




 
 

“Christenen zijn mensen van de weg. 

Steeds worden ze geroepen om op stap te gaan, 

naar anderen toe. 

Zolang er mensen zijn, 

die lijden aan het leven, 

mogen zij ons op hun weg weten. 

We kunnen niet om hen heen. 

We delen in hun zorgen en pijn. 

Ook al voelen we ons machteloos: 

een beker koud water is er altijd wel. 

Ons wordt niet het onmogelijke gevraagd, 

wél dat we doen wat we kunnen. 

Zoals de leerlingen van toen 

worden wij de wereld in gezonden. 

Door de deuren van onze kerk en van ons huis 

komt die wereld bij ons binnen 

met al haar onenigheid en armoede. 

We kunnen er niet voor vluchten, 

onze ogen ervoor niet sluiten. 

Mensen mogen van ons een helpende hand, 

een luisterend oor en begrijpend hart verwachten. 

Tot een radicale keuze voor hen 

die in de hoek zitten waar de klappen vallen, 

daagt ons geloven ons uit. 

Alleen zo kunnen we het echte leven 

in de geest van Jezus van Nazareth vinden.” 

 

Aan U en Uw geliefden een zalige zomertijd, 

pastoor Jean-Marie 
 

 



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 door 

Brussel met gids maar daarover lees je elders meer. 

Volgende maand hebben wij onze misviering die doorgaat bij de 

familie Van Roy Vroonbaan 40. 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. 

We bestaan dit jaar 125 jaar en willen we in het voorjaar van 

volgend jaar met ons ledenfeest extra vieren. In al die jaren hebben 

zich heel wat mensen ingezet voor het welzijn van de gilde. 

Verenigingen hebben het in deze tijd extra moeilijk. Mensen willen 

selectief deelnemen. Hebben heel wat verplichtingen, gaan dikwijls 

samen werken waardoor de levenskwaliteit extra aandacht vraagt. 

Heb je ideeën om te realiseren laat het ons dan weten, wij staan 

ervoor open. 

Onze dansgroep is in een nieuw kleedje gestoken en de groep is 

een gewaardeerde aanwinst voor de gilde.  

In september steunen we de dorpsfeesten met een extra optreden 

van onze dansers en een Smink beurt voor de kinderen onder 

leiding van Gerda. 

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 

       Uw voorzitter 



As ge Brussel wilt zien lijve……… 

 

We reden samen naar het station van Vilvoorde, waarachter een grote gratis parking verborgen was. 

Dan had je mee moeten gaan met het door twee, dat gidsen begeleide bezoek aan Brussel. 

 

Vanop de parking gingen we binnendoor naar het station. Dit was reeds een belevenis, want dit station 

is zonder twijfel het lelijkste en vuilste station van België. 

Jos had ervoor gezorgd dat we in een voorbehouden wagon konden plaatsnemen. 

Zo spoorden we via het Noordstation, waar Pascal “toevallig” langs de “goede” kant zat; naar het 

Centraal Station, waar we uitstapten. 

Vandaar gingen we in twee groepen met de gidsen bergopwaarts en naar het Park en het Koninklijk 

Paleis. In het Park was er een soort Waalse kermis aan de gang, ingericht door het Brussels Gewest. Het 

viel weer pijnlijk op dat bijna alles in het Frans werd aangegeven. Het was weeral “pour les flamands la 

meme chose”. 

We wandelden verder naar het Koningsplein en door de Regentschapsstraat, voorbij het Museum voor 

Kunst, naar de Kleine en Grote Zavel, waar we het standbeeld van de graven Egmont en Hoorn gingen 

groeten. 

Plotseling kwamen we langs de opnieuw blootgelegd stuk van de oude stadsomwalling, die ons een 

mooi beeld gaf van het stadsleven van lang geleden. Nu ja echt mooi was het niet, want de gids vertelde 

dat er geregeld om diverse redenen werden opgehangen. Als afschrikking lieten ze die lijken dan 

meerdere dagen hangen. 

Langs de Grote Zavel bleven we het Muziekmuseum bewonderen en leerden dat we daar bovenin een 

mooi zicht hadden op Brussel en er een goede pint kon gedronken worden, maar helaas hadden we 

daarvoor geen tijd. 

