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Woord van de voorzitter 
 
Beste leden het is al weer even geleden dat er nog een boekje is 

verschenen en dus doen we er wat aan. 
De voorbije maanden hebben ze ons in  ons kot gehouden en geef toe 

dat bij eenieder er vrees leefde voor het verschrikkelijke virus. 
In de familie hebben we twee besmettingen gehad die gelukkig beperkt 

bleven tot de persoon zelf maar geef toe dat het dichtbij is. 
Het normale leven heeft een andere wending genomen en we trachten 

er allemaal het beste van te maken. We maken wandelingen op ons 
eentje en als je fietsers tegenkomt zijn paartjes of enkelingen. Kortom we 

snakken weer naar het gewone leven. 
Ondertussen ben ik zoals de meeste mensen van mijn eerbiedwaardige 

leeftijd al twee maal geprikt, maar dat betekent niet dat het oude leven 
hervat kan worden. Daarvoor moet er nog heel wat water door de 

Sinterklaasbeek stromen en die staat bijna leeg. 
De mei viering aan de grot kon dit jaar niet doorgaan en ook van onze 15 

augustus hoevemis kon er geen sprake zijn laat staan van ons 
restaurant. Om het contact met onze eters levendig te houden zullen we 

dit jaar een take-away organiseren waarover meer verder in dit boekje. 
Het gildeleven zal ook langzaam weer op gang komen en daarvoor 

zullen we activiteiten organiseren zodra mogelijk en met de toegestane 
regels. 

Onze dansers wachten al zo lang om weer eens de beentjes uit te 
strekken. En ook een fietstocht zullen we trachten te plannen. 

Ik kijk dan ook uit naar het ogenblik dat we achterstallige komuniefeesten 
kunnen houden, verjaardagen ongestoord vieren en weer kunnen 

buurten zonder beperkingen. 
Het gemeenschapsleven zal er na de pandemie ook anders uitzien 

omdat vanuit de cultuurraad een andere visie wordt beoogd. 
We zullen ons met meer specifieke projecten kunnen bezig houden en 

meer betrokken zijn bij gemeentelijke activiteiten. Of dit de goede richting 
is zullen we nog moeten afwachten, maar we zullen het een kans geven. 

We willen ook meer voor de jeugd betekenen, onze kinderen verblijden 
met dingen die ze graag doen en zo ook onze jongere leden meer 

betrekken bij onze werking. 
We staan voor ons verlof en we kunnen weer op reis, misschien niet 

waar we zouden willen  maar ik wens het u toe. 
Tot op een van onze volgende activiteiten 

 
      De voorzitter 



 
Vakantie 

 

horen met je eigen oren, 

voelen met je eigen lichaam, 

ruiken wat je vergeten was, 

zien met je eigen ogen, 

smaken, 

puur en onvervalst. 

 

Genieten dat doe je en dat mag je, 

dat bekruipt je en dat overvalt je, 

dat leer je door het leven, 

nergens anders. 

 

Genieten, 

dat is zonder dwang, 

zonder druk, zonder haast. 

 

Genieten is afhankelijk willen zijn 

van wat de ander je te bieden heeft. 

 

Genieten is een andere dimensie, 

een méér, 

juister, 

beter, 

klaarder, 

deugddoend. 

 

Moge jullie allen een zalige vakantie mag beleven. 

Pastoor Jean-Marie 

 

 



  Beste leden 
 
 
Het is nogal een jaar en we hebben niet veel kunnen uitrichten. 

Het contact met u was niet vanzelfsprekend. We hadden het liever 
anders gezien. Onze werking werd in slaapmodus gezet totaal buiten 

onze wil. 
 

Daarom werd in het bestuur het voorstel gedaan om net voor de vakantie 
bij het verschijnen van het nieuwe 

boekje u een verrassing te 

bezorgen. 

 
Het bestuur sponsort voor U een 

tegoedbon van 15 euro. Astrid 
ontwerpt  de bon, waarvoor dank . 

