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Wat een vreemd gezicht:  

de bomen dragen herfstkleuren,  

overal schieten de paddestoelen uit  

en tegelijk fladdert er een vlinder rond in de tuin  

en bloeien de rozen gewoon nog even door. 

 

Het is genieten.  

Het zal wel het laatste weekend zijn dat het zo’n mooi weer is.  

Alhoewel…..  

Roepen we dat niet al vanaf eind september? 

 

De natuur doet gewoon een beetje raar.  

Nou ja, we kunnen er als mens toch niks aan doen.  

Dus kunnen we maar net zo goed lekker genieten.  

Van het mooie weer, van een paar vrije dagen dit weekend,  

van lieve mensen om je heen, van elkaar……. 

 

Eigenlijk moet je dat het hele jaar doen.  

Elke dag opnieuw.  

Maar omdat dit plaatje bij de herfst hoort  

zijn het voor nu even herfstwensen.  

 

Fijne herfsttijd allemaal! 

 
Pastoor Jean-Marie 



Woord van de voorzitter 

Beste leden wat loopt de tijd. De vakantie is pas voorbij en de eerste maand 

van het nieuwe schooljaar zit er ook op. Met het nieuwe jaar komen we ook 

met de nieuwe lidkaarten. U ontvangt een overschrijving voor het lidgeld. U 

hebt tijd hiervoor tot half november dan moeten de lidgelden voor Leuven 

geïnd zijn. 

De gilde heeft weer haar jaarlijks programma voor de boeg. Ik ben blij dat we 

iemand gevonden hebben die weer kooklessen wil geven aan onze leden. Moet 

je daarom kunnen koken? Neen zeker. Moet je met een oven in je buik 

rondlopen? Nee zeker. Moet je een aardappel kunnen schillen? Nee zeker. Ga 

ik uit de toon vallen? Neen zeker. Wat als ik er niemand ken? Is dat een 

probleem? Neen zeker. Wat verwachten wij van de kooklessen? Vooreerst je 

goed humeur. Wie niet tegen een grapje kan zal zich zeker gepakt voelen. 

Vervolgens goesting. Goesting in goed eten, goesting in een aangename avond 

en de ontdekking dat koken iets is wat iedereen kan als je maar wil. Onze kok 

heeft beloofd al klaar te zullen laten maken wat we ooit eens wilden eten. Het 

werk moeten we natuurlijk zelf doen, onze kok begeleid ons enkel maar en 

grijpt pas in als we verzuipen. Ik zie er na al die jaren nog naar uit al ben ik nog 

lang geen keukenprins. 

Onze dansers maken het ook goed, de groep hangt goed aan elkaar en er is nog 

plaats voor velen, maar dat lees je bij Annemie. 

Ik bedank ook Nathalie en Johan voor hun bijdrage aan onze hoevemis. Deze is 

een klassieker en met een proost die van tradities houdt zullen we met deze 

vieringen blijven doorgaan. 

Bedankt ook allen die het mogelijk hebben gemaakt dat ons restaurant een 

succes was. Zonder de vele helpende handen is het nu eenmaal onmogelijk 

restaurant te houden. Ik bedank ook mijn bestuur voor hun belangeloze inzet. 

Onze programmatie voor volgend jaar ligt vast of toch niet. We hebben nog 

steeds ruimte om iets te organiseren wat we nog niet hebben gedaan. 

Volksspelen met barbecue bijvoorbeeld of kooklessen met kinderen of 

elektronische tikkertje. Ook cursussen over defibrilleren, succesvol kippen 

houden of veilig fietsen voor elke leeftijd. 

Natuurlijk hebben we onze kaasavond en bowling en gaan we ook nog quizzen 

wandelen kaarten carten en fietsen, maar dat doen we nu al jaarlijks. 

 Uw voorzitter 



Boerke Lacht : Wolf 

De wolf is weer in het land. En hij was nog wel uitgestorven. Ik snap dat niet al te goed maar 

als goocheltruc is dat best indrukwekkend.  