We daalden af naar de grote markt, voorbij het museum van de kleren van Manneke Pis, dat velen van 

ons gratis konden bezoeken. Voor mijn part kunnen ze die kleren beter weggooien, want even later 

konden we het kleine mannetje in het echt bewonderen en hij zag er beter in zijnen bloten uit. 

De gebouwen op de grote markt zijn veel mooier en indrukwekkender dan die kleine pisser. 

Nu werd het stilaan tijd om weer naar het station te gaan, want een trein wacht niet. 

Zo geraakten we weer in Vilvoorde en konden we naar huis. Het was voor iedereen een leerzame 

ervaring, met echter één bijkomende gedachte aan de Brusselse volkszanger Lange Jojo: 

Jos nondedju on a soif. 

 



 
 

 

 
 

DONDERDAG  15/08/2019 

 

Landelijke Gilde Nieuwenrode organiseert: 
 
Openluchtmis bij “VAN ROY” 
Vroonbaan 40, 1880 Nieuwenrode 
 
Wanneer: 15/08/2019 om 11.00 uur. 
Waar:   Vroonbaan 40, 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)  





Boerke lacht: Duiven 

 

Ons Suzanne had er genoeg van. Alle jaren komen er duiven nesten in haar 

sierbomen. Ze plooien de takken van de boom en de stam zit vol witte strepen van 

de uitwerpselen. Zelfs Luie Wannes zou er bekakt van af gekomen zijn als hij een 

dutje zou willen doen onder onze bomen. 

Ik had al gezien dat er verschillende duivenkoppeltjes in de buurt rondhingen. Zowel 

op de telefoondraad als op de nok van mijn dak zaten ze lekker met twee te 

roekoeën. En hoewel zo’n telefoondraad niet zo stabiel oogt, kan ik je zeggen dat ze 

lekker onstabiel vogelen. Ik weet niet of duiven monogaam zijn, maar er zijn geen 

andere vogels die ik zo dikwijls met elkaar zie paren. 

Ook op de radio had ik al gehoord dat verschillende gemeentebesturen maatregelen 

namen om de populatie in te perken. Ik herinner me dat in de tijd van Gorbatsjov in 

Rusland duiven al opgejaagd wild waren. 

Ons Suzanne was vastbesloten om de nesten manueel weg nemen. De overlast zou 

dan wel van zelf verdwijnen. Ik dacht terwijl ik haar zag vertrekken:” die duiven zitten  

in de nesten…” 

Het resultaat liet niet op zich wachten. Met een ferme ruk trok ze het nest uit de 

boom. Even later zag ik haar het nest terugduwen op de plaats waar het zich tevoren 

bevond. Ik kan me moeilijk inbeelden dat het nest nog even stevig in elkaar stak dan 

voor ze het wou vernietigen.  

Aangeslagen zag ik ons Suzanne weer binnenkomen. “Er zaten twee kuikentjes in” 

zei ze stamelend. Een ei in stukken breken, dat was geen probleem, maar levende 

beestjes de nek omwringen? Neen dat was een brug te ver. Het was duidelijk dat er 

iets mis was met de timing van ons Suzanne. 

Vanuit haar luie zetel is ze dan de boom in de gaten blijven houden, in de hoop dat 

de ouders de kuikens toch bleven voederen. En na een uur of twee koekeloeren zag 

ze een duif landen met wat voedsel in de bek. 

Als je zoiets probeert met zwaluwen of meesjes dan laten ze hun jongen achter. 

Duiven blijken dan toch niet haatdragend te zijn. In plaats van binnenkort een 

geraamte van enkele kuikentjes terug te vinden denk ik dat er enkele duiven extra 

boven op de nok van mijn dak zullen bijtrippelen. De witte strontstrepen, die afsteken 

op het zwarte dak moet ik er dan maar bijnemen. 

Uw boerke. 

