


 
 

 

“Pasen is de geboorte van de Nieuwe Mens in ons” 

Pasen betekent dat er altijd nieuw leven mogelijk is, 

“wie gelooft in de verrijzenis wordt nooit angstig voor het leven”. 

 

’t Is zalig Pasen vieren 

als mensen die dood waren voor elkaar 

weer spreken gaan. 

 

’t Is zalig Pasen vieren 

als huizen die gesloten waren voor elkaar 

weer open gaan. 

 

’t Is zalig Pasen vieren 

als mensen die afhaakten omwille van elkaar 

weer verder gaan. 

 

’t Is zalig Pasen vieren 

als muren die we bouwden tussen elkaar 

weer neer gaan. 

 

’t Is zalig Pasen vieren 

als Zijn levensverhaal 

steeds verder gaat. 

 

’t Is zalig Pasen vieren 

als mensen die zijn verhaal 

waar ook hebben aanhoord, 

het weten te beleven met elkaar. 

Zalig Pasen! 



Woord van de voorzitter 

Het jaar was nog niet goed begonnen of er was de griep. Deze heeft 

lelijk thuis gehouden. De griep heeft zelfs het teerfeest voor sommigen in 

het water doen vallen. Daarenboven heeft het ook gezorgd dat het 

gildekoor sterk werd uitgedund. Niettemin hebben wij een meer dan 

behoorlijke prestatie neergezet. Ook telkenmale een onderwerp vinden 

en er iets zinnigs over zingen of preken is een hele klus. Het thema was 

waarom. We staan ook open voor nieuwe zangers, al is zanger een 

groot woord. Zingen kan iedereen en met een dirigente als Leentje wordt 

zingen een feest. 

Elk jaar met de laatste zondag van mei is er ook een gewestbedevaart in 

Ramsdonk. Vanuit onze gilde is daar weinig belangstelling voor. Toch 

nodig ik u allen uit om er een gezellige namiddag van te maken met 

nagenieten in het parochiehuis in Ramsdonk. 

Elk jaar proberen we het onze leden zo aangenaam mogelijk te maken. 

Zo is er onze wekelijkse countrydansavond. Maar ook onze jaarlijkse 

wandeling. Dit jaar gaan we de wandeling combineren met een bezoek 

aan de minibrouwerij den triest. Mogelijk zit er een brouwer in ons 

midden die het feestbier voor ons 125 jarig bestaan zal brouwen, het is 

maar een idee. 

Wat we ook graag zouden organiseren is koken met kinderen voor 

pottenlekkers (8 tot 12 jaar) of chefs (12 tot 16 jaar). Hiervoor moeten we 

wel weten wie er interesse heeft als ouder of grootouder om met de 

kinderen te koken. Geïnteresseerden sturen een mailtje naar Peter of 

Bert of nemen telefonisch contact. Bij voldoende belangstelling zullen we 

dat zeker organiseren. 

Wie een goed idee heeft voor het organiseren van een of andere 

activiteit kan steeds bij het bestuur terecht. 

Ik wil ook iedereen danken die in de loop van de afgelopen 12 maanden 

heeft geholpen bij een activiteit, hetzij ons restaurant, kaasavond, onze 

quiz, ons teerfeest, onze wandeling, fietstocht, karten of een andere 

activiteit. Zonder hulp kan een vereniging nu eenmaal niet functioneren.  

Ik wens aan alle leden een zalig Pasen en voor degenen die 

communicanten hebben een geslaagd kinderfeest 

 Uw voorzitter 



 

 

Meimaand Mariamaand 
 

K.V.L.V en Landelijke Gilden  

Gewest Grimbergen  

nodigen U uit   

Zondag 27 mei 2018 
om 15 u aan de Lourdesgrot Grotstraat Ramsdonk  

op de jaarlijkse Maria Viering. 

  

De viering wordt voorgegaan door E.H. Jean Marie D’Hollander. 

Thema :” Zalig de vredestichters” 

 

Samen willen onze landelijke verenigingen ook nu nog blijven ijveren 

om deze traditie zinvol te bewaren. 

 

Na de viering ontvangst en gezellig samenzijn in het  

PAROCHIELOKAAL  in de Tisseltstraat  18 te Ramsdonk. 

