
11 januari: winterpret 

18 januari: quiz 

15 februari: teerfeest 

+viering 125 jarig bestaan 





 
 
 
 
 
 

 
 

Ik heb een wens voor iedereen, 

een mooie kerst met lieve mensen om je heen. 

Mensen die van je houden om wie je bent, 

en in wie je misschien een stukje van jezelf herkent. 

Laat merken dat je om die mensen geeft, 

dat je samen met hen iets moois beleeft. 

Geniet van de warmte die dit alles brengen kan, 

en maak er een gezellig en fijn 

kerstfeest van! 

 

 

Pastoor Jean-Marie 
 



Woord van de voorzitter 

 

Het jaar is voorbijgevlogen en we staan voor nieuwe 

uitdagingen. Ons werkprogramma zit goed in elkaar en 

er staan nog plezante activiteiten te wachten. De 

gilde is een toonbeeld van een goed werkende 

vereniging. 

Wat 125 jaar geleden begon, eerder in Nieuwenrode 

dan in Kapelle of Ramsdonk heeft zich ontwikkeld tot 

een benijdenswaardige vereniging, een groep 

vrienden. 

De geschiedenis van de gilde hoef ik niet te 

schrijven of te herschrijven maar met ons huidig 

bestuur hebben wij een goede werking. Onze hoevemis 

bij Godelief, ons teerfeest opgeluisterd door ons 

eigen koor.  Onze kaasavond is intussen een begrip 

geworden. De fietstocht, de wandeling, ons karten, 

kaarten, koken maar vooral ons countrydansen hebben 

de gilde een positieve impuls gegeven. 

Na nieuwjaar staan er ons een paar drukke 

activiteiten te wachten, winterpret is de eerste, 

kookles, quiz waar u allen hartelijk welkom bent 

teerfeest en dan moet de lente nog komen. 

De raden zullen hervormd worden, in plaats van 

sociale, culturele senioren of sportraad komt er een 

vrijetijdsraad. Waar wij uiteraard bij behoren. 

125 jaar is ook een gelegenheid tot vieren en dat 

doen we met ons teerfeest in februari. Nieuw ook dat 

we met de bus op reis gaan al hebben we dat jaren 

geleden al meermaals gedaan. 

We hebben een jong en actief bestuur maar met een 

vereniging als de onze, met uitgebreide 

interessegebied is er steeds plaats voor extra leden 

in ons bestuur. Als  je  jong zegt  dan geldt dat 

niet voor de voorzitter die straks 78  wordt maar 

met een jeugdig hart zich blijft inzetten voor de 

gilde. 

Ik ben fier op wat het bestuur allemaal realiseert; 

voor alle leden wens ik een voorspoedig 2020 

       Uw voorzitter 
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Varkenshaasje 

 

Er zijn weinig dingen die ik echt niet graag eet, zoals meloen, rauwe hesp, komkommer en 

varkenshaasje. Je mag één keer raden wat er op het menu stond voor de eerste kookles. 

Juist : varkenshaasje met gedroogde ham. 

Te vroeg gepanikeerd, want onze kookleraar had natuurlijk iets in elkaar geknutseld dat 

wonder boven wonder zeer lekker was. 

Onze chef heeft eerst heel kundig voorgedaan hoe je het varkenshaasje proper kunt 

aansnijden om het later te kunnen oprollen en opvullen. 

Ons kookteam Johan, Patrick, Gerda, Kris, Marcel, Bert en ikzelf  werkten zich het zweet op 

het lijf om de sjalot en de look fijn te snijden en aan te stoven. Tegelijkertijd werd het gehakt 

gemengd met eigeel, fijngesneden basilicum en koriander en de afgekoelde sjalot en look. 

Dit alles en de binnenkant van het varkenshaasje goed kruiden met peper en zout en dan 

mooi dichtrollen. Daarna er netjes de gedroogde ham rondschikken. 

Tenslotte werd na enig gepruts de hele handel netjes ingepakt en dichtgeknoopt met een 

stuk touw. 

Dan voor een half uur de oven in op 180 graden. 

Dit alles werd opgediend met in balkjes gesneden en in de oven gebakken aardappelen en 

geserveerd met een lekker sausje. 

Geloof het of niet maar het werd een gerechtje om van te smullen 

Als soepje maakten we ook een lekker paprikasoepje met gerookte forel en zure room. 

Als nagerecht maakten we weer een verrassing: een rijsttaart zonder deeg. Een geweldig 

nagerecht dat niet zo moeilijk te maken is. 

Zoals je merkt lukt het onze enthousiaste kookploeg om met een goede begeleiding van een 

gedreven en kundige chef Rik en door een goede samenwerking om zeer lekkere maaltijden 

te bereiden.  

