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Afscheid nemen is voor ons ook de pijn voelen van het uit mekaar gaan, 

van het vertrouwde te moeten loslaten. 

Het is de pijn voelen om het einde van 6 jaar fantastische samenwerking. 

Mensen loslaten, met wie je een lange weg hebt afgelegd, doe je niet 

zomaar. 

Al die herinneringen zijn kostbare geschenken die we meedragen. 

Afscheid nemen is ook naar de toekomst kijken. 

Het is niet alleen het einde van iets beleven maar ook naar de toekomst 

van het nieuwe zien 

én de nieuwe pastor te verwelkomen Kevin Pluym. 

Voor mezelf is dit ook totaal nieuw. 

Voor onze parochiegemeenschap is het verder bouwen aan een 

geloofsgemeenschap die uitnodigend is voor deze tijd. 

Het is ons weer opnieuw engageren en investeren in nieuwe mensen en 

nieuwe visies. 

Het is weer opnieuw samen proberen te bidden, te vieren, te getuigen  

én te helpen in de naam van de Heer Jezus Christus. 

Gods zegen voor de LG-Nieuwenrode! 

