


Woord van de voorzitter 

 

Beste leden het verlof staat voor de deur en ik wens u allen een 

aangename vakantie. 

Bij de gilde gaat alles zijn gewone gang. We hebben net de 

bedevaart achter de rug. Daarvoor hadden we de wandeling waarbij 

we vooral geleerd hebben dat het de vrouwelijke hop is die voor 

schuim op ons bier zorgt. 

Volgende maand hebben wij onze misviering die doorgaat bij de 

familie Weerts-Teughels (By Pitter). Nadien volgt ons restaurant 

waarop we u graag allen verwelkomen. Indien er mensen zich 

geroepen voelen om een helpende hand uit te steken van harte 

welkom, maar neem eerst contact met onze secretaris of iemand 

van het bestuur. Met de opbrengst worden andere activiteiten van 

de gilde gesponsord. 

Ook droevig nieuws trof onze gilde. We waren allen geschokt door 

het ongeval dat Marcel Gillisjans is overkomen. Marcel was een van 

onze oudste en nog zeer actieve leden. We zullen hem missen bij 

ons teerfeest en kaasavond. Aan de familie wensen we veel sterkte 

en een spoedig en volledig herstel aan Serafine. 

We zijn ook op zoek naar een goede kok of kokkin die onze 

fanatieke kokers nog meer etenswijsheid wilt bijbrengen. Zij of hij 

moet tegen een grapje kunnen maar de groep is leergierig en 

gemotiveerd. 

Heb je er ook al eens aan gedacht om ons bestuur te vervoegen. 

Het maakt niet uit of het een man is of een vrouw als je maar 

breeddenkend bent en je af en toe eens de handen uit de mouwen 

wil steken. In ons bestuur is persoonlijke inbreng van groot belang.  

Ik wil tenslotte mijn bestuur danken dat al zo lang eendrachtig 

achter hun voorzitter staat. Dat de inzet van secretaris en 

penningmeester weet te appreciëren en dat altijd en overal paraat 

staat. 

Een prettig verlof en tot de 15de 



 
 

Vakantie betekent je vrij maken, tijd voor geest en hart, tijd 
nemen om te leven en om lief te hebben, en voor ons 

westerlingen in het bijzonder tijd voor waardevolle zaken die 
geen geld opbrengen. 

Vakantie is een tijd van zoeken naar ruimte, naar zuivere lucht 
en water, naar levensvreugde en vriendschap. 

 
Laten wij onze bewondering om het mysterie van de 

schepping, van de natuur, van het leven dan ook 
tijdens deze zomer 2018 ten volle beleven! 

 

 

Een verhaaltje… 

 

“Twee monniken hadden in een heel oud boek gelezen dat er op aarde 
een plaats was, waar hemel en aarde elkaar raakten. 

Steeds meer verlangden zij naar die plaats. Tenslotte besloten zij hun 
kloostercel te verlaten en net zo lang op reis te gaan totdat ze die plaats 

gevonden hadden. 
Samen trokken ze de wereld door, leden ontbering en ontkwamen soms 

op het nippertje aan grote gevaren. Maar zonder morren trokken ze 
steeds verder, het grote doel in het oog houdend. 

Want, hadden zij in het oude boek niet gelezen : bij die plaats is er een 
deur, daar behoef je maar aan te kloppen, en dan kom je in een ruimte 

waar je God zelf ontmoet. 
Heel lang duurde hun reis en steeds moeilijker werd de weg. Maar 

eindelijk vonden zij wat zij zo lang gezocht hadden. 
Onstuimig klopten hun harten toen ze bij de deur stonden. Het wonder 
gebeurde. De deur ging open. Toen ze binnentraden in de ruimte waar 

God was, zagen zij dat het hun eigen kloostercel was. 
Toen begrepen ze dat de hemel en de aarde elkaar ontmoeten, daar waar 

mensen wonen en werken en dat God hen levensnabij is.” 



Bedevaart van het gewest 

 

Naar jaarlijkse gewoonte ging de bedevaart van het gewest door op de laatste 

zondag van mei. Het weer was wisselvallig en het zag er naar uit dat we in de 

regen zouden vieren. Iedereen had dus zijn paraplu meegenomen en die kwam 

dan ook van pas. Het moet echter gezegd dat de druppels nooit de grond 

helemaal nat hebben gekregen. 

Vanuit de gilde waren Peter Marie-Paule mijn echtgenote en ikzelf aanwezig. 

Het spijt mij te moeten vaststellen dat zomin de gilde van Beigem als 

Verbrande Brug aanwezig waren. 

Dat de bedevaart toch aan de grot doorging is te danken aan het grote hart van 

onze proost die zelf in de regen ging staan bij de preek. Gelukkig voor hem was 

het opgehouden met regenen en waren de paraplus ook dicht. 

