




 
 

 
 
 

“Moge de Heer U behoeden met de schaduw van de Heilige Geest.” 

 

“Moge de Heer U verlichten met het licht dat straalt op Christus gelaat.” 

 

“Moge de Heer U zegenen met het verborgen gelaat van de Vader,  

bij wie we de uiteindelijke vrede zullen ontmoeten  

die alle begrip te boven gaat.” 

 

 

Moge wij elkaar tot zegen mogen zijn! 

 

Pastoor JM 
 



Woord van de voorzitter 

Als ik dit schrijf zegt de weerman op de radio dat de winter in aantocht is 

en dat het gaat vriezen. Ik heb al een tijdje geleden al mijn niet 

wintervaste plantjes in de serre gezet. De druiven zijn deze tijd van het 

jaar nog altijd eetbaar en de muggen zoemen nog altijd rond mijn oren 

als ik ga slapen. 

In het voorbije jaar was turbulent, met de oprichting van een nieuwe 

dansgroep die na een paar vervelende maanden op zijn pootjes is 

terecht gekomen. De groep danst elke maandagavond in de Mispelaer. 

De groep levert een positieve bijdrage aan de gilde. 

In het bestuur is er een wissel ontstaan Eddy, die misnoegd rondliep 

omdat de zaken niet liepen zoals hijzelf wenste is uit het bestuur van de 

gilde gestapt. Zijn plaats werd ingenomen door Linda Daelemans, 

lesgeefster bij onze dansers. Ze versterkt zo de band met en tussen 

dansers en bestuur. 

Onze deelname aan winterpret is vanzelfsprekend. In het najaar hebben 

we de deelname aan de dorpsfeesten. Deze activiteiten brengen leven in 

Nieuwenrode.  

Onze quiz is een succes en nu reeds zijn er externe ploegen die 

absoluut willen meedoen. We zoeken wel nog sponsors om onze 

prijzentafel nog interessanter te maken. In februari is er dan ons 

teerfeest met voorafgaande misviering. Als je durft kom dan meezingen. 

Je hoeft geen zangtalent te zijn, genieten is de boodschap. 

Wie van jullie heeft niet genoten van de heerlijke kaasavond? Vorig jaar 

een succes en ook dit jaar door aller aanwezigen gesmaakt. 

Onze hoevemis, op 15 augustus, bij de familie Weerts was een succes 

waarvoor we Johan en Nathalie dankbaar zijn. Het daarop volgend 

eetfestijn was een topper, door de vele helpers waarvoor van harte dank. 

Verder hebben we een nieuwe kok en zijn er nieuwe kokers die van de 

woensdagavond een culinair succes maken. 

Onze autorace blijft een voltreffer vooral door de jeugd die de edele sport 

van het racen al beheerst. 

Aan het einde van het jaar dank ik mijn bestuur. En in het bijzonder  mijn 

secretaris zonder dewelke heel wat dingen moeilijk zouden zijn.  

Voor het nieuwe jaar wens ik dan ook aan alle leden en hun familie een 

voorspoedig, vreugdevol en gezond 2019.  

    Uw voorzitter, Bert 









Beste lezers, 

Naar gewoonte schrijf ik een tekstje over onze dansers. Wel ik kan vertellen dat onze 

nieuwe dansers die gestart zijn in september al heel goed meedoen. Zij leren al veel 

nieuwe dansen, ik denk zelfs dat ze om de twee weken iets nieuw leren. Meisjes een 

pluim voor de nieuwkes en natuurlijk aan al die al langer komen ook een pluim hé. 

Over den dans zelf ga ik voor de rest niet zo veel vertellen omdat ik zelf al enkele 

weken niet aanwezig ben doordat ik mijn grote teen gebroken heb, ja stom he voor 

mij voorlopig geen dans dus.  Waar ik wel iets wil over vertellen is het uitstapje naar 

de WIMA, den bowling en daarna lekker eten. Dit uitstapje was met de landelijke 

gilde en er waren drie hevige teams om te spelen. Er waren een aantal uitblinkers bij 

die redelijk hoge punten hadden. Voor de meeste onder ons was dit gewoon een leuk 

uitstapje en maakte de score niet zoveel uit. De goot vermijden was al voldoende. 

Twee uur bowlen en de juiste bal zoeken waar nota bene je dikke vingers inpassen is 

al niet zo eenvoudig maar best grappig soms. In mijn team zijn best wat strikes en 

spares gesmeten door de mannen, proficiat aan mijn team.  Een leuke avond van 

twee uur bowlen en dan drie uur lekker eten. Bij het eten nadien was alles 

overheerlijk, ik kan geen enkel gerecht noemen dat niet in de smaak viel maar ik denk 

dat bij ieder van ons de nagerechtjes zeer populair waren. Zo lekker allemaal. Ik ga nu 

wel niet vertellen wat we allemaal gegeten hebben want diegene die erbij waren 

weten dat en diegene die er niet bij waren moeten volgende keer gewoon meegaan 

dan kunnen ze ook meepraten over deze leuke avond. Dat is een welgemeende tip 

aan de mensen die niet zijn mee geweest omdat het echt een leuke avond was. Ook 

diegene die niet mee deden met den bowling hebben zich geamuseerd, zij konden 

ons van dichtbij zien spelen. En konden dan ook lachen als er in de goot werd 

gegooid. Dus je weet het volgende keer meegaan dus. Beloofd ? Zo dat was het weer, 

de inspiratie is weer op.  

