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IN CORONATIJDEN 

 

Wat wij nu al weten is dat langetermijnplanning onmogelijk is. Indien iets georganiseerd zal 

worden, zal het onder voorbehoud zijn van de corona toestand. Wij danken jullie voor het 

begrip en geduld. Wij zouden niet liever dan werken zoals vroeger. Maar dat kan niet. Er is 

een externe vijand, het virus, dat door gezamenlijk gedrag, ingedijkt moet worden. Jullie 

kennen en onderhouden met veel verantwoordelijkheidszin de regels want ons gezamenlijk 

gedrag bepaalt de evolutie van de verspreiding van het virus, zolang er geen vaccin is. 

 

Elke vereniging doet wat kan binnen de toegestane grenzen. Ze communiceren, verbinden, 

coördineren, informeren en participeren. Elk bestuur staat naast jullie… 

 

Ondanks de onmogelijkheid van veel, voelen zij zich, meer dan ooit, sterk verbonden met 

jullie. Nu ervaart iedereen hoe onze verenigingen diep in het hart zitten, hoe onze 

Landelijke Gilde diep in ons hart zit! 

 

Geen enkele vereniging liet zich niet vloeren door het virus. Wat gaan we doen? Doorgaan. De 

weg is nog lang, blijft hobbelig, maar bij de pakken gaan zitten en klagen, gaan we niet doen. 

Grootse evenementen en feesten zijn nog niet voor morgen. Waar we kunnen en mogen 

samenkomen, gebeurt ‘onze vereniging’ telkens weer. Het zijn kleine overwinningen in een 

ongelijke strijd, die ons moed geven en tevredenheid. 

 

Zo zijn we vertrokken. Kunnen jullie het geloven? 

Hoop doet leven, zingt W.Tura.  

 

Zorg voor je geliefden, voor jezelf, voor elkaar. 

Dragen, verdragen en verder dragen. Gefeliciteerd voor jullie inzet en bedankt. 

Tot gauw! 

 

Pastoor Jean-Marie 

 



Woord van de voorzitter 

 
Beste leden, we hebben ons allemaal misrekend met het coronavirus. 

Wie dacht het is maar een griepje kwam bedrogen uit. 
Iedereen dacht ons overkomt het niet en het virus zal wel gauw 

verdwijnen. De feiten hebben het tegendeel aangetoond. 
De ronde van Frankrijk deed ons even dromen dat we het ergste voorbij 

waren maar intussen worden er meer en meer wielerwedstrijden 
afgelast. 

De maatregelen die voorgeschreven zijn laten geen speelruimte voor 

fantasie. Kinderen doen hun plechtige communie zonder familieleden en 

bij het vormsel mag er maar een kind tegelijk in de kerk. 
Onze werking is stilgevallen, geen kooklessen, geen danslessen. Geen 

uitstap naar Sint Truiden waar we zo naar hebben uitgekeken, geen 
fietstocht die Paul, Pascal en Freddy al hadden voorbereid. 15 augustus, 

traditioneel onze hoevemis en restaurant gingen niet door. Plannen voor 
kaasavond hoefden niet gemaakt. Ook Winterpret gaat niet door. Zoals 

het er nu uitziet zullen we ook onze quiz niet kunnen organiseren. Het 
teerfeest met de huidige maatregelen zou maar voor maximum 50 

mensen zijn en dansen wordt verboden, geen prettige manier om dat te 
organiseren. Voor onze dansers komt het hard aan , ik vermoed  dat 

onze dansers aan de slag zullen gaan hongerig als ze zijn. 
Toch blijven we optimistisch voor de verdere werking van de gilde. We 

zullen ons moeten aanpassen, ook in de nabije toekomst zullen 
mondmaskers onze snuit versieren.  

Voor volgend jaar hopen we met danslessen en een lentewandeling te 
kunnen starten. Nadien een fietstocht en dan zijn we weer vertrokken. 

Het lidgeld wordt ook vernieuwd waarvoor een overschrijving in dit 
boekje is gevoegd. Ondanks deze verwarde tijden hoopt het bestuur u 

ook als lid in het volgend jaar te mogen verwelkomen. Het lidgeld zou ten 
laatste op 15 november op onze rekening moeten staan. 

Namens het bestuur wens iedereen een goede gezondheid, hou het 
veilig zodat we er volgend jaar weer stevig kunnen tegen aangaan. 

 
 

     De voorzitter 





Beste lezers, 

Na een lange pauze door CORONA zijn de danserkes weer van de partij, voor 

hoelang, dat zal afhangen van de mensen zelf. Hiermee bedoel ik niet onze 

groep dansers maar de mensen in het algemeen. Sommige doen heel goed hun 

best en anderen zijn wat nonchalanter. Worden de regels goed gevolgd en gaat 

de besmetting van het virus niet terug stijgen, allemaal dingen die door ons 

hoofd spoken maar die toch de blijdschap van de heropstart van den dans niet 

mogen onderdrukken. Maandagavond 28 september was het dan zover, de 

opstart. We kregen op voorhand van Linda een bericht met de regels die 

moesten gevolgd worden. Alles verliep vlotjes, iedereen stond op zijn kruisje en 

dat ging beter dan we dachten. Na elke dans keek ik steeds naar mijn voeten 

om te zien of ik terug op mijn kruisje stond en ja hoor dat lukte zeer goed, zeer 

raar maar iedereen deed dit zo goed. Dansen met een masker op was wel wat 

aanpassen maar verliep toch vlotjes. Drinken aan de tafels met onze bubbeltjes 

was ook prima voorbereid. De stoelen en tafels moeten na gebruik afgekuist 

worden en gebeurde deze week door wat vrijwilligers, bij den dans zijn dit 

dikwijls dezelfde mensen, al jaren. Ik dacht zo bij mezelf als iedereen zijn eigen 

stoel al afkuist dan zijn het alleen de tafels die per groepje door één persoon 

moet worden afgekuist en zo draagt iedereen zijn steentje bij. De vloer moet 

ook wekelijks gepoetst worden en nu we verder uit elkaar staan is dit wel heel 

wat. Ik hoop dat iedereen eens de moeite doet om dit te doen zodat dit niet 

steeds door dezelfde mensen moet gedaan worden.  