 

 





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 
jos.roelants@telenet.be 

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 

Eddy Maerevoet 

Bestuurslid 

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 
- 15 augustus hoevemis en hoeverestaurant 2018 

- eind augustus / begin september fietstocht 

- midden of eind september karten 

- zaterdagavond 27 oktober 2018 3de kaasavond  

- november bowling Wima (indien interesse) 

- 1 december 2018 kaartavond 

- zijn er suggesties, laat het ons weten  

peter.lgnieuwenrode@gmail.com 

tel:015712011
mailto:miseur.bert@scarlet.be
tel:015712525
tel:0497635411
mailto:jos.roelants@telenet.be
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: Winterprik 

 

Ik hou van de lente, het fluiten van de vogels, de geur van de vers gevallen regen en 

het zachte ontwaken van de natuur. Het is de tijd waarop de regendruppels blaasjes 

maken op de waterplassen die het diepe spoor van mijn tractorbanden vakkundig 

toedekken. Het is ook een moment waarop een nieuwgeboren klein jong kalfje, dat 

voor het eerst regendruppels voelt, wild om zich heen zit te springen omdat ze een 

als het ware honderd kleine aanrakingen krijgt op haar tere velletje. 

En dus waren ons Suzanne en ik bij de eerste zonnestralen van de lentezon naar 

buiten getrokken. Maar het eerste zonnetje was net zo verraderlijk als een wolf in 

schapenkleren. Ons Suzanne, met een mooie diepe décolté, had zich spijtig genoeg 

veel te licht gekleed en voor ze het wist had ze een kou te pakken. 

De volgende ochtend werd ons Suzanne gloeiend van koorts wakker in ons bed. 

Haar ogen kreeg ze amper open, haar neus zat muurvast en liet geen zuchtje verse 

lucht meer binnen. Met een gekreun zie ik haar zoeken vanonder het donsdeken 

naar de doos met zakdoekjes die op haar nachtkastje staat. De petfles, nog 

halfgevuld met water, die de weg versperde moet er dan ook aangeloven en vloog de 

slaapkamer door. 

Ik sluip mijn bed uit en even later, terwijl ik de gordijnen een beetje verder 

openschuif, serveer ik ons Suzanne een kopje thee met een scheutje honing en een 

geut citroen. Ik weet dat ze nooit thee drinkt, maar mijn grootmoeder zaliger bereidde 

dit ook altijd voor me als ik snipverkouden was. En volgens oude vertellingen hielp 

het altijd. 

Na een klein slokje thee en een zotte snuit kan ik mijn lach niet bedwingen. Thee is 

en blijft voor ons Suzanne een te mijden drank. Na een hoestbui, komt ze stilletjes 

tegen mij gekropen. Ik streel haar zachtjes door haar haren en als ik goed luister dan 

hoor ik haar zachtjes ronken zoals alleen een huiskat dat kan. 

In de loop van de dag zitten we samen in de sofa te staren naar den einder. Naast de 

zetel staat een grote emmer vol met vochtige papieren zakdoekjes. Veel kans toe dat 

ik een dezer dagen ook strijk lig in de zetel. In oorlog en de liefde wordt dan ook alles 

gedeeld. 

Ons Suzanne wil me laten beloven dat we samen oud worden en dat we nog altijd op 

onze oude dag voor elkaar zullen zorgen. Ik glimlach en beloof het haar, maar alleen 

als we dan samen een lekker kopje koffie drinken in plaats van thee. Ze straalt en 

geeft me een kus vol liefde, zoals alleen ons Suzanne een kus kan geven. 

Uw boerke 





 

 

Beste lezers, 

 

Hier volgt een klein woordje van onze dansgroep de Landelijke Gilde Country 

Dansers. In december zijn we nog gezellig gaan eten met een grote groep van 

onze dansers. Dit was een zeer geslaagde uitstap, ik zelf was maar rond half elf 

’s avonds thuis. In februari hadden we ons groot jaarlijks teerfeest van de 

landelijke gilde. Dit was een zeer leuke ervaring voor velen van ons. Ons 

optreden dat was wel iets om over na te denken, nog veel werk aan dus. De 

startpositie was niet dezelfde als die van maandag en dat was voor velen onder 

ons verwarrend. Het eten die avond was super, de sfeer ook en dan nog de 

leuke tombola, heel mooie prijzen, bedankt hoor dit was toppie. Het dansen is 

nog steeds leuk maar sfeer is ook belangrijk, in onze groep zit een goede sfeer. 