Groetjes Annemie 

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om onze nieuwe dansers te 

verwelkomen. Hun talrijke opkomst is zeker een meerwaarde voor onze 

groep. Tevens zijn ze super gemotiveerd en leren ze snel de nieuwe 

dansjes aan. Ik ben dan ook supertrots op hun allen. 

 

Langs deze weg wil ik aan heel de groep een prettige Kerst en een gelukkig 

2019 toewensen , een goede gezondheid en dat wij met zijn allen nog veel 

leute en dansplezier mogen hebben in 2019.  

 

Volhouden is de boodschap en regelmatig de lessen bijwonen om alle 

danskes onder de knie te krijgen.  

 

Linda 





 

Boerke Lacht: Betogen 

 

Zet je radio maar aan. Het zal je opvallen dat er tegenwoordig overal betogingen zijn. Er 

wordt betoogt tegen de regering, betoogt tegen de hoge dieselprijs, betoogt tegen de 

kernwapens, betoogt tegen het homohuwelijk, zelfs betoogt tegen de verhoging van de 

pensioenleeftijd. Ik ben nog gaan betogen in de witte mars. Daar kwamen we op voor een 

eerlijker en correcter gerecht. Er is sindsdien niet veel veranderd laat staan verbeterd. 

Sindsdien ben ik dan ook nooit meer op straat staan roepen al denk ik soms wel met 

heimwee terug aan het gezellig massagebeuren voor de hele familie. We lachten en 

maakten plezier met mensen die we van haar of pluim kenden maar die een gelijkgestemd 

idee hadden. Per slot van rekening waren ze ook tegen, tegen “what ever”. 

Op televisie zag ik dat er in Brussel een massabetoging werd georganiseerd voor het 

klimaat. Dat is een hele omslag. We gaan betogen voor iets, in plaats van tegen iets. Dat 

maakt het boeiend. 

Ik ben altijd te vinden voor ludieke acties en dus ben ik van plan om ook een betoging voor 

een goed gevonden doel te organiseren. Ik weet alleen nog niet goed wat en dus ben ik 

gaan brainstormen met ons Suzanne. Zij wil betogen voor meer humor in het leven. Ze vindt 

dat de mensen tegenwoordig haast chronisch ontevreden zijn. 

Ikzelf zie het kleinschaliger. Ik zou willen betogen voor meer rust in mijn eigen straat. Het zou 

makkelijker zijn om te organiseren en ik ben er van overtuigd dat ik in mijn doel zou slagen. 

Ik heb nog een hoop rommel liggen op mijn erf. Daarmee zou makkelijk de straat mee 

kunnen versperd worden. De denderende camions die onze huizen nu doen trillen en 

barsten zouden hierdoor een ommetje moeten maken en worden hierdoor automatisch uit 

onze straat geweerd. Enkele panelen kunnen onze eisen kracht bijzetten. De politie zal wel 

komen kijken om de barricades op te ruimen, maar aangezien het over een aanzienlijke 

hoop brol gaat zal dit niet snel opgeruimd zijn. Bovendien als ik het slim aanpak zal iedere 

buur meedoen en zijn groot vuil op de hoop komen smijten. Je kan dit als een illegaal stort 

bekijken, maar ons doel is rust en bijkomend is iedereen zijn rommel gratis kwijt. Bijkomend 

in mijn protest, het containerpark is ondertussen vreselijk onbetaalbaar geworden. 

Ons Suzanne content dat ik een opruimactie heb gedaan, mijn portefeuille blij dat ik het 

gemeente - containerpark niet heb moeten sponsoren, ik dat ik mijn steentje heb bijgedragen 

aan een beter milieu en klimaat en de betogers happy met onze rustige straat. Iedereen 

gelukkig zou ik zeggen. Nu nog een gaatje vinden in mijn veel te drukke agenda. 

Uw boerke. 



Koken anno 2018 

 

We zijn er twee seizoenen van tussen geweest na het afscheid 

van Patsy. De meesten waren al lang de oren van mijn kop aan 

het zagen wanneer we nog eens gingen koken. 

De zoektocht naar een nieuwe lesgever is afgelopen en we 

hebben zonet onze eerste kookles van het nieuwe seizoen 

achter de rug. Onze lesgever is een nieuw lid, Rik Van 

Hoorebeeck. 

We zijn om verschillende redenen deelnemers verspeeld, te 

hoog suiker, lichaamsgewichtaanpassing of geen tijd meer. 

Gelukkig konden we drie nieuwe mensen strikken die iets meer 

over ons koken wilden weten, ze zijn van harte welkom in onze 

gezellige kookgroep. 