 
Deze bon, die je samen met ons 

gildeblad krijgt kan u gebruiken bij 
Den Bels Carrefour Marketing 

Mechelseweg 43 1880 Kapelle-op-
den-Bos. 

 
Beste lid, wat u hiermee aanschaft 

moet u zelf weten maar ik voor 
mezelf zal er barbecue van 

houden en eens gezellig toosten 
op uw gezondheid. 

 
Deze bon heeft wel een beperkte 

houdbaarheid maar wij dachten 
dat een periode van 3 maanden voldoende zouden moeten zijn om even 

bij Den Bels binnen te lopen. Hou de datum zeker goed in de gaten. Het 
zou zonde zijn om de bon niet te gebruiken. 

 
Bij Carrefour Den Bels zal Astrid u van harte verwelkomen zoals ze altijd 

doet. 
 





Take away ipv 
hoeverestaurant.
Dit jaar organiseert Landelijke Gilde Nieuwenrode geen 
hoeverestaurant maar ter vervanging een "Take Away".
Enkel afhaal, op voorhand te betalen.
De gerechten moeten nog enkel opgewarmd worden.

Wat bieden we aan?
- Vol au vent, puree & rauwkostsalade prijs 12€
- Tong in madeira, puree & rauwkostsalade prijs 14€
- voor kinderen (tot 12j) Vol au vent, puree & rauwkostsalade prijs 
8€
- voor kinderen (tot 12j) Tong in madeira, puree & rauwkostsalade 
prijs 10€
- dessert chocomousse prijs 2€
- dessert tiramisu prijs 3€

Take Away

Voor wie?
Voor iedereen.

Waar en wanneer?
Te bestellen VOOR 25 juli 2021
Afhaal op 15 augustus 2021 tussen 11u en 14u.
(de juiste gegevens krijg je bij de bevestiging van 
betaling)
Te bestellen via inschrijvingsformulier

Inschrijven
Te bestellen via inschrijvingsformulier via deze 
link ==> https://bit.ly/35K5Kq1

of via de website: 
https://nieuwenrode.landelijkegilden.be/
bij nieuws "Take Away"
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Met de steun van:

Nieuwenrode



Asperges op eigen wijze 

Elke dag voelen we de impact van deze Coronacrisis wel ergens.  Sommigen omdat ze 

tijdelijk werkloos zijn, anderen omdat vrienden of familie besmet zijn, de meesten omdat 

we de leuke activiteiten en ontmoetingen met vrienden en familie moeten missen. 

Net zoals de rest van de samenleving met grote beperkingen moet leven, moet onze Gilde 

dat ook doen: geen danslessen, geen uitstappen, geen kooklessen…  Maar niets staat ons in 

de weg om zelf wat aan het kokerellen te slaan!  De term coronakilo’s werd niet voor niets 

uitgevonden. 

Het aspergeseizoen is volop bezig en nu onze kinderen wat groter zijn (lees: wat meer 

lusten), hebben ze hier de smaak te pakken van deze delicatesse.  Vers van bij de boer, 

uiteraard, zijn ze kraakvers en van uitstekende kwaliteit.  Bewaren best in een koele en 

vochtige omgeving (in een vochtige handdoek en in de koelkast dus). 

Het onderstaande recept is poepsimpel en verzekert succes bij je bubbel!  Geen nood als de 

restaurants de komende weken volgeboekt zijn: je tovert in een wip en een weer zelf 

topkwaliteit op het bord. 

Ingrediënten voor 4 personen: 

 1kg asperges (ik neem steeds normale dikte bij de boer)  

 2 eieren 

 1 brik Knorr ‘saus voor Asperges – sauce Hollandaise 

 8 sneetjes gerookte zalm 

 peterselie 

Kook de eitjes hard en pureer ze met wat gehakte peterselie 

(voor de kleur). 

Schil de asperges met een dunschiller en breek de harde uiteinden af (controleer dat er 

geen vezels meer aan de asperges zitten).  Leg de asperges in koud water in een grote kom – 

zorg ervoor dat de uiteinden van de asperges niet tegen de zijkant van de kom gedrukt 

zitten maar voldoende ruimte hebben. 