Elke Tv-reporter is er intussen op uitgetrokken om een glimp op te vangen van dit iconisch 

dier. Hun job is echter niet zo simpel want het dier duikt overal op, behalve daar waar de 

nieuwtjesjagers verscholen liggen in het riet. Mij doet dat een beetje denken aan het 

gezelschapspel “Scotland Yard”, waarbij één speler probeert te ontsnappen en de anderen 

als volwaardige detectives de snoodaard proberen te vangen. Alleen is het hier in ’t echt en 

is die wolf een heel stuk sluwer. 

Soms heeft de wolf ook een beetje honger. En net zoals in “Expeditie Robinson” neemt hij 

wat er in de vrije natuur te krijgen is. Dat hiervoor meestal een arm schaapje het slachtoffer 

is moeten we er maar bij nemen. Vroeger waren die schaapjes bewaakt door een stoere 

herder die bij zijn schaapjes sliep. Of dat dan volgens sommige liedjes in dronken toestand 

was, wil ik in het midden laten, maar een wolf in die tijd had het in ieder geval niet zo 

gemakkelijk als vandaag de dag. Hij had in ieder geval het risico dat hij iets naar zijn kop 

kreeg of tegen een kogel aanliep. Vandaar dat hij voortijdig was uitgestorven. 

Maar nu is hij terug in het land. Wel een beetje vervelend voor roodkapje, want het risico dat 

ze net zoals vroeger wordt opgegeten, terwijl ze naar haar grootmoeder wandelt door het 

bos, is nu niet meer uit te sluiten. Alhoewel, de bossen zijn tegenwoordig al serieus 

gekrompen, laat staan dat grootmoeder alleen midden in het bos woont. Tel daar nog bij dat 

we in ons landje slechts 1 wolf hebben, dan is dat statistisch een zeer kleine kans dat 

roodkapje wordt verorberd.  

Ik zie het al zo voor mij. Onze minister verklaart op televisie dat alles onder controle is, en 

dat we alle roodkapjes gerust het bos in mogen sturen. Hij had uiteraard voorafgaandelijk 

een studie laten uitvoeren naar alle alleenwonende grootmoeders, en het ging slechts over 

een 10-tal personen. Daarenboven waren de meeste woningen hiervan illegaal gebouwd 

waardoor het probleem verwaarloosbaar is. 

Ik heb gehoord dat er een tweede wolf op komst is. Ze zouden zelfs op termijn een koppeltje 

kunnen vormen en nieuwe wolfjes maken. Deze nieuwe wolf komt naar het schijnt via 

Duitsland over Polen en komt zo afgezakt via Nederland naar ons land. Wel een serieuze 

afstand om uw “lief” te vinden. Ik hoop voor hen dat het klikt tussen hun beiden, want de weg 

terug naar huis is redelijk ver.  

Ik vraag me af wie dat wolvenpad zo precies heeft kunnen bepalen. Daar kunnen onze Tv-

reporters misschien beter raad aan gaan vragen, want die kerel wist zelfs dat de twee 

wolven van een verschillend geslacht waren.  

Stel dat er kleine wolfjes bijkomen, dan zal roodkapje toch beter op haar tellen moeten letten. 

De statistische kans om opgegeten te worden verhoogt dan ook spectaculair. Alhoewel. 

Onze minister waakt, zoals altijd, over onze veiligheid en die van onze grootmoeders. 

