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Woord van de voorzitter 
 

Beste leden, ons teerfeest is net op tijd gehouden en het 
parochierestaurant achter de rug. Het publieke leven ziet er na drie 
weken gans anders uit. Waar we nog spraken van activiteiten te 
moeten verplaatsen zijn we in een stadium gekomen dat we 
activiteiten moeten aflassen. 
Onze kooklessen zijn voor onbepaalde tijd opgeschort, de 
danslessen ook en zelfs onze busreis valt in het water. 
Onze overheid en ook onze gilde maant aan tot voorzichtigheid. 
Mijn eigen kinderen zie ik op tv en via skypen. Al goed dat met 
nieuwjaar mijn kinderen vonden dat ik moderner moest worden. Nu 
alleen dat ding nog onder controle krijgen. 
Zo in carantaine zitten is nu net iets wat me niet ligt, de buren van 
ver een goedendag toezwaaien en daar blijft het bij. 
Ik weet niet waarmee u je tijd opvult, maar ik ben aan het lezen van 
stripverhalen geslagen. Zelf heb ik de reeks van Thorgal maar ik 
heb een zoon met een stripkamer en via de nodige 
veiligheidsafstand kan ik nu mijn leesachterstand inhalen. 
Voor mijn vrouw is dat moeilijker, ze leest geen strips, heeft groene 
vingers maar kan zich niet uitleven in de tuin. Tuin die ik nog moet 
zaai klaar maken. Al een geluk dat we het nodige plantgoed in huis 
hebben gehaald, maar de tuin klaar krijgen is wat anders. 
Op straat is geen kat te zien en ik vrees dat het nog een tijdje zo zal 
blijven. 
Wat ik alle ouderen kan aanraden is kaarten, mijn vrouwtje en ik 
hebben er een middag, vooravond en laat avondversie van 
gemaakt. Canasta spelen we, het is een heel eenvoudig spel dat 
ook met twee kan gespeeld worden. Het is daarenboven veel 
plezanter dan wippen of patience. 
Plannen voor de komende maanden lijkt mij voorbarig, we zullen de 
paasmis op de tv moeten volgen, onze paaseitjes zelf opeten en 
hopen dat het verlof niet in het gedrang komt. 
Een ding is zeker onze leefwereld zal er na de huidige crisis 
voorgoed anders uitzien. 
Veel sterkte aan iedereen en hopelijk kunnen we elkaar weer 
spoedig in de armen sluiten 
 
 De voorzitter 



De Eigenzinnige Quiz 
 
Onze eigenzinnige quiz is een begrip geworden in onze vereniging. 
We spannen ons elk jaar in om iedereen met een goed gevoel naar huis 

te laten gaan, met het idee het was niet altijd gemakkelijk maar het was 
leuk. Ook ieder jaar trachten we prijzen te verzamelen om onze quiz 

kosteloos te houden, wat niet altijd gemakkelijk is.  
Elk jaar trachten wij dan ook iets voor het eten te serveren. Dit jaar 

waren dat koekjes. Wat is er nu zo moeilijk aan koekjes zult je zeggen, 
maar ik eet dat alleen, ik eet wat mijn schat naast mijn koffie legt en denk 

daarbij alleen of het lekker is. 
Ook elk jaar trachten we mensen iets cultureels bij te brengen. Neem nu 

foto’s uit 32 landen van Europa, geef toe sommige foto’s zijn eenvoudig 
zoals de zeemeermin, maar als je een landschap uit Luxemburg of 

Oostenrijk voorgeschoteld krijgt is dat een stukje moeilijker. Hierbij kreeg 
ik de opmerking dat we de dia wel wat langer hadden moeten 

projecteren. Ik zal daar rekening mee houden. 
Waar ik mij aan verkneukel zijn de wiskundevragen. Ik probeer ze zo 

simpel mogelijk te houden maar vergeet soms dat rekenen niet voor 
iedereen is weggelegd. Ook onze taalvragen waarbij je verbanden moet 

leggen is een topper. Maar wat vooral opvalt is de stilte bij het bekijken 
van het detail en de zucht die er door de zaal gaat als men het geraden 

heeft. Wat onze quiz zo speciaal maakt is dat we op twee schermen 
projecteren en dat we bij een fotoronde geen kleurenkopie moeten 

gebruiken maar het scherm. 
Wat me verheugd is dat verkeer niet langer onderaan de gevonden 

onderwerpen hangt. Ik vraag mij af of we op de goede weg zijn. De 
opmerking die ik krijg Is dat men het antwoord wel kent maar dat de 

verschillende mogelijkheden hen in de war brengt. 
Technisch gezien loopt het meestal van een leien dakje, al gebeurt het 

soms dat een kabeltje ontbreekt en dan ben ik onze secretaris zeer 
dankbaar voor zijn technisch vernuft en zijn grote waaier van 

reservemateriaal. 
Dit jaar waren we ook op tijd klaar met onze vragen, het heeft ons 

toegelaten de quiz op voorhand uitgebreid door te nemen en er de 
laatste onhebbelijkheden uit te filteren. 