Rik, onze nieuwe kok had Gentse waterzooi op het programma 

gezet. Een tof gerecht waarbij je het snijwerk niet moet 

onderschatten. Onze messen waren te bot maar daar wist Rik 

raad mee. We hebben een uur lang met vier man gesneden om 

de groentjes in de juiste vorm te krijgen. Dat hierbij iemand in 

zijn vinger sneed wijst op het pril enthousiasme van de 

deelnemers. Met wat kunst en vliegwerk werd het euvel 

verholpen. 

Een andere groep hield zich bezig met het bereiden van een 

beursje gevuld met groenten en geitenkaas. Het was 

verschrikkelijk lekker. 

De laatste groep maakte gelei van schweppes met 

gemarineerde aardbeien. Als afsluiter kan dit tellen. 

Buikje gevuld, afwas gedaan, zaal opgekuist, iedereen tevreden 

en nu uitkijken naar de volgende les want dan staat er fazant op 

het menu. 







Kaarten in het GC 

Naar jaarlijkse gewoonte hadden wij onze kaartavond voor kippen in 

oude pastorie. Kaarten is nu eenmaal een gezellige avondbezigheid 

voor wie niet verslaafd is aan tv of spelletjes op je I Pad. 

Al een tijdje stellen we vast dat we op een ouder publiek kunnen 

rekenen dat helaas ook elk jaar afneemt. 

Kaarten voor kippen wordt meestal met pressen gespeeld maar niets 

belet om te whisten of te kanasten. Ikzelf speel elke avond wippen 

met mijn echtgenote. Het is een spel dat je in een twee drie onder de 

knie hebt en waarbij weinig tactiek te pas komt, iets wat mijn schat 

ten stelligste ontkent. 

Dit jaar hadden we voor de jeugd ook spelletjes voorzien zoals 

doolhof, Ave Caesar en Uno. Bij Uno, een simpel spel voor kinderen 

kunnen enkele spelaanpassingen voor hilariteit zorgen. Zo moet je bij 

het spelen van een nul de kaarten in speelzin doorgeven en moet je 

bij het spelen van een 7 de kaarten met iemand ruilen. Het maakt het 

spel toffer, zeker als men je net 10 extra kaarten heeft laten rapen. 

De show werd gestolen door Pascal die op een plankje een gebogen 

doorgesneden buisisolatie had gemonteerd. Het liet hem toe een 

gebogen kaarthouder voor zijn neus te hebben. Hiermee heeft hij het 

klaar gespeeld om drie kippen te winnen. 

Urbain heeft ervoor gezorgd dat hij de vierde man was bij een groep. 

Jos Frans en ik hebben gezorgd voor de drank en service. 

Aan de gezelligheid heeft het zeker niet gelegen want om 01.30 uur 

heb ik de laatste plekgaten buiten gelaten en met de sleutel het GC 

afgesloten 

Op zondag stond er kip op het menu, lekker en mals zoals goede 

kippen moeten zijn. 



Bowlen met de gilde 

Met zijn allen gaan bowlen en daarna lekker eten, dat is 
wat de gilde soms doet. Op 17 november was het zover. 
19 spelers hebben het gewaagd een balletje te gooien in 
de ijdele hoop alle kegels tegen de vloer te zien vliegen. 

De Wima is verbouwd en de banen liggen er voor mij 
minder gezellig bij.  

Ik spreek voor mezelf maar ik constateer dat de bal in 
de goot gooien veel gemakkelijker is dan ze van de eerste 
keer omgooien. Mijn cijfers liegen er niet om na 30 
speelbeurten had amper 173 punten geef toe voor 60 
worpen is dat nog geen 3 kegels per worp. 

Dan deed Pascal met 291 Johan met 314 en Jonas met 
303 het stukken beter. Ik moet eerlijkheidshalve wel 
zeggen dat er nog mensen van mijn niveau waren  

Nadien gingen we eten, een nieuwe formule met een 
paar aanpassingen aan voorgerecht en manier van 
bakken. 

Ik voor mezelf, vind de omgeving minder gezellig maar 
wie ben ik. Op het eten zelf was er weinig aan te merken 
al vond ik dat het bakken van vis wel een beetje vlugger 
kon en met minder aangebakken plaat. Het was 
aanpassen maar we zaten apart en konden genieten 
naar hartenlust. Doordat er na ons niemand meer zou 
komen, konden we rustig genieten van een laat ijsje en 
crème brulée. 

Het werd een gezellige avond met veel deelnemers van 
de dansers. Voor herhaling vatbaar zou ik zeggen. 



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 

Linda Daelemans 

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 

 

We wensen iedereen een voorspoedig en 

gezond 2019 toe. 
 

Het bestuur. 

AGENDA 
- Iedere maandagavond van 19u30 tot 21u30u countrydans 

- 12 januari 2019 : Winterpret (op het kerkplein te Nieuwenrode) 

- 19 januari 2019: Quiz LG Nieuwenrode 

- 16 februari 2019: teerfeest, vooraf gegaan door een misviering 

- April wandeling (brussel) 

- …….. 

- 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




 

 

 

 

 