Ze hebben uiteindelijk in Leuven begrepen dat je niet altijd moet zagen over 

Maria moeder maar ook andere thema’s moet durven aansnijden. Ze hebben 

de litanie van Maria genomen om daar iets uit te belichten. Maria koningin van 

de vrede is een zeer actueel thema. 

Elke gilde en elke kvlv zorgde voor zijn vlag en ook voor bloemen. Het gaf een 

speciale sfeer. Ook moet gezegd dat de gilde van Ramsdonk de grot mooi 

versierd en het gelegenheidsaltaar strategisch had neergepoot. 

Zoals gewoonlijk hebben wij gezorgd voor een fruitkorf maar of onze proost 

met zijn tere darmen daarvan heeft genoten is nog maar de vraag. 

Na de viering waren we allen welkom in de tuin van de pastorie waar een 

herdenking van Prima mater doorging. Er waren standjes van verschillende 

verenigingen waar gratis wijn, bier en ijsjes te krijgen waren. Ons was gratis 

taart beloofd, we hebben dat ook gekregen maar we hebben er lang op 

moeten wachten. 

Toen de fanfare begon te spelen werden we zowat overhoop geblazen maar als 

compensatie heb ik twee stukken taart gekregen en ben ik toch op RingTV 

geweest al stel ik mij de vraag of het taartje met koffie in de parochiezaal niet 

gezelliger was geweest  

       Bert 



 
 

 

 
 

WOENSDAG  15/08/2018 

 

Landelijke Gilde Nieuwenrode organiseert: 
 
Openluchtmis bij Fam. Weerts-Teughels (Bij Pitter) 
Molenstraat 67, 1880 Nieuwenrode 
 
Wanneer: 15/08/2018 om 11.00 uur. 
Waar:   Molenstraat 67, 1880 Nieuwenrode 
 

NADIEN 

 
Landbouwrestaurant. 
Waar:  De Mispelaer,  

Paddegatstraat 53 
1880 Nieuwenrode 

 
Wat is er te verkrijgen: 
Aperitief:  Cava 
Voorgerecht:  Soep 
    Kaas- en garnaalkroket 
Hoofdgerecht:  

- Vol au vent 
- Ossentong met madeirasaus 
- Steak, natuur of champignons 

Dessert: -  Dame Blanche 
-  Artisanaal gemaakte rijstpap. 

 

Landelijke Gilde Nieuwenrode (Hogerheistraat 35 1880 Nieuwenrode)  



Wel en wee uit de gilde 

Wij bieden aan de familie Gillisjans  onze diep christelijke 

gevoelens van medeleven aan bij het onverwacht overlijden 

van Marcel. 

We wensen aan al onze zieken een spoedig en volledig 

herstel. 

We wensen iedereen een deugddoende vakantie, 

geniet ervan. 

Countrydansen 

Iedere maandagavond van 20u tot 22u in “De 

Mispelaer.” 

 

AGENDA 

 15 augustus zal de mis plaats vinden in de Molenstraat 67 te 

Nieuwenrode,  bij familie Weerts – Teughels (By Pitter). 

 26 augustus fietstocht, londerzeel - merchtem 

 31 augustus karten voor -16 en +16 jarige  

 27 oktober 2017: kaasavond 

 17 November bowlen & dineren bij Wima 

 1 december: kaartavond  

 





Fietstocht

De Gilde van nieuwenrode gaat fietsen. 
Zoals gewoonlijk starten wij met een ijsje. 

Dan vertrekken wij voor een tocht van 
±30 km, we proberen steeds langs rustige wegen te fietsen. Deze 
keer zoeken we het in de richting Londerzeel - Merchtem.
Er worden tussenstops voorzien voor een  drankje . 
Na de fietstocht zijn er zoals gewoonlijk pistolets, koffiekoeken en 
drank voorzien.

Activiteit
Voor wie?
Iedereen

Waar en wanneer?
26 Augustus 2018
Vertrek & aankomst bij Pascal om 13.00u.
Dreefstraat 42 
1880 Ramsdonk

Kostprijs
5€ (alles inbegrepen, kinderen jonger dan 14 jaar 
rijden gratis mee). Niet leden 
betalen 10€.