Even nog over den dans want anders denken jullie nog wat kan die zagen zeg. 

We hebben heel wat dansen herhaald en Linda was blij om te zien hoe goed dit 

allemaal nog ging na die lange pauze. Hoedje af hoor meisjes en we waren toch 

al met een behoorlijk grote groep dus de opkomst was ook top. Ik hoop dat de 

CORONACRISIS snel wat onder controle is zodat ons leven weer een beetje 

normaal zal zijn maar ik denk dat er altijd wel regels zullen blijven. Het dansen 

heeft mij wel heel blij gemaakt en ik denk dat dat voor de anderen ook zo was. 

Dit was het dan voor deze keer. Ik wil langs deze weg iedereen die dit leest een 

goede gezondheid wensen, met die corona is dat iets wat ik nu altijd doe en 

voor de rest zeg ik dan tot de volgende. 

Groetjes Annemie 



Peren 
 

Het is volop fruit-trektijd, en dus was het dan ook de moment om de appels en peren uit mijn 

boomgaard te trekken. Ons Suzanne had al eens gezegd: ‘boerke, ik wil dringend appelspijs 

maken voor ze allemaal rot zijn’ en wat doet een goede ziel als ik dan al niet om zijn vrouwtje 

gunstig te stemmen? Juist: appels en peren trekken. 

De appels waren al vlug allemaal getrokken want na de storm in het voorjaar waren deze bijna 

allen af gehageld maar boven wonder was de schade aan de peren eigenlijk tot een minimum 

beperkt gebleven en blonken zij in het zalige herfstzonnetje. 

Aangezien een pereboom een gevaarlijke boom is had ik het idee opgevat om met de tractor in de 

laadbak te gaan zitten en alzo al de peren te gaan plukken. Mijn idee bleek al vlug een prima idee 

te zijn, en dusdanig vlotte het trekken zoals het nog nooit tevoren opschoot. Ik was feitelijk fier 

op mijn eigen inventiviteit! 

Na een goed uurtje was de klus dan ook zo goed als geklaard en moest ik enkel nog een paar 

peren trekken die boven het kot van de stieren stonden. Ik moet wel toegeven dat de pannen van 

het kot niet in al te goede staat waren maar zolang ik op de nagels bleef kon er mij toch niets 

gebeuren. Ik had nog maar een paar van die blinkende ‘dubbele fluppen’ getrokken en zo bleven 

er nog een drietal over die mijn ogen uitstaken. Ik moest mij een paar pannen verzetten om mijn 

werkje met succes te beëindigen. Althans dat dacht ik toch…Ik zou om het fruitig te stellen de 

kriek op de fruittaart dit jaar niet kunnen zetten want met een geweldig gekraak zakte ik door het 

gammele dakje. Het moet toch zo een meter of 5 geweest zijn dat ik tussen de stieren beneden 

viel. Die beesten verstonden er ook geen lap van. Waarschijnlijk dachten zij aan het spreekwoord 

van de ‘appel valt niet ver van de boom’ en keken zij mij aan zoals een koe naar saffraan kijkt. 

Stom dus! Ik heb mij uit de stal gesleept en op ons Suzanne geroepen. Die zag al vlug dat het mij 

niet al te best was en heeft vervolgens den 100 geroepen. Die mannen hebben mij in het 

ziekenhuis in een ijzeren harnas gestoken en direct uit het hospitaal ontslagen met de woorden: 

’wilt ge fruit plukken?.. wacht tot het afvalt en je hoeft je alleen maar te bukken!’ 

En hier zit ik nu met de gebakken peren. Alle vrienden van de landelijke gilde zijn al op bezoek 

geweest. De voorzitter bracht zelf peren mee! Van de secretaris kreeg ik een fles ‘Poire Williams’ 

en de ondervoorzitter bracht een boek over laagstamperenbomen. Hierin staat uitgebreid hoe ik 

een pereboom moet planten snoeien en zelfs plukken! Zelfs onze oude voorzitter is hier geweest 

met zijn vrouwtje en bracht koekjes mee. Eindelijk een normaal geschenk dacht ik, doch hij heeft 

ze tijdens zijn bezoek zelf allen opgegeten.  De penningmeester moest natuurlijk niet onderdoen 

voor de andere snoodaards en bracht een gekarameliseerde perentaart mee, waar hij zelf geen 

stukje van wou en die ik naderhand gans alleen heb opgegeten. Zelfs ons Suzanne wou er geen 

stukje van, wat mij wel tot nadenken heeft gestemd. Tot slot heb ik van het ganse bestuur een 

kaartje gekregen met een korf peren op de voorkant en op de achterkant de ‘vrome tekst’: Met 

een peer in de hand komt men door het ganse land! 

 

 

Tot peers 

 

Uw boerke. 
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