Breng het water met de asperges aan de kook, laat 2 minuutjes zacht koken en zet dan het 

vuur af en laat de kom 15 minuten met deksel staan (bron : Jeroen Meus, altijd perfecte 

asperges zo !) 

Warm ondertussen de Knorr aspergesaus op volgens de richtlijnen op de verpakking (niet 

laten koken).  Als je op tijd het brik laat verdwijnen zal iedereen het geheim van je lekkere 

saus willen 😊 

Wanneer de asperges gaar zijn serveren op een bord , leg 2 stukjes zalm over de voeteinden 

van de asperges en schep er enkele lepels saus en wat ei over. 

Kan eventueel ook met wat puree geserveerd worden als hoofdgerecht.   

Hier zijn ze er alvast grote fan van – ‘waarom zouden wij op restaurant moeten gaan als we 

thuis zo lekker eten’. 

Veel kookplezier  



Boerke Lacht: De weerman. 

De radio speelt een liedje van Yevgueni. Daarbij merkt hij op dat de weerman 

niemand blij maakt met zijn miezerige buien. Hij wil alle dagen zon en als het moet 

eens een orkaan. Die zanger weet niet wat hij vraagt! Een orkaan?? Als het 100km/u 

waait vliegen de pannen van onze daken nu al rond je oren. Als je kijkt naar Tv dan 

zie je wat een orkaan in Amerika voor ellende veroorzaakt. Bij ons zou dat uitgerukte 

bomen en rondvliegende koeien en geiten geven. Al vraag ik me af of hij wel het 

verschil kent tussen een orkaan en een windhoos. In het geval van orkanen spreken 

we eerder van vliegende haaien in plaats van vliegende koeien. Tussen ons: een 

vliegende vis vind ik ok, maar een vliegende vis met tanden,…? Ik zie die haai al 

happen met zijn grote bek naar alles wat in de weg vliegt en alles wat hem irriteert. ’t 

Is te hopen dat je dan geen Hawaï-broekje draagt, want een ding is zeker: die haai 

zal zeker een stuk uit je broek bijten. Althans als ik die haai zou zijn. 

Op televisie voorspelt de weerman regelmatig code geel en zware regenval. Bij mijn 

weten is dat nu net een teken van de opwarming. Warmer en extreme onweren. 

Yevgueni mag dus gelukkig zijn, en voor mijn part binnenkort zijn liedje herschrijven.  

Tegenwoordig hebben we weercomputers en toch zitten de weervoorspellingen er 

regelmatig mijlenver naast. De weerprognoses zijn niet altijd correct, zegt ons 

Suzanne in alle ernst. Ik weet dat ze intern moet glimlachen omdat ze weet dat ik 

regelmatig kan mopperen op die hedendaagse weervoorspellers. Vroeger waren 

weermannen nog echte weermannen. Druïden en oude boeren keken eens rond in 

de lucht, staken hun vinger omhoog en wisten met zekerheid: vandaag en morgen is 

het stralend mooi weer. Mijn grootvader zaliger kon dat ook. Hij wist exact wanneer 

hij het graan of gras moest afrijden, en nooit moest hij de oogst op het veld laten. 

Hoe hij het deed weet ik niet en hij kan het mij niet meer vertellen, jammer genoeg. 

Met Armand Pien, ook al zaliger intussen, is het volledig misgelopen. Hij voorspelde 

regelmatig dat het mooi weer aan zee werd, waarschijnlijk om veel mensen naar zee 

te lokken. Zelfs als het slecht weer werd, nam niemand hem dat kwalijk. Hij gebruikte 

achteraf de gevleugelde uitspraak: “Mijn weerberichten kloppen altijd. Alleen het 

weer houdt er zich niet aan”. 