Een dank aan onze helpers die zorgden voor de drank en het ophalen 
van formulieren. 

Voor mij eindigt de quiz als het materiaal veilig is afgeleverd in de 
Poverstraat. 





De Gilde kookt 

Tijdens de winter gaan er wel wat meer virussen rond en al is onze kok Rik een sterke mens, hij kon toch niet 

ontsnappen aan een stevige seizoensgriep.  Onze kookles werd tot nader order uitgesteld. Niet met een week 

aangezien sommigen dan op jaarlijkse ski-trip gingen en we er graag al onze kookmaatjes bij hebben natuurlijk! 

Wie had toen kunnen denken dat we vandaag allemaal in ons kot zouden moeten blijven van ons Maggie… 

Als verantwoordelijke gildeleden luisteren wij uiteraard naar de gegeven richtlijnen en daarom hebben we nog 

geen nieuwe datum kunnen prikken voor onze volgende lessen.  Een menu hebben we wel al en het water 

komt me al in de mond tijdens het lezen.  Een echt lentemenu: 

Tatjespap met gepocheerd ei en grijze garnalen 

Ossobucco op Milanese wijze 

Tiramisu van aarbeien en limoncello 

Je ziet, we gaan graag eens voor iets nieuws om onze grenzen zowel op vlak van kookkunsten als van smaken te 

verleggen.  Ik griezel van karnemelk dus die tatjespap zal een uitdaging worden. 

Jammer genoeg zullen onze smaakpapillen wat geduld moeten opbrengen want wie weet hoe lang we nog 

alleen zullen moeten kokerellen en ik weiger dit menu te testen zonder mijn kookmaatje, we zijn niet voor 

niets ook jarig op dezelfde dag.  Nog een late gelukkige verjaardag Patrick 😉 

Nu we allemaal thuis moeten blijven misschien eens een leuk receptje meegeven van mijn gekende cup cakes 

zodat jullie lekker zelf aan de slag kunnen gaan: 

Voor +- 12 grote tot +- 24 middelgrote cup cakes: 

 225g lichtgezouten boter  

(ik gebruik altijd planta – het bakgeheim van mijn schoonmoeder!)  

 225g poedersuiker 

 4 middelgrote eieren 

 225g zelfrijzende bloem 

 5 ml vanille-extract 

1. Was je handen met zeep gedurende 20 seconden (we moeten de corona richtlijnen blijven volgen) 

2. Verwarm de oven voor op 175°C 

3. Zeef de bloem, voeg de suiker, het vanille-extract en de in stukjes gesneden boter toe.  Mix het geheel 

met deeghaken (gaat best met handmixer in mijn ervaring) tot een mooie mengeling (de boter moet 

de bloem volledig opgenomen hebben) 

4. Voeg nu één voor één de eieren toe totdat ze volledig zijn opgenomen. 

5. Zet een papieren kuipje in de cup cake vormpjes en vul ze 3/4. 

6. Plaats de bakplaat in het midden van de oven en bak gedurende: 

 13-14 min (kleine cup cakes) 

 15-17 min (middelgrote cup cakes) 

 18-20 min (grote cup cakes) 

de beste manier om te weten of ze klaar zijn is even met je vinger licht op een cup cake te 

duwen.  Wanneer je vinger er in blijft staan en het deeg niet terug in de oorspronkelijk vorm 

terugveert, zijn ze nog niet gaar. 

Een superleuke activiteit met je kinderen in deze tijden én zelfs al helpen ze niet met maken, smullen doen ze 

allemaal wel! 

Je kan er nog suikerglazuur opdoen, chocolade of créme-beurre, of zelfs chocolade parels mee inbakken voor 

de afwisseling. 

Succes verzekerd! 