Inschrijven
Inschrijven voor 18/08/2018, door contact op te 
nemen met Peter via 
peter.lgnieuwenrode@gmail.com
Inschrijving is pas definitief na het storten op
IBAN: BE31 7342 0000 8955 
SWIFT: KRED BE BB 
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Boerke Lacht: Sulfur 

De barometer staat al enige tijd op mooi weer. De natuur begint 

langzaam te kreunen onder de blijvende droogte en dat is er ook aan te 

zien. Het gras wordt ros en vele plantjes laten hun oren hangen. Het loof 

van de patatten kleuren licht geel en ik begin te vrezen dat ze in hun 

groei gekraakt zijn en dat de opbrengst maar matig zal zijn. Ik zie 

regelmatig merels met hun bek open, snakkend naar vocht en frisse 

lucht. Dat neemt niet weg dat ze zich toch lustig te goed doen aan mijn 

donkerrode kersen. 

En terwijl de bomen en de planten er maar slapjes bijstaan heb ik als 

natuurmens net hetzelfde gevoel. Ik voel me futloos en slapjes. Ik sleep 

me overal heen en de zaken die me anders fascineren kunnen me maar 

matig boeien.  

Ons Suzanne had natuurlijk al lang mijn futloosheid in de gaten en had 

mij uit voorzorg naar de dokter gestuurd voor een grote controle. Net 

zoals bij de paarden had de dokter eens in mijn keel gekeken en bloed 

getrokken. Het resultaat was dat ik een tekort had aan magnesium en 

ijzer. Zware metalen dus.  

Magnesiumsulfaat en metaalslakke, dat ken ik. Die gebruik ik in de 

landbouw ook, maar dan wel in de vorm van strooikorrels. Die korrels 

nodigen wel niet uit om eens van te proeven. Ze ruiken dan ook erg 

chemisch. Daar heb ik geen vertrouwen in, toch niet voor de mens. 

Ik dus naar een homeopaat voor een tweede advies. De homeopaat zou 

me wel enkele natuurproducten kunnen voorschrijven. Na een hele lijst 

te hebben doorlopen met de aller-gekste vragen kwam hij uit op een 

tekort aan sulfur. Geen zwaar metaal dus dat leek een hele verbetering.  

Na enkele dagen was het resultaat verbluffend. Ik heb energie voor 

twee. Missie geslaagd zou je denken, moest het niet de vervelende 

bijwerking hebben dat je er diaree van krijgt. Zo is het altijd iets, ik zou er 

het schijt van krijgen…. 

Uw boerke 



LG Nieuwenrode gaat 
karten bij INKART.

De Landelijk Gilde van Nieuwenrode gaat 

KARTEN in PUURS!!! 
Ooievaarsnest 33, 2870 Ruisbroek!!! 
Beperkt aantal plaatsen!!! 
Supporters zijn welkom. (is ook plezierig) 

1ste reeks jongeren ONDER de 16 jaar: rijden om 18u, aanwezig ten 
laatste tegen 17.40u 
2de reeks: Minimum 16 jaar, rijden om 19.30u, aanwezig ten 
laatste tegen 19u.

Karten
Voor wie?
Iedereen

Waar en wanneer?
31 augustus 2018
INKART (te puurs)
Ooievaarsnest 33,  2870 Ruisbroek

Kostprijs
Ter plaatse.

Inschrijven
- de personen die eerst zijn ingeschreven hebben 
voorrang (indien er niet voldoende plaats zou zijn). 
- inschrijven voor 15/08/2018 door contact op te 
nemen met Urbain Craessaert via 
urbain.craessaerts@telenet.be of telefoon 052/304743 
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Met de steun van:

Nieuwenrode



Beste lezers, 

Zoals gewoonlijk zijn we hier weer om een klein woordje te schrijven over onze 

belevenissen als dansers.  Ja het is niet zo eenvoudig om steeds de juiste woorden te 

vinden om het lezen boeiend te houden. Het is zo dat wanneer je nog nooit bij onze 

dansgroep aanwezig bent geweest je niet altijd de grapjes herkend in mijn teksten. 

Deze periode hebben we een heel hoog tempo van nieuwe dansen gehad. Ons Linda 

heeft ons om de twee weken een nieuwe dans geleerd. Ik kan niet meer onthouden 

hoeveel dansen we tot nu toe al geleerd hebben maar het zijn er toch al een heel 

pak. De klassiekers doen we geregeld opnieuw om mee te starten als opwarming, zeg 

ik dan altijd. En dan het grote werk de nieuwe dans aanleren, voooooooooooooooor 

de pauze want naaaaaaaaaaaaaaaa de pauze lukt dit meestal niet meer, minder 

aandacht hé. Hoe zou dat komen, ra ra ra. Na de pauze wordt de nieuwe dans 

herhaald en dan gaan we verder met diegene die we voordien geleerd hebben met 

als afwisseling een dans die lang geleden is die we dan eens opnieuw doen. Dat 

noemen we dan een dans OPFRISSEN omdat hij al heel diep in onze grijze massa zit 

en de pasjes al een beetje vergeten zijn. Dan wordt er heel hard gelachen als we 

zeggen ja ja die kennen we nog en de muziek start en dan hé loopt het al eens in de 

mist. Wij hebben dit jaar eigenlijk nog geen enkele maandag gehad dat we niet 

gedanst hebben bij uitzondering van Pinkstermaandag dan omdat ons Linda, de 

lerares meeging te voet naar Scherpenheuvel met Merchtem en langs deze weg 

willen wij haar nog eens proficiat wensen voor de vele jaren dat ze dit al doet. 