Ik heb mij al gefocust op weerspreuken, maar die spreuken verklaren ook maar de 

dingen die we willen verklaren. Ik geef een doorsnee voorbeeld. “Roept de houtduif 

keer op keer, dan komt er vast en zeker mooi weer.” Dat denk ik niet hé! Als dat 

beest zit te roekoeën, wees er maar zeker van dat er kleine duifjes van komen! 

Het weer blijft anderzijds altijd wel een favoriet gespreksonderwerp. Een babbeltje 

over regen en wind is altijd ideaal om het ijs te breken.  

Misschien moet ik zelf wat weerspreuken verzinnen en deze op sociale media 

verspreiden. Uiteindelijk deden de andere grapjassen dat ook en werden de 

spreuken verspreid via de druivelaar-scheurkalender.  

Ik heb alvast mijn eerste spreuk klaar:”Ziet Remco Evenepoel z'n heup wat blauw, 

heel twitter in rouw. Heeft de weerman een elleboogbreuk, heel twitter in een deuk.” 

Uw boerke. 





Beste dansers, lezers,

Hopelijk gaat alles goed met jullie en jullie familie.
Nog steeds kunnen wij het dansen niet herbeginnen, want ondanks er nu 
al veel versoepeld is, is het nog steeds niet toegestaan om binnen 
evenementen toe te staan. Alhoewel er wel wordt gedacht om dit buiten 
te laten gebeuren. Dan rest de vraag "waar", want dansen is niet mogelijk 
op een grasperk, maar hebben wij een stevige ondergrond nodig. 
Hiervoor hebben wij de koppen bij elkaar gestoken om te bespreken op 
welke locatie dit eventueel mogelijk zou kunnen zijn. Er wordt gedacht om
dit eventueel in het oude schooltje achter de kerk in Nieuwenrode te 
laten doorgaan. Hiervoor moeten er natuurlijk maatregelen en 
toestemmingen gevraagd worden ,zoals aan de gemeente , want wij 
hebben natuurlijk electriciteit nodig om wat muziek te kunnen afspelen.
Voorstellen en suggesties zijn natuurlijk van harte welkom. Dus iedereen 
is vrij om deze mede te delen aan Pascal of mezelf, wij gaan dit dan met 
ons bestuur van de Lg bespreken.
Zoals waarschijnlijk iedereen te popelen staat om te kunnen herbeginnen 
en hun beentjes te willen uitslaan en uiteindelijk weer wat plezier en fun 
te kunnen herbeleven, kan ikzelf niet wachten om de lang liggende 
nieuwe dansjes jullie aan te leren, als ik dit nog kan , vraag ik me dan af. 
Maar eens het eerste tikje linedance muziek te horen valt, ben ik niet 
meer te stoppen. Hopelijk ondervinden jullie dit ook, en zijn jullie deze 
ellendige corona-periode zo goed als zat. Waarschijnlijk zullen er velen 
onder ons al gevaccineerd zijn, wat een heel goede zaak is ( ikzelf 
ondertussen ook al, laatste prikje 11/6 ) , en voor diegene het nog niet 
van toepassing is geweest, zal het waarschijnlijk niet lang meer duren. Wij
zullen natuurlijk nog wel voorzichtig moeten zijn en ons mondmasker nog 
even moeten gebruiken, daar waar nodig. Buiten is natuurlijk nog altijd 
het veiligst.
Uiteraard houden wij jullie van de laatste nieuwtjes op de hoogte . Verder 
wens ik jullie nog het beste en hopelijk tot onze eerste dansles weldra. 
Hou het nog even vol, en hou het vooral veilig en gezond.

Tot binnenkort
Linda



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. 

Er worden tussenstops voorzien voor een  drankje . 
Na de fietstocht zijn er koffiekoeken en drank voorzien.
(volgens de regels die op die moment van toepassing zijn)

Activiteit
Voor wie?
Leden LG

Waar en wanneer?
29 augustus 2021
Vertrek & aankomst bij Bert om 13.00u.
Hogerheistraat 35A
1880 Nieuwenrodek

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

Inschrijven
Inschrijven voor 22/08/2021, 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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