Ondertussen hebben we al verschillende koppeldansen geleerd, de ene al wat 

gemakkelijker als de andere. De dansen die we herhalen en die we soms 

maanden niet meer gedanst hebben oefenen we soms opnieuw en voor de 

meeste van ons is dit een hele opdracht om die pasjes in ons hoofd terug op te 

zoeken zonder onze grijze massa te pijnigen. Bepaalde dansen willen ze ook 

alle weken doen en bij andere dansen wordt er wreed gezucht. Hoe meer 

variatie in de pasjes hoe meer dat er gezucht wordt. Grapje. Neen je snapt ook 

wel dat de ene choreografie gemakkelijker aanleert dan de andere 

choreografie. En dan zijn er nog de namen van al die dansen dat is meestal zo 

van hmmm hebben we die al geleerd tot dat de muziek dan start, dan zeggen 

ze meestal ja ja dat liedje hebben we al een keer gehoord maar hoe ging dat nu 

weer. En dan is er ons Linda die dan meestal zegt : WE ZULLEN EERST EENS 

DROOG OEFENEN voordat ze de muziek opzet zodat alles loopt zoals het moet.  

Maar laat één ding duidelijk zijn, het is nog steeds zeer leuk en wanneer je u 

geroepen voelt om dit ook te komen leren ben je altijd welkom. Op 

maandagavond tussen 20.00u en 22.00u dansen wij elke week. Voor de 

mensen die niet weten wat doen kom gerust een kijkje nemen zonder 

verplichtingen.  Zo dit was het dan weer. Linda, ik wil jou vanuit de groep nog 

eens bedanken om elke week weer opnieuw zo gemotiveerd voor ons klaar te 

staan. 

Groetjes Annemie. 



Floralia Brussels, Groot-
Bijgaarden
Beste tuinliefhebber 

Graag bezorgen wij u een uitnodiging voor een gezamenlijk bezoek 
aan FLORALIA BRUSSELS: een unieke bloemenervaring in een 
uniek landschap.
 
In het 14 hectare grote park van het Kasteel van Groot-Bijgaarden 
werden meer dan één miljoen bollen handmatig geplant. Tussen 
de honderdjarige bomen werd plaats gemaakt voor prachtige 
tulpen, narcissen, hyacinten, muscari , anemonen enz.
In de grote serre van 1000 m² werd een binnentuin ontworpen met 
een honderdtal boeketten, bloemconstructies, exotische 
sierplanten. De kapel is gedecoreerd met orchideeën en de 
alleenstaande toren (Donjon) kan u helemaal tot boven bezoeken. 

Het bezoek duurt 2 uren. We rijden samen met enkele wagens. 
(carpooling)

Verdere inlichtingen bij Chris Heyvaert, 0478 88 76 19.

Van harte welkom!

Chris Heyvaert
Gewestvoorzitter

Gewestelijke tuinuitstap
Voor wie?
Tuinliefhebbers van Landelijke Gilde Beigem, 
Grimbergen, Humbeek, Kapelle o/d Bos, Meise, 
Nieuwenrode, Ramsdonk en  Verbrande Brug. 

Waar en wanneer?
Datum: vrijdag 20 april 2018
Samenkomst: om 13.30 u aan de parochiezaal te 
Beigem, met ruime parking.
Adres: Zevensterre, Beigem-Grimbergen.

Kostprijs
Deelnameprijs: € 20,00
Leden van Landelijke Gilden: € 15,00
Ieder deelnemer krijgt onderweg nog een drankje. 

Inschrijven
Tijdig inschrijven want de plaatsen zijn beperkt. 
Inschrijven via: 
christian.heyvaert@telenet.be of 0478 88 76 19 
en nadien overschrijven op rek.nr. 
BE92 7341 2403 5323 van LG Gewest Grimbergen, 
met vermelding van namen deelnemers.
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Teerfeest 

Naar jaarlijkse gewoonte vieren wij op de derde zaterdag van februari ons teerfeest. 

Het thema dit jaar was eenvoudig: WAAROM? 

Wij starten steevast met een eucharistieviering waar ons gelegenheidskoor haar best doet om enkele 

liedjes verbonden aan het thema ten berde te brengen.  Let op, er zijn slechts 3 repetities die ons 

koor hebben om zich klaar te stomen voor hun jaarlijks optreden onder de deskundige leiding van 

dirigent Leen en muzikale begeleider Johan. En aan het applaus te horen op het einde van de 

eucharistieviering worden onze inspanningen zeker gewaardeerd door de aanwezigen. 

