij mijn weten drinkt mijn kat geen koffie. 

Straks moeten we op visite bij tante Germaine. Ze zal met veel plezier haar Hyacinth Bucket-

servies van onder het stof halen. Eerlijk gezegd kan ik daar alleen maar vrolijk om worden. Ik 

ben nog van de generatie die op bezoek een goede babbel en een kopje koffie kunnen 

appreciëren, zonder dat we nood hebben aan de Wifi-code. Tante Germaine heeft trouwens 

geen internet. 

Uw boerke 



Beste lezers.  

Naar gewoonte schrijf ik elke keer een kort verslagje in het boekje over onze 

dansgroep. Wij hebben de laatste weken voor het jaarlijks teerfeest geoefend om 

een mooi optreden te geven en dit was geslaagd. Ik wil onze dansers proficiat 

wensen om dit optreden samen met onze lerares Linda tot zo’n fantastisch einde 

te brengen. De zenuwen om dit voor publiek te doen was voor sommige mensen 

toch wel aanwezig. Mensen die linedance niet kennen zullen dit misschien niet 

zo leuk gevonden hebben maar als je graag danst en eenmaal meedoet op 

maandag dan kruipt deze dansmicrobe zo in je huid dat je steeds meer wil 

kennen. Wij hebben ook onze klassieke dansjes laten zien aan het publiek zodat 

iedereen mee kon optreden omdat die door iedereen gekend zijn. Voor de rest 

was de avond fantastisch, het eten, de tombola en de muziek, het gezelschap,… 

alles was aanwezig om er een leuke avond van te maken. Jaarlijks viert de 

landelijke gilde dit feest de derde zaterdag van februari, een datum die je best in 

je agenda vastzet voor volgend jaar zodat we samen met de dansers een leuke 

avond kunnen beleven. Ik denk dat iedereen die aanwezig was op dit feest kan 

zeggen dat het weeral toppie was.                                                                                                         

Linda maakt er een gewoonte van om ons om  de twee weken een nieuwe dans 

te leren. Soms haalt ze  een oude dans van in onze beginperiode boven om aan te 

leren aan de nieuwkes en dan vraagt ze aan ons :  Ken je hem nog ? Ja zeg soms 

is dat echt pijnlijk voor onze grijze massa om de pasjes correct uit te voeren. Wij 

kennen ondertussen zoveel dansen dat we ze  al eens door elkaar halen. Wij 

hebben een leuke groep die goed overeen komt. De sfeer is altijd heel tof op den 

dans. Dansen maakt een mens blij en dat zie je op maandag aan iedereen.                                                                                                            

Groetjes Annemie 

 

Beste lezers, 

Zelf heb ik nog weinig toe te voegen aan Annemie haar woordje, enkel dient 

nog gezegd te worden dat het teerfeest een succes was en  onze dansers het heel 

goed hebben gedaan in onze kleine demo, en dat terwijl de beginners toch maar 

enkel 4 maanden bezig zijn met dansen, dat verdient een pluim !! Zij moeten 

dan ook al de andere dansen die door de gevorderden al gekend zijn , aanleren, 

wat hun opmerkelijk heel goed lukt. Temeer hebben ze de 2 laatste moeilijke 

nieuwe dansen ook al onder de knie. 

Proficiat zou ik zeggen; zij worden dan ook geholpen door de gevorderden die 

naast of voor hen staan , zoiets van 'naar links of naar rechts wijzen' is erg 

hulpzaam want de stappen zeg ikzelf door de micro anders wordt het ietwat 

chaotisch .En om af te sluiten zoals Annemie al vermeld heeft, eens de dansen  

gekend , beleef je echt plezier en maakt dit ons allen blij 

 

Groetjes 

Linda 



Ledenfeest 
 

Ons jaarlijks ledenfeest werd zoals steeds voorafgegaan door de 
misviering. Het thema hiervoor was vonken en vuur. 