Uw boerke 



Beste lezers, 

 

Naar gewoonte ben ik hier weeral met wat nieuws over onze dansers. Wel 

tijdens de vakantie moet ik zeggen dat er met die bloedhete zomer toch nog 

veel actieve dansers aanwezig waren. Wie had nu gedacht dat onze dansers zo 

zot waren om met die warmte twee uur te dansen en niet te vergeten elke 

twee weken leren wij een nieuwe dans aan, ook met die hitte hoor. Zweten, 

zweten en nog eens zweten maar met heel veel plezier. Wij hebben ook ons 

jaarlijks eetfestijn van de landelijke gilde gehad in augustus en langs deze weg 

wil ik de dansers die geholpen hebben op dit festijn nogmaals bedanken.  In 

september zijn we dan met ons nieuw seizoen gestart en hebben we een 

proefles gehouden voor de nieuwe leden. Er was een serieuze opkomst, wij 

waren met zoveel dat de zaal redelijk vol kwam te zitten. Natuurlijk zijn er altijd 

die gewoon eens komen proberen en dan merken dat de choreografie niets 

voor hun is. Maar diegene die het leuk vonden zijn gebleven en het zijn er toch 

verschillende. Ik wil hen dan ook persoonlijk welkom heten in onze groep en 

hoop dat ze blijven komen want het duurt wel even voor je al die pasjes leert 

en sommigen geven dit dan veel te vroeg op. Wij zijn allemaal van nul 

begonnen en ieder van ons maakt al eens fouten tijdens de dansen, je moet 

gewoon weten dat het vooral voor het plezier is en dat er geen examens zijn. 

Punten geven doen we niet, wel wordt er veel gelachen ook als we er naast 

zitten met de pasjes die we moeten kennen. Wij zijn een hechte groep die elke 

maandag veel plezier maken.  Mensen die nog willen komen nu, het is de 

moment omdat het tempo nu aangepast wordt aan de nieuwe groep. Zij 

beginnen wel voorlopig om 19.00u om alles goed uit te leggen aan een trager 

tempo. Als je interesse hebt komen dus om 19.00u en ons Linda zal u alles 

uitleggen zoals bij de andere nieuwe. Dat was het dan voor deze keer.   

Groetjes Annemie                                      





 

Luxe kaas- of vleesbord 

Landelijke Gilde Nieuwenrode probeert eens iets anders. 

Op 27 oktober 2018 organiseren wij een kaasavond. 

Er wordt een kaas- of vleesbord per persoon aangeboden. 

Dit kaasbord zal bestaan uit 5 à 7 soorten (±250gr kaas)  kaas met verschillende soorten brood en 

een extraatje. De vleesschotel wordt als alternatief aangeboden. Dus voor elk wat wils. 

Voor wie? 
Voor iedereen, je hoeft geen lid te zijn van de Landelijke Gilden. 

Waar en wanneer? 
27 oktober 2018 om 19.00u in de oude pastorie te Nieuwenrode.  

Kerkstraat 24, 1880 Nieuwenrode. 

Kostprijs 
Leden:  22€/persoon 

Niet-leden: 29€/persoon 

 

Inschrijven? 
Voor 7 oktober 2018. Inschrijving is pas definitief als de betaling op onze rekening staat. 

Via e-mail naar PETER.LGNIEUWENRODE@GMAIL.COM 

Met dank aan Cheesydream  http://www.cheesydream.be/ 
 

mailto:PETER.LGNIEUWENRODE@GMAIL.COM


Inschrijvingsformulier kaasavond 27 oktober LG Nieuwenrode. 

Naam:   
Aantal personen:  

Tel of gsm of e-mail:  
Keuze uit: 

Omschrijving Prijs Aantal Totaal 

 Voor Leden LG. 

Kaasbord + brood 
 

 
22€/persoon 

 
…………….. 

 
………………… 

Kaasbord Lactosevrij 

kaas   + glutenvrij brood 

 

22€/persoon 

 

…………….. 

 

………………… 

Vleesbord + brood 
 

 
22€/persoon 

 
…………….. 

 
………………… 

Vleesbord met 

glutenvrij brood 

 

22€/persoon 

 

…………….. 