Het verbaast mij alleen dat er, zeker van onze jongere leden zo weinig belangstelling bestaat 

om te leren koken, toch iets waar je je hele leven plezier en deugd aan zal hebben. Dus 

twijfelaars sluit jullie aan en geniet van de edele kookkunst. 



Boerke Lacht: Stressmis 

We lopen naar het einde van december en het nieuwe jaar en kerstmis staan weer 

voor de deur. Een periode waarin alle vrienden en familieleden op een superkorte tijd 

de revue moeten passeren, soms zelfs meerdere keren. De kerstperiode vervalt op 

deze wijze in een pure stressperiode. Dat is te zot voor woorden!  

De proost, van zijn kant, verkondigt dat de kerstperiode een de periode is van rust 

vrede en inkeer. Volgens de geruchten zou hij best zelf zijn eigen raad opvolgen en 

het tijdens die periode kalmer aan doen.  

We moeten meer het voorbeeld van de natuur volgen die zich in haar winterslaap 

legt en denkt “laat de boer maar ploegen”. Dat is dan toch wel zonder mij gerekend 

want ikzelf ben als het ware een bruine beer die zich in de winter terugtrekt in zijn 

hol. Ons Suzanne is van mening dat bruine beren tijdens hun winterslaap lastige 

slapers zijn en dikwijls zitten te grollen.  

Ik vermoed dat ze liever heeft dat ik niet te veel op haar vingers kijk terwijl ze 

kerstmis voorbereid. Ons Suzanne is altijd wat gespannen de weken voor kerstmis. 

Alle commentaar, ja zelfs opbouwende, wordt verkeerd opgevat en dus vertel ik 

slechts het essentiële, maar ook niet meer.  

Tijdens het voederen van de kippen had ik gezien dat één van mijn Engelse 

sierkipkes er nogal inactief bij zat. Het suffe kipje zat afgezonderd in een hoekje en 

was totaal niet bezig met scharrelen. Mijn eerste gedacht was dat ze vermoedelijk 

een longontsteking had opgelopen. Het heeft de laatste tijd nogal flink geregend en 

de kou doet hen niet veel goed. En dus had ik de kip meegenomen in de keuken. Ik 

had het beestje in een kartonnen doos gezet naast de radiator. Hoewel de 

temperatuur veel aangenamer was zat onze zieke kip met hangend kopje, haar 

kammetje onder negentig graden en bleef ze maar zielig kijken. 

Zelf ben ik ook op cadeautjesjacht gegaan. Ik kan per slot van rekening niet zonder 

geschenk voor ons Suzanne op kerstmisavond verschijnen. Het vinden van een 

origineel idee is een verschrikking waar ik maanden van wakker kan liggen. Maar niet 

dit jaar. Ik had al snel een romantisch cadeau . En om alle “stressmis” te vermijden 

ben ik al zeer vlug, nadat de Sint terug naar Spanje was vertrokken, aan de 

kerstboom en kerstverlichting begonnen. En zo stond alles lang voor kerstmis al 

klaar. Misschien is dat wel de hoofdreden waarom ik me dit jaar “zen” voel. Ver weg 

van alle problemen en drukdoenerij. 

Op kerstmis heeft ons Suzanne een Mechelse koekoek in de oven geschoven. Ik zag 

de kip in haar doosje met grote ogen kijken naar het gebeuren. Het kopje ging 

precies nog dieper naar beneden en haar kammetje hing nu helemaal slap, hoewel ik 

dacht dat ze stilaan aan de beterhand was. Ik heb haar maar meteen gerustgesteld. 

Een kip van haar formaat, vel over been, is niets voor ons twee met Kerst. Tenzij we 

zouden diëten. Maar dat stond niet meer op de planning dit jaar.  

Uw Boerke 





Beste lezers, 

 

Naar gewoonte schrijf ik mijn verslagje van de dansgroep. Wel ik heb weer een hoop 

te vertellen. Laat ons beginnen met mijn verplichte vermelding, opgedragen door 

onze  Pascal. Ja hoor hij heeft mij dikwijls gezegd dat ik dat ook moest vermelden in 

mijn tekstje. Wel hier gaan we dan met verhaal over de verplichte melding :                                                                                                                                