 



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 van Klein-Willebroek, Rumst, 
Hombeek.
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?
1 September 2019
Vertrek & aankomst bij Gerda om 13.00u.
Dreefstraat 26 
1880 Ramsdonk

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

Inschrijven
Inschrijven voor 25/08/2019, 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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Bedevaart in Ramsdonk 
 
De bedevaart in Ramsdonk was op de dag van de verkiezingen en dus 

sowieso een beetje hectisch. 
Ik de voormiddag gaan kiezen, voorlezen in de mis in Nieuwenrode en 

dan om 15.00 uur aan de grot in Ramsdonk. 
De viering was op voorhand afgesproken wie wat zou doen, het kon dus 

niet mislopen. Het zou niet mislopen. 
Het begon al bij de uitdeling van de boekjes waar de Nieuwenroodse 

vrouwen voor aangeduid waren. Dat kan natuurlijk niet als je om stipt 
drie uur arriveert. Ook de man die de eerste lezing zou verzorgen 

arriveerde pas om 3 uur.  

Van de aanwezigen afdelingen waren niet alle vlaggen meegebracht 

waardoor onze vlag de ereplaats kreeg. 
De organist was voorzitter van het stembureau en kwam later waardoor 

de eerste liederen a capella gezongen werden. Bij gekende 
Marialiederen, gezongen uit volle borst valt dat zo niet op. 

Bij de omhaling bleven de Nieuwenroodse vrouwen, nochtans aangeduid 
op de vergadering, zitten om dan ineens recht te springen om de schaal 

op te eisen en ook dat verliep niet volgens plan. 
De homilie heeft door onze proost een nieuw kleedje gekregen. Gedaan 

met gezaag over moeder Maria tot het oneindige. Een hedendaagse 
visie op een bepaald thema dat we jaarlijks wijzigen maakt de homilie 

interessant om naar te luisteren. 
Ook bij de communie liep het mis. Onze dames spongen recht om de 

communie te delen, nu deden ze iets dat niet in het script stond. 
Een meevaller was de fruitkorf. We hebben nog steeds niet achterhaald 

welk fruit onze proost niet mag. Degene aan wie de korf geofferd wordt 
eet immers geen fruit, zijn dienaar wel. 

Een betere en nauwkeuriger uitschrijven dringt zich op maar dan moet 
men ook vergaderen zonder een tweede activiteit op dat ogenblik te 

plannen. 
Onze leden blonken weer uit door hun afwezigheid. Het geloof is de gilde 

schijnbaar vreemd. 
Toch was er ook positief nieuws, het weer was goed, de viering en de 

preek waren in orde en zeker weten het taartje en de koffie lieten zich 
smaken en daar doen we het toch voor. 

 
       bert 



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 
josroelants1@gmail.com 

Jean-Marie D'hollander 

Proost 

(0496) 86 96 26 

jean.marie.dhollander@abdijgrimbergen
.be 

Peter Matkovich 

Secretaris, Website, Jongerenwerking 

(0477) 82 42 56 
peter.lgnieuwenrode@gmail.com 

Gerda Craessaerts 

Bestuurslid 

craessaerts.gerda@live.be 

Linda Daelemans 

Bestuurslid 
(0473) 73 67 80 

linda.daelemans@outlook.com 

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 

 

Wel en wee uit de gilde 

Wij bieden ons medeleven aan alle leden die een gezinslid of kennis verloren 

hebben . 

Wij wensen iedereen met een ziekte of verwonding(en) een spoedig herstel toe. 

We wensen iedereen een prettige vakantie toe. 

We wensen de tortelduifjes Luc & Nathalie  veel succes. 

AGENDA 

- 15 augustus 

- 1 september fietstocht  

- 13 & 14 september dorpsfeest 

- 18 oktober kaasavond  

- 29 november kaartavond 

tel:015712011
mailto:miseur.bert@scarlet.be
tel:015712525
tel:0497635411
tel:0496869626
tel:0477824256
mailto:peter.lgnieuwenrode@gmail.com
mailto:craessaerts.gerda@live.be
tel:015711652
tel:052304743
mailto:urbain.craessaerts@telenet.be


 
 
 

18U00 
DORPSCAFE MET EETSTAND    

hamburgers -  pensen -  hotdogs  
              
19U30 
QUIZ  
met voorinschrijving tot 6 september (max. 4pers./ploeg)  
 

 

 
 
 

14U00-18U00 
GRATIS ACTIVITEITEN 
• rommelmarkt met voorinschrijving  
• Highlandgames: allerlei games/demonstraties 
  touwtrekken met voorinschrijving tot 6 september 
• kindermolen- springkasteel- grime- praalwagen    