 

………………… 

Wordt lid van Landelijke Gilde Nieuwenrode voor de actie prijs 

van 13,5€ (en blijf automatisch lid tot eind 2019), nadien betaal 

je de normale bijdrage. 
Je ontvangt volgende boekjes. 
*Tweemaandelijks Buiten, het ledenblad van Landelijke Gilden, met ledenvoordelen (kortingen op 

manifestaties, publicaties, aankopen …). 

*Tweemaandelijks het plattelandsmagazine Nest. 

…….. 

Omschrijving Prijs Aantal Totaal 

 NIET Leden LG. 

Kaasbord + brood 

 

 

29€/persoon 

 

…………….. 

 

………………… 

Kaasbord Lactosevrij 
kaas   + glutenvrij brood 

 
29€/persoon 

 
…………….. 

 
………………… 

Vleesbord + brood 

 

 

29€/persoon 

 

…………….. 

 

………………… 

Vleesbord met 
glutenvrij brood 

 
29€/persoon 

 
…………….. 

 
………………… 

 

Voor 7 oktober 2018. Inschrijving is pas definitief als de betaling op onze rekening staat. 

Via e-mail naar PETER.LGNIEUWENRODE@GMAIL.COM 

IBAN: BE31 7342 0000 8955  

SWIFT: KRED BE BB 

mailto:PETER.LGNIEUWENRODE@GMAIL.COM


Wel en wee uit de gilde 
We wensen aan al onze zieken een spoedig en volledig 

herstel. 

Countrydansen 
Iedere maandagavond van 20u tot 22u in “De Mispelaer.” 

Hou je van Countrymuziek en heb je zin om je zowel fysiek als 

mentaal wat op te krikken ? Kom dan samen met de Landelijke 

Countrydansers dansen om 20u00 in de zaal De Mispelaer te 

Nieuwenrode Ambiance verzekerd !!! 
 

AGENDA 

 27 oktober 2018: kaasavond 

 17 November bowlen & dineren bij Wima 

 1 december: kaartavond  
 

GEZOCHT 

Kipwagen voor achter tractor enkele as en band ±3.5ton 

Als iemand dit weet staan, graag een seintje geven naar: 

+32495227593 of patrick@p-a-c.be 

Overschrijving lidgeld 2019. 
Nieuwe leden die na juli 2018 lid zijn geworden, hoeven voor 2019 niets meer te betalen. 

 

mailto:patrick@p-a-c.be




 
 

 

 
 

KOOKLESSEN 2018-2019 
 

 

Wanneer? Woensdag 21 November 2018 om 19.00u 

   Woensdag 19 December 2018 om 19.00u 

   Woensdag 16 Januari 2019 om 19.00u 

   Woensdag 20 Februari 2019 om 19.00u 

   Woensdag 20 Maart 2019 om 19.00u 

  

Waar? In De Mispelaer te Nieuwenrode!!   

 

De lessen begeleid door onze nieuwe leraar staan open 

voor iedereen, ja ook voor de dames , wil je eens iets 

uitproberen, meld het ons en we regelen het met de 

lesgever. 

Als jij je geroepen voelt om mee te koken wees dan snel 

want eenmaal het maximum bereikt is kan je helaas niet 

meer deelnemen. 

 

 

Prijs? € 100 voor de 5 lessen.  

Tijdens de laatste les worden de partners culinair in de 

watten gelegd.   

Er is steeds aangepaste drank voorzien. 

 

Hoe inschrijven? Inschrijven bij Bert Miseur 015.71.20.11 of via 

de mail van de gilde 

peter.lgnieuwenrode@gmail.com 

mailto:peter.lgnieuwenrode@gmail.com


Bert en Maria 

 

Wie zagen we daar blinken in het info-kanaal van Kapelle Op Den Bos ? 

Onze lachende voorzitter met zijn sympathiek vrouwke. 

Zo gelukkig alle twee en zoals jij zelf al zei voorzitter: “Ik heb  er nog geen moment 

spijt van gehad!” (Maar misschien moeten we die vraag ook aan Maria eens 

stellen). 