De misviering werd voorgegaan door onze ereproost Stefaan. De preek 
werd naar jaarlijkse gewoonte gehouden door de voorzitter en wat 

bijbleef waren de synoniemen voor passie, ik citeer ze hieronder. 
Passie is een ander woord voor hartstocht begeerte, drift, gedrevenheid, 

geestdrift, gepassioneerdheid, koorts, liefde, onstuimigheid, opwinding, 

verzotheid, vuur. 

Ons koor heeft last van ontmanning, terwijl de vrouwen over jonge 

sopraantjes beschikken takelt onze mannelijk zangpartij af tot drie leden. 

Het was ook een aangename verrassing dat er heel wat meer 

aanwezigen waren dan vorige jaren. Dat heeft veel met lobbyen te 
maken. Het aanspreken van leden die ook mee teren. Heel wat leden 

van de dansgroep hebben onze talenten kunnen bewonderen. 
Minpuntje was dat de mis begon om 18.00 uur in plaats van 17.30 uur 

zoals we dat in Nieuwenrode gewent zijn. 
Belorta had naar jaarlijkse gewoonte voor groenten gezorgd en ook de 

appeltjes, geschonken door Jan Van den Borre werden ten zeerste 
gesmaakt. Ook een bloemetje van een plaatselijke teler voor iedereen 

was van harte welkom. 
Het eten was klassiek, we hebben geconstateerd dat iedereen wit en 

rood vlees met groentjes ten zeerste kan appreciëren. We hoeven alleen 
de soep en het nagerecht te laten fluctueren. 

Onze DJ was dit jaar een beetje ter discutie, maar dat heb je nu eenmaal 
als alle dansers de hele avond op het witte paard willen. 

De tombola, met veel zorg bijeen gehaald heeft iets magisch, mijn 
echtgenote had 15 loten waarvan ze er 4 heeft geschonken aan 

kleinkinderen, laat die nu hier 3 prijzen mee halen terwijl zijzelf er net 
naast viel. 

Ook onze jonge deelnemers hebben zich kostelijk geamuseerd, het laat 
het beste te hopen voor de toekomst. 

Niet iedereen kreeg het plaatje dat hij vroeg maar met een sleper of twee 

ben ik best tevreden. 

Dat we de tafels nog moeten opruimen en de stoelen verzamelen is 
normaal maar daarmee is het vat niet af. Het bestuur is nog altijd een 

klein uurtje bezig om alles op orde, alles geteld en terug geplaatst te 
krijgen. Als dan nog een laat bestuurslid met een droge lever je telling 

stoort dan snap je dat ik pas in mijn bed lag net als de klok viermaal een 
uur sloeg. 



 

31 maart 2019 een grijze zondag morgen (ook nog eens het uur veranderd, dat 

kwam er ook nog eens bij). Op de agenda staat de “Educatieve 

milieuboottocht”. 

Ik had mij voorgenomen om al eens te gaan kijken als de boot voor zijn eerste 

tocht die zondag vertrok. 

Conclusie: Het was  kil en miezerig weer en alle passagiers gingen onmiddellijk 

binnen zitten. 

Wij hadden onze tocht vast gelegd van 14u tot 17u. 

Blijkbaar waren er leden die daar al een tijdje aan het wachten waren, want ze 

zaten in het café.  

Na het inschepen vertrokken we richting wintam. Tijdens het eerste deel 

kregen we uitleg over de geschiedenis van het kanaal, de bedrijven die langs 

het kanaal gelegen zijn, de verschillende soorten boten, de soorten bruggen en 

de dieren die rond het kanaal leefde. 

Aangekomen in wintam keerde de boot zich om en terug richting Kapelle-op-

den-Bos. 

Het 2de deel waren vooral proeven die men uitvoerde zoals het bepalen van de 

water kwaliteit. 

Bij het aanmeren kreeg de kapitein het nog even aan de stok met de kaai, maar 

er vielen geen gewonden. 

We zijn nadien nog even onze dorst gaan lessen in een plaatselijk café en 

daarmee zat de dag er weer op. 

Spijtig dat we niet meer plaatsen hebben kunnen reserveren anders hadden er 

meer leden kunnen meegaan. 

Tot een volgende. 





 

 

 

 

 