• rallystand- optredens countrydansers 

• oldtimers: auto’s- jeeps- tractors 
 
16U00-19U00 
BARBECUE  
 
18U00  
ROOFVOGELDEMONSTRATIE 
19U15 
WAAR DOET DE KOE HET 
19U30 

GRATIS OPTREDENS  
• VVZ-Band       
• Bart Kaëll   
• Steve Tielens 
• dj    
 
DOORLOPEND DRANK– & EETSTAND & IJSKAR 

vrijdag 13 september 2019 

vrijdag 13 september 2019 

Zaterdag 14 september 2019 





 

Beste lezers, 

Maandagavond, vandaag nog gaan dansen. We waren met veel ondanks de 

warmte want het was vandaag de eerste dag van de hittegolf en ik dacht er 

zullen er veel forfait geven maar neen hoor zoals altijd was onze groep voltallig. 

Prima hoor dansertjes, met zo’n weer hebben jullie flink gedanst. Ons Linda 

haar tong zal wel droog geweest zijn om ons te begeleiden want amai de 

temperatuur was hoog hoor. We hebben vandaag afgesloten met 

mamamaria…. een leuk Italiaans liedje dat we uit volle borst meegezongen 

hebben. Dat klonk bij de ene al beter als bij de andere maar toch leuk om te 

doen. Veel gelachen, dat is iets wat de laatste tijd veel gebeurt, ondanks onze 

inspanningen lachen wij wel veel. Dat wil zeggen dat we het allemaal zeer naar 

onze zin hebben hé. De inspanningen van onze vaste ploeg is top de laatste tijd, 

de nieuwe dansen volgen elkaar steeds sneller op. Er zijn een paar leuke bij, 

zoals een nieuwe Ierse dans en de snellere wals. Namen van die liedjes kan ik 

niet zo goed meer onthouden, voor de titels moeten we bij ons Isabel zijn, onze 

jongste van de groep en tevens de hevigste, die kan nogal gas geven  en de 

namen van al onze dansen kent ze van buiten, een krak hoor. Allee ik wil nu 

niet zeggen dat de rest dat ook moet onthouden he, ik kan dat ook niet, als ons 

Linda het maar weet denk ik dan. We hebben ook allemaal een nieuwe t-shirt 

gekregen om onze optredens mee te doen, we worden bijna echte amateurs  

grapje haha. Dank u wel voor dit mooi gebaar. Ik wil langs deze weg ook nog 

eens vragen om te helpen op het eetfestijn van 15 augustus 2019 als je 

hiervoor een inspanning wil doen kan je je naam opgeven bij Pascal. Hij heeft 

dit ook al gevraagd op den dans he. Diegene die niet kunnen helpen of dit niet 

graag doen kunnen ook komen eten om de kas te spijzen, zeer lekker ieder jaar. 

Aan democratische prijzen kan je lekker komen eten in de zaal De Mispelaer. 

Nog een belangrijke datum om niet te vergeten is zaterdag 14 september 2019, 

dan geven wij ons eerste officiële optreden met de groep in Nieuwenrode bij 

de dorpsfeesten in de tent om 14.30u in de namiddag,  ‘s avonds is er ook nog 

van alles te doen in de tent en ik weet dat Bart Kaël komt. Vergeet ook hier niet 

vrij voor te houden en hiervoor moet je bij ons Linda zijn. De dansen zullen 

goed geoefend worden op maandagavond en je weet dit is geen wedstrijd 

maar iets om naar uit te kijken zonder stress. Zo dat was het weer, ik hoop dat 

jullie weer genoten hebben van mijn tekstje. 

Groetjes Annemie. 



 

Luxe kaas- of vleesbord 

Landelijke Gilde Nieuwenrode probeert eens iets anders. 

Op 18 oktober 2019 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? 
18 oktober 2019 om 19.00u in de oude pastorie te Nieuwenrode.  

Kerkstraat 24, 1880 Nieuwenrode. 

Kostprijs 
Leden:  22€/persoon 

Niet-leden: 29€/persoon 

 

Inschrijven? 
Voor 4 oktober 2019. 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/ 
 



Inschrijvingsformulier kaasavond 18 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 14€ (en blijf automatisch lid tot eind 2020), 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 4 oktober 2019. 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 





 

 

 

 

 