Chapeau. Sommige onder ons beginnen ook centjes te spenderen aan de outfit om te 

dansen, vooral de schoenen dan. Ons Gerda heeft zich eens goed laten gaan in Sluis 

en nieuwe cowboybotten gekocht. Zeer mooie botten trouwens maar ja nog wat 

hard hé in het begin. Ik hoop dat ze volgende week geen blaren meer heeft op haar 

voetjes. Suzy heeft ook daar haar botten gekocht en had in het begin ook pijnlijke 

voetjes, ja wie mooi wil zijn moet afzien zeggen ze dan zeker. Meisjes ik zeg dit niet 

om jullie te plagen maar om te zeggen top dat je die botten gekocht hebt en zeker 

top om ze in te lopen tijdens den dans. Leuke gezichtjes trouwens als de botjes 

beginnen te spannen langs alle kanten, haha. Deze week hadden we nog een leuke 

anekdote, met onze nieuwe dans Blame it on the Bossa Nova. Ik sta op de eerste rij 

en er wordt veel naar mijn voeten gekeken en bij het dansen van de 64 verschillende 

pasjes loopt het goed en wanneer we terug met de eerste pas van die 64 pasjes 

moeten beginnen ga ik naar rechts in plaats van naar links ( ja even verstrooid he) en 

oeps bijna de hele groep gaat met mij mee naar rechts en ons Linda maar roepen, 

links mannekes wat natuurlijk veel te laat is en dan krijg ik de slappe lach dan lukt het 

helemaal niet meer. Ja ik hoor dat liedje graag en als ik dan al eens meezing doen we 

als eens iets verkeerd hé. Ons Linda heeft dan de muziek maar opnieuw opgezet en 

we zijn opnieuw gestart met heel veel concentratie en zonder fouten natuurlijk om 

ons Linda trots te maken he. Zo dat was het dan weer met ons tekstje over dan dans. 

Ik blijf het herhalen dat iedereen welkom is om eens te komen dansen en samen met 

ons plezier te maken op maandagavond van 20.00u tot 22.00u.  

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




 

 

Beste lezers, 

 

Wij zijn op zondag 15 april op uitstap geweest met  een aantal leden 

van de landelijke gilde naar het brouwerijke op den Triest . Dit was 

een zeer leuke ervaring. Om 13.00u zijn we achter de kerk van 

Nieuwenrode samen gekomen om daar samen te vertrekken naar het 

huis van Fabienne Van Campenhout. Den Bert en zijn vrouwke 

hadden voor ons een lekker ijsje van bij Charel in Londerzeel bij om 

eerst al wat suikertjes op te doen voordat we aan de wandeling langs 

de trage wegen door de velden gingen beginnen. Bert was onze gids 

langs deze veldwegen, een prima gids. Misschien de volgende keer 

een beetje uitleg over de gewassen die er op de velden stonden he 

Bert, dat is toch iets wat jij moet kunnen he (grapje). In het cafeke 

van het brouwerijke hebben we een zeer gepassioneerde uitleg 

gekregen over het brouwen van bier met alles erop en eraan. Ik heb 

al verschillende brouwerijen gedaan maar zelden zo iemand gehoord 

die zo gepassioneerd over zijn beroep vertelde. Het bier was zeer in 

de smaak gevallen bij de meeste onder ons, er waren natuurlijk ook 

mensen bij die net zoals ik geen alcohol drinken maar ik zelf heb toch 

even geproefd bij mijn man zijn pintjes. Van bij de brouwerij gingen 

we terug het veld in om dan terug aan het huis van Fabienne uit te 

komen. Daar zijn we verwend met lekkere pistolets en koffiekoeken, 

een mooie afsluiter van een geweldige namiddag. Het goede weer 

was natuurlijk ook van de partij en dat is bij zo’n wandeling wel zeer 

belangrijk. Ik zou nog willen zeggen aan diegene die niet zijn 

meegeweest : u heeft een zeer leuke uitstap aan uw neus laten 

voorbij gaan. Volgend keer inschrijven en meegaan dus.  



 

 

 

 

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 november 2018, met vermelding van “wima + het aantal personen” 
 

 

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




 

 

 

 

 