50 jaar een koppel kunnen jullie je dat voorstellen ? 

 

Ze passen bij elkaar 

Zoals spek  bij eieren 

Zoals slagroom bij een ijsje 

Zoals pepersaus bij een steak 

Zoals friet bij mosselen 

Zoals een man bij een vrouw 

And last but not least 

Zoals den Bert bij Maria. 

 

Wat dat koppel ook typeert is hun gastvrijheid.. Hoe meer volk hoe meer vreugde. 

Ook al zijn ze met veel. Er kan er nog wel eentje bij. Tot slot zou ik willen zeggen. 

Volgens mij kunnen jullie er nog wel 50 jaar bij doen, en willen jullie dat ook, maar 

dat is wat overdreven… Laat ons beginnen met 20 jaar: dat is haalbaar.  

Jullie mogen fier zijn op het verleden , op de voorbije 50 jaar.  

Als wij zien wat er uit die twee mensen is voortgevloeid dan kan je alleen maar 

zeggen: “een dikke proficiat!”. En ik durf dit ook zeggen in naam van het bestuur en 

alle leden van de Landelijke Gilde . 

 

Marie-Paule 



 

 

 

 

wat 

De Landelijk Gilde van Nieuwenrode gaat BOWLEN & DINEREN in de Wima te 

Schelle. 

Iedereen kan mee gaan. 

Wij verwachten U. 
 

wanneer 

op zaterdag 17 november 2018. 
Van 17u tot 19u Bowlen 
Van 19u tot 22u eten “Full Experience” 
 

samenkomst 

Tegen 17.00u aan de Wima in schelle. 

Wima Schelle 

Boomsesteenweg 35 

B- 2627 Schelle 

 

kostprijs 

Leden. 

Diner + bowlen : 55 euro per persoon, kinderen tot 14 jaar 41 euro! 

Enkel diner : 46,50 euro per persoon, kinderen tot 14 jaar 32,50 euro! 

Niet leden. 

Diner + bowlen : 64 euro per persoon, kinderen tot 14 jaar 50 euro! 

Enkel diner : 55 euro per persoon, kinderen tot 14 jaar 41 euro! 
 

hoe inschrijven – contactgegevens  

- inschrijven voor 28/10/2018, door contact op te nemen met Peter 

peter.lgnieuwenrode@gmail.com Tel.: 0477/824256 

Na dat je ingeschreven bent bezorgen wij U het juiste bedrag dat je dient te 

betalen.  

Op rekeningnummer IBAN: BE31 7342 0000 8955 BIC: KRED BE BB  

 VOOR 28 oktober 2018, met vermelding van “wima + het aantal personen” 
 

 

mailto:peter.lgnieuwenrode@gmail.com?subject=wandeling%20walenhoek


En weer bromden de motoren! 

 

Vrijdagavond op 31 augustus hebben onze snelheidslievende gildeleden de 

motoren laten janken op de mooie piste van de Inkart te Puurs. 

Als innovatie hebben we ook de prille jeugd laten rijden. Zowel Niels, Amber, 

Yarne, Noa en Liam hebben getoond dat zij waardige kinderen zijn van hun 

ouders. Zij hebben allemaal snel gereden en goed gestuurd. Noa blijkt een 

natuurtalent te zijn: zij had nog nooit in een kart gezeten en reed snel en zuiver 

en kon indien nodig zelfs tegenstuur geven. 

Ook de ouderen hebben zich kunnen uitleven. Naar goede gewoonte werd het 

een homerische prestigestrijd tussen specialist Geert en de anderen. Ondanks 

dat Kurt, Joris, Steven, Gerda, Pascal, Etienne en mezelf zich het zweet in de 

schoenen reden kon Geert toch de snelste tijd neerzetten, weliswaar slechts 

één seconde sneller dat de achtervolgers. Het moet wel gezegd worden dat 

sommige rijders een beetje benadeeld werden door een minder goede 

startpositie. 