Een tijdje geleden waren we een nieuwe dans aan het leren waar we dikwijls in 

draaien, soms een halve draai en ook driekwartdraai links en rechts. Ik was hierbij zo 

verstrooid dat ik opeens naar de verkeerde kant draaide en helemaal alleen met mijn 

gezicht naar de groep stond terwijl iedereen naar mij keek omdat ik verkeerd was 

gedraaid. Ik heb dan eens gezwaaid en gelachen naar de groep en dat was best 

grappig. En onze Pascal zei toen : ja, ja dat mag ook vermeld worden in je tekstje dat 

jij verkeerd bent. Ik antwoordde : ja, ja komt in orde hoor, ik zal dit als eerste 

vermelden in mijn volgende tekst. Bij deze is de opdracht volbracht. Zo en nu over 

iets anders, in oktober zijn er verschillende nieuwe kandidaten begonnen in de groep, 

ze zien er allemaal zeer gemotiveerd uit en ze kunnen ook best tegen een grapje. De 

nieuwe doen zeer goed hun best en ze beginnen al wat tempo te maken bij de 

dansen. Ze blijven komen dus dat is zeer goed he. Nieuwkes dit is voor jullie, blijf zo 

verder doen jullie zijn goed bezig en vergeet niet dat dansen ontspannend is en dat je 

plezier moet hebben he, ook al lukt het niet altijd even goed. Bij ons loopt het ook 

wel eens fout en dat is best in orde hoor. Onze groep wordt steeds groter, we 

beginnen best wel met veel te zijn, bij de nieuwe dansen kunnen we niet altijd de 

beentjes van ons Lindake zien tot van achter en dan gaan ik, Isabel en Ilse altijd een 

beetje van links naar rechts om tussen de anderen door te kijken, best grappig soms. 

Nu de groep zo groot is, is het voor de lerares niet altijd eenvoudig om ons nieuwe 

dansen uit te leggen en de aandacht van iedereen te behouden.  De ene persoon 

neemt immers snel iets nieuw aan en de andere doet hier wat langer over, daarom 

vraagt ons Linda dan ook dikwijls om de aandacht erbij te houden en stil te zijn bij 

haar uitleg. Ik wil jullie nog eens vragen dat het niet altijd eenvoudig is voor haar en 

respect te hebben en stil te zijn, ook voor de nieuwkes. Bedankt alvast, ook van ons 

Lindake. We zijn ook volop aan het oefenen voor ons klein optreden op het jaarlijks 

teerfeest van de Landelijke Gilde, dit is altijd de derde zaterdag van februari, dit jaar 

is dat op 15 februari, lekker eten, leuk gezelschap en altijd volk om de dansvloer en 

dit allemaal voor een zeer democratische prijs, inschrijven zou ik zeggen. Ze doen die 

avond ook een leuke tombola, dit is altijd zeer grappig om te zien wie wat wint en wie 

niet dus allen daarheen. Zo dit was het weer voor deze uitgave. Ik wil ook nog gebruik 

maken om jullie langs deze weg allemaal mijn beste wensen en een goede 

gezondheid toe te wensen voor 2020.  

Tot later, groetjes Annemie 



�������������	��
����������������������������������
������������������������������ !"!�#�$!%�$&'()�*+��&!,-!%$./!�%.0�!!%1�!!%�2,1$!&1�&%345�(!)�5$.0$�66��1)��)78�9:,�2!;.!<���%�=$,&)2!"! &%01'!%)$,6�>)$..5?�2$&!<8�9@,��2$../6��")&#/�2&#�2$.,-!$&#�-&"/!$!%8�9A,�$.%/"!&/&%0�B$.,-!$&#�C�D"'.(."1).<!$&#�E&"/!$!%�6!)�5$.! !$)#!38�9F3A:,�!!%�<"!&%!�-�%/!"&%0�),11!%�/!�2".!1!61� ..$�/!�6!%1!%�/&!�;&%�(!22!%8�!!%�)��$)#!�.?�&#1#!���%0!2./!%�/..$�/!�0&"/!E�)�;&)�&%�/!�5$&#1�&%2!0$!5!%7G!�2,1H�).!0�%0�).)�/!�1)$..5?�2$&!<�6!)�0&/1H�2$../6��")&#/�2&#�2$.,-!$&#�E&"/!$!%H�$.%/"!&/&%0�B$.,-!$&#�C�D"'.(."1).<!$&#�E&"/!$!%3I���J���K�L���MN�������������OB,1$!&1 P�������QR..$�&!/!$!!%H�6��$�"!/!%�<$&#0!%� ..$$�%03�E!�(!22!%�!!%�2,1� ..$�S:�5!$1.%!%� ..$;&!%H�/,1�-!!1�!$�1%!"�2&#3T��������������QR!$)$!<���%�/!�)..%;��"� �%�U./�"H� .!$),&0!%�;!))!%�-!�.5�/!�5�$<&%0���%�/!�<!$<39V��5$&"�@:@:� !$)$!<�.6�W3FS,3X��
���L�Y&%/!$!%�89F#�ZZ[�@:\���Y&%/!$!%�89F#�%&!)�"&/�ZZ[�@S\*!/!%�]9F#�ZZ[�FS\�&!)�"!/!%�]�9F#�ZZ[�SS\M��̂_��L̀��a�b3�S:�5!$1.%!%H�15.!/&0�&%1'($&# !%��,23>),,$�!!%�6�&"�c..<�+>a�%$� !$6!"/!%� ..$�.$0�%&1�).$&1'(!�$!/!%!%d�%��$�efgfU3*+�hfiEf�U4Gfj+aDh*3k4a� E@e�::::a!)�/!�1)!,%� �%7 ����������



����������	
�����	��������������������������������� �����!"�����������#$��%�#&%'��(����������)���*���+,-./�0-�1,�--�2345678957:;4<=7>5:895� ?@�A@B�CDE��F�*��(����������GHIJKL�MN�KI�NK�O=4<=>8P3QR4S;:5>5R5:895�TU��VU�B@E
��W� �""� X�*��Y% ���%%X�+,-./�0-�1.�1.�+,Z[0/�\S�.Z�--�]̂_̀̂ abcde_fghicjbkl̂i� T�@Em�@	��nopUBB@Eq�	�Y��� ��+,Z[\/�r\�[\�1\�stuvwxuyztw{|}~~uv{ty�u�{zs�yzx�ty�tvw�t�?�
�	��@
�U�Ap���'���%�� ����� ���������������������+,Z00/�r1�Z1�.\�O5:578>�R356P5R7��5;�2=3>8<�2� ��	q@��	@���@�	
��W� �""� X�*�<7=544=57:48�57�=;>3�5895��Eq@�n@�B��@E��W� �""� X�*�+,Z0S/�0S�\0�r,�>3R�=8�=5>52=R4;�6:>���8<�2� TUp@E�����	�W� �""� X�*��	@E���@E��@���EpU�
�W� �""� X�*�+,-./�0-�-\�.1��7=R4�=R<=2O5R��6:-;�2=3>8<�2� �	�@E��	@���@�	
������ ���������+,.1/�S,�Z0�ZS�679=3R8<7=544=57:4;:5>5R5:895�������������� ��¡¢¢£�¢¤¢¥¦£��¦¡�§̈©ªª«�¬¦©£ ®�¢£̄�£��°±²³́µ¶·̧¹µº»¼½³¾¿À́²³Áµ¿ÁÂ���§§�Ã¢£©¢ �Ä�Å�£� Æ ��ÇªÇª���§È�Ã¢£©¢ ��ÇªÇªÄ�ÉÊ�Ë©�Ì���§Í�Î�Ï ©¢ �Ä��� Î��̄��£�¥�� �£¤�§ÇÍ�Ã¢ �¤�Ï�̄¢¢£�ÉÊ�Ð��©Å�£ ¦�����§̈�¢Æ �ÑÄ�Ï©̄ ��̄�¡��Ï�Ì¦�Ò�Ï ¦©Å� �Ã�Ó�Ñ�� �£��£�Ï�Ì¦�Ò�¢¢£����̄ ¦¦ÆÎ¢Ï ��ÒÔ����§Í�¢©¤©̄©̄Ä�¡�̄¥�� �£¤�Õ� �̄¢© ¢£����Ö©¤©̄©̄Ä�Î��̄¦¬×��ØÙÚÛÙÜÝÙÞÙßàÜáâããäÜåæçÞÙßÜèéêÜæßëÙÜäÙäÙìÙßÚÜìãßÜæßëÙÜíÙÞÙßÜçîïÛæïÞãÛÙðÜñçÚÜãíÚÜÙâÜéÙÛÚÜìÙâãßÞÙâÞÜéßÜêçííéÙÜäÙëéßàÜêçííéÙÜìÙâåçéëÙßàÜêçííéÙÜåÙòòÙßÜÙÙßÜãßÞÙâÜÙïóãéíÜãÞâÙÚàÜíããÛÜåÙÛÜæßÚÜÞãßÜèÙÛÙßÜìéãôÜõö÷öøðÝáùúöûüöùøýñöþáÿ�úÝð�ýÿÜ�æÜ�çßßÙßÜèéêÜêçííéÙÜìÙâëÙ�ÙâÙßÜÞãÛÜêçííéÙÜòæÙ�êÙÜßÙÚÛÜÙßÜÞÙâäÙíéê�ÙÜæîÜåÙÛÜêçéÚÛÙÜãÞâÙÚÜòÙëæâäÞÜèæâÞÛðÜØÙÞãß�ÛÜìææâÜêçííéÙÜóÙÞÙèÙâ�éßäðÜ





 

 

 

 

 