Spijtig is wel dat er slechts een handvol deelnemers aan het teerfeest ook tijd vrij maken of er aan 

denken om ook deel te nemen aan de eucharistieviering.  Ze weten niet wat ze missen. 

Onze eigen pastoor, Jean-Marie, was niet aanwezig wegens herstellende na een operatie.  Maar hij 

had voor een waardige vervanger gezorgd, Eric De Zutter, de abt van Grimbergen. Diegenen die 

indertijd mee geweest zijn om de abdij te bezoeken, zullen zich hem wel herinneren. 

Ik vermoed dat elke pastoor te vinden is om de eucharistieviering te komen doen voor onze 

landelijke gilde want het moeilijkste deel van de mis pakt onze voorzitter, Bert, voor zijn rekening 

namelijk de preek. EN die preek ging over “WAAROM”.  Ik heb denk ik nog nooit op 5 minuten zo 

dikwijls het woord WAAROM gehoord.  In tal van vragen en zinsneden kwam WAAROM onder de 

aandacht.  Op verzoek van de voorzitter had het koor tijdens de preek op de eerste rij van de kerk 

plaats genomen zodat ze ook eens hoorden wat hij vertelde.  Want als je achter de predikant zit is dit 

moeilijk te horen.  En de preek die was een van de beste van jaren die wij gehoord hebben.  Zo uit 

het leven gegrepen. 

Na de eucharistieviering gaat dan het eigenlijke teerfeest van start in de Mispelaer.  En omdat de 

voorzitter aan ondergetekende gevraagd had om de verwelkoming voor zijn rekening te nemen, was 

dit de enige gelegenheid om onze voorzitter en zijn eega in de bloemetjes te zetten voor hun 

jarenlange inzet voor onze landelijke gilde.  Bert is de drijvende kracht van de gilde en Maria is de 

beste prijzenverzamelaar voor tombola’s en dergelijke die je in de hele wereld kan vinden.  

Dit jaar waren wij met 75 deelnemers wat een stijging is ten opzichte van 2017 maar door de griep 

waren er een 5-tal zieken die afgevallen zijn op het einde.  Het eten was uitstekend en ruim 

voldoende. DJ Jan kreeg de dansers al snel mee en ook de dansvereniging van de gilde liet zich niet 

onbetuigd en gaf enkele dansen ten beste.  Zoals elk jaar was er een prachtige tombola waarbij 

verschillende mensen na de trekking naar buiten gaan, geladen als een ezel met alle gewonnen 

prijzen.  Onze Peter heeft zich kunnen uitleven achter de toog samen met de dochter van Pascal om 

ons allen te voorzien van het nodige vocht en dat was ook geslaagd.  Want het is niet enkel 

uitschenken maar vooral ook afwassen en afdrogen van glazen.  Dank u Peter. 

Uiteindelijk was het ongeveer 4 uur in de ochtend toen Peter, Marie-Paule en ondergetekende de 

deur van de Mispelaer achter hun dicht trokken om ook naar hun bedstee te gaan.   

Maar het was weeral goed geweest. 

 

Jos 

 



Wandeling + bezoek "Den 
Triest"
Landelijk Gilde Nieuwenrode gaat wandelen in 

Kapelle op den Bos
Op 15 april 2018 gaan we wandelen in Kapelle op den Bos 
aansluitend met een bezoek aan microbrouwerij "Den Triest"

Eerst gaan we wandelen langs de trage wegen in de buurt.

Nadien bezoeken we de brouwerij en proeflokaal, natuurlijk mag 
er een proevertje niet ontbreken.

Nadien gaan we terug naar het vertrekpunt en bekomen we zoals 
gewoonlijk met pistolets, koffiekoeken en drank.

Iedereen is welkom.

wandelen
Voor wie?
Iedereen die interesse heeft.

Waar en wanneer?
15 april 2018 
We komen samen tegen 13.00u op het kerkplein te 
Nieuwenrode.

 Kostprijs
Leden 10€, Niet-leden 15€ , Kinderen gratis

Inschrijven
U kan inschrijven door over te schrijven  VOOR 6 april 
2018, met vermelding "wandeling2018" en het aantal 
personen , IBAN: BE31 7342 0000 8955  BIC: KRED BE 
BB  en door een e-mail naar 
peter.lgnieuwenrode@gmail.com of 0477824256
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Met de steun van:

Nieuwenrode





 

 

 

 

 