Voor mezelf verliep het iets minder goed want in mijn jeugdig(?) enthousiasme 

schoof ik in de 5e bocht al weg en stond achterstevoren te midden van het 

peloton. Maar toch kon ik de boel nog wat redden zodat ik zonder hulp verder 

kon. 

Bij deze willen wij al onze rijders bedanken voor hun inzet en sportiviteit. Het is 

een genot om met zo een groep te kunnen rijden zonder dat er ook maar enig 

gevaar ontstaat. 

Na deze training hebben enkele van onze gildeleden aangetreden in een 

drieuurskarting in de Inkart, georganiseerd door de Rotary Mechelen. Met het 

team van Joris, J2B, hebben Gerda, Kurt en Karel hun klasse gewonnen na een 

ongelooflijke prestatie. 

Het was weer een onvergetelijke avond en zoals zo vaak hadden de afwezigen 

ongelijk. 

Waar zit de jeugd van Nieuwenrode? Hopelijk zien we volgende keer meer 

deelnemers. 



Onze gilde fietst! 
  

Op 26 Augustus haalden onze leden naar jaarlijkse gewoonte hun stalen ros, al dan niet 

voorzien van elektrische hulpbronnen, van stal en sloten zich aan bij de steeds groter 

wordende groep die wederom het verkeer trotseerden. 

Deze keer vertrokken we van bij ons 

bestuurslid Pascal en zijn Christa, uiteraard na 

het traditionele ijsje dat niet mocht 

ontbreken.   

Er werd een mooie tocht uitgestippeld die ons 

vanuit Ramsdonk en Londerzeel Sint-Jozef 

naar de Lomast in Malderen leidde, waar de 

ongetrainde achterwerken dankbaar gebruik 

maakten van een eerste rustpauze onder de 

aangename nuttiging van wat dorstlessends.  

Daarna ging onze tocht verder langs wegen 

waar ik ondertussen de weg niet meer naartoe kan vinden.  Ik zal toch eens meer moeten 

gaan fietsen in onze eigen streek volgende lente.  Tot ik in Steenhuffel gelukkig weer zicht op 

de situatie kreeg.  Ik moet toegeven, de menige late avonden die we reeds in ’t Concept zijn 

blijven plakken, kunnen daar wel iets aan bijgedragen hebben. 

Het moet ook even gezegd: naar aanleiding van de steeds groter wordende groep, had het 

bestuur besloten over te gaan tot het aanstellen van wegkapiteins die met behulp van hun 

‘plakske’ het verkeer tegenhielden en zo de veilige doortocht van onze groep 

vergemakkelijkten.  Dit was een zeer goede zaak, behalve misschien voor die arme zielen die 

zich telkens weer van achter naar voor in de groep moesten laveren 😉 

De weergoden waren ons zoals altijd gunstig gezind en hielden hun buien bij tot na de 

aankomst waar we onder parasol of boom gezellig en kort bij elkaar konden genieten van 

een vers pistosletje en koffie+koek.  Ondanks het druilerige einde hopen wij dat iedereen 

weer genoten heeft van deze uitstap voor groot en klein. 

Uw bestuurslid, Gerda 

 

                                     



 

 
 
                                                                                                                   

 
 
 
 

LANDELIJKE GILDE NIEUWENRODE 
 

 

NODIGT U GRAAG UIT OP ONZE  
 

KAARTAVOND 
 

 

WANNEER? ZATERDAG 1 december 2018 om 19u00 

 

WAAR? gc de oude pastorie  

             Kerkstraat 24 

             1880  Nieuwenrode 
 

INLEG? € 3 

 

INZET? OVERHEERLIJKE KIPPEN!!  

 

 
 

 
Landelijke Gilde Nieuwenrode (Hogerheistraat 35 1880 Nieuwenrode) 

 

 





 

 

 

 

 