Gerda 



Gilde feest en Misviering 
 
Ter gelegenheid van ons 125 jarig bestaan werd er in het bestuur 
afgesproken om de receptie achteraan in de kerk te laten doorgaan 
en open te stellen voor alle gegadigden. Dit werd door de 
aanwezigen zeer gesmaakt. Het is echter een éénmalig gebeuren. 
Het brengt extra werk mee en verstoort ons teerfeest omdat niet 
iedereen naar de kerk wil voor zijn drankje. 
Onze misviering had als thema een betere wereld met daarbij de 
aangepaste liedjes en homilie. Het aantal aanwezigen was zes 
maal zo groot als in een normale misviering. 
De misteksten waren aangepast aan ons 125 jarig bestaan en door 
de medische problemen van onze proost werd de viering 
voorgegaan door onze prelaat. Er was zelfs een reporter van het 
regionaal  nieuws aanwezig maar dat verslag leest u wel elders. 
Ons gelegenheidskoor toonde dat zingen echt niet moeilijk is. Wel 
valt het op dat het aantal mannelijke stemmen met het jaar daalt. 
We hebben wel een jong sopraantje in ons midden dat met een 
minimum aan repetitie kan meezingen maar mannen zijn van harte 
welkom. Ook tijdens de repetitie onder leiding van Leentje wordt er 
heel wat plezier gemaakt. 
In de Mispelaer ging het feest van start met een voorgerecht en het 
optreden van onze countrydansers werd ten zeerste gesmaakt. 
Onze hoofdschotel, al jaren rood en wit vlees en seizoensvruchten 
is een blijver en door iedereen gesmaakt. 
Onze tombola, al jaren niet meer weg te denken, werd mogelijk 
gemaakt door de vele lokale handelaars die ons goed gezind zijn. 
Ook Belorta zorgt voor de jaarlijkse groentjes. Een woord van dank 
ook aan Jan Van den Borre die ons appeltjes en peren bezorgde. 
Voor de kruiwagen van Herman, de schop van Geert en de printer 
van Martine. 
De toog liep wat stroef maar daar zullen we in de toekomst aan 
verhelpen. Het feest ging door tot de klok drie uur sloeg. Het hoeft 
je dan ook niet te verbazen dat de morgen nadien ontdekt werd dat 
niet alle frigo’s leeg waren, de drank niet bijgevuld en de zaal niet 
afgesloten werd. 
Toen mijn vrouw me nog een nachtzoentje wou geven was ik naar 
het schijnt al aan het snurken. 
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Boerke Lacht: Coronavirus 

 

Het Coronavirus woedt in volle hevigheid. Je kan geen radio meer aanzetten of ze 

zijn er over aan het filosoferen. Je dagblad moet je zelfs niet meer openslaan, want 

alles staat op de frontpagina. In het journaal hebben ze de gewoonte om het virus te 

tonen zoals je hem onder de microscoop zou zien. Een harige bol met Shrek oren en 

even groen. Alhoewel de kleur wel kan verschillen van tv-zender. Groen of blauw 

maakt voor de publieke opinie geen verschil want de angst wordt door de media 

kunstmatig opgedreven tot op een niveau dat alle andere thema’s die normaal het 

nieuws halen tot een bagatel worden herleid. De oorlog in Syrië is volgens mij 

stilgevallen en zelfs twitter ligt stil want de uitspraken van de Amerikaanse president 

dringen niet meer door. Al is dat laatste misschien nog wel als positief te 

bestempelen. Ik heb hem nog nooit iets zinnig weten te vertellen.  

Ik heb gelezen dat het virus overgedragen is van dier op de mens. Ik vraag me dan 

ook of dit in de andere richting kan gebeuren. In dat geval moet ik misschien wel 

drastische maatregelen treffen. Stel dat een met corona besmet persoon te dicht bij 

één van mijn koeien komt. Hierdoor zou mijn veestapel in een mum van tijd besmet 

raken. En als je in de weides zou kijken waar koeien staan dan weet je dat deze altijd 

met hun neus tegen elkaar staan. In tegenstelling tot herten die met hun gat naar 

elkaar liggen. Het zou dan ook niet lang duren vooraleer alle koeien besmet zijn. 

Weliswaar met uitzondering van mijn stier, want die zit sowieso in quarantaine. Die 

zou anders heel de kudde infecteren, weliswaar met heel wat minder dodelijke 

gevolgen. 

Ik zie mezelf al bezig. Elke koe moet een reglementaire minimum afstand houden 

van 1 meter. Dat is alleen mogelijk door ze met een ketting vast te maken aan een 

paal die ik dan afzonderlijk in de grond moet kloppen. Geen sinecure, en dat voor 

150 koeien. Ik geef het op voor ik er aan begin. 

Ik ken verschillende buren die intussen aan het hamsteren geslagen zijn. Ze vrezen 

dat ze maanden opgesloten zullen raken en op de lip van hun partner zullen moeten 

leven. Ik heb soms de indruk dat ze meer schrik hebben van de quarantaine met 

twee dan het tekort aan eten en drinken. 

Ons Suzanne laat het niet aan haar hart komen. Ze heeft een abonnement op Spotify 

genomen om alle ellende van de wereld niet meer te moeten horen. Ze heeft echter 

een ander virus opgeraapt, het Colora-virus noem ik het. Ze wil de keuken helemaal 

herschilderen. Niets voor mij. Ik vind de huidige kleur nog prima en ben allergisch 

aan schilderen.  

Ik ben me gaan schuilhouden in de stallen. Daar is werk genoeg tussen de koeien. 

Die zien me graag komen. Echte schatjes zijn het. Tot er eentje mij een lik gaf met 

haar ruwe tong. De slijm droop van mijn aangezicht. Als het coronavirus bij mijn 

koeien zit, heb ik er ook van. Dat is nu wel zeker! 

 

Uw boerke 



Beste lezers, 

Naar gewoonte schrijf ik elke drie maanden een tekstje voor den dans in dit 

boekje, wel deze keer is het net drie jaar dat ik dit nu doe. Wat gaat het toch 

vlug, dat wil zeggen dat ik bijna drie jaar dans bij deze dansgroep. Dansen is iets 

waar ik mee ben opgegroeid, een passie waar ik zeer gelukkig van wordt. 

Teksten schrijven over den dans is dat niet, ik probeer altijd vanuit mijn gevoel, 

mijn hartje te schrijven maar dat is niet altijd even gemakkelijk. Sommige onder 

u zullen mijn schrijfstijl misschien maar niets vinden, wel ik vind het ook niet 

altijd perfect.  We zijn allemaal maar mensen en kunnen niet altijd voor 

iedereen goed doen. Wat we wel weten is dat iedere mens doet wat hij doet 

met de beste bedoelingen en dat alles in het leven een momentopname is en 

dus ook zo zal geïnterpreteerd worden. Wat hebben we deze keer te vertellen 

over het dansen zelf, wel we hebben heel veel geoefend voor het optreden op 

het teerfeest. Drie dansen zijn er geoefend zowel met de nieuwkes als met de 

anderen. Een fijne keuze die het publiek wel leuk vond denk ik. Een optreden 

geeft bij sommige onder ons wel wat stress, bij mij alvast wel en dan kan het 

zijn dat het dansen niet verloopt zoals gepland maar denk vooral dat wij een 

dansgroep zijn die ontstaan is uit een aantal mensen die voor hun plezier 

wilden dansen en dat dat het voornaamste is, plezier hebben als je danst. Het 

teerfeest op zich was weer top, zeer lekker eten, goed gezelschap, veel gedanst 

en vooral een hele lange tombola dit jaar. Mariake (de vrouw van onze 

voorzitter, Bert Miseur), jij verdient een zeer grote pluim om weeral zoveel 

prijzen rond te halen. Ik denk dat je weer heel veel mensen blij hebt gemaakt. 

Wat we niet mogen vergeten is dat de tombola altijd wel een leuk moment is 

op het feest en dat er dan veel gelachen wordt, vooral met diegene die veel 

prijzen hebben en natuurlijk ook met diegene die niets hebben hé. Sommige 

hebben heel wat te dragen naar hun wagen, best grappig. De traditie met de 

hoofdprijs is ook wel leuk, de kruiwagen die je wint wordt door de zaal gereden 

met de winnaar aan boord. Ik heb op dit feest ook altijd mijn gesprekjes met 

bepaalde mensen zoals onze Peter, die heb ik dit jaar niet kunnen spreken, hij 

was te snel weg. Peter dat moeten we nog inhalen he, altijd wel leuk om met 

jou eens te praten, je bent een toffe pé zeggen wij dan. Ik wil de landelijke gilde 

ook nog bedanken voor de praktische cadeau voor hun 125 jaar bestaan. Zo dat 

was het dan weer, als alles gaat zoals het hoort dan lees je mijn tekstje over 

drie maanden terug in dit boekje, alvast nog een goede dag en tot ziens. 

Groetjes Annemie. 





 

 

 

 

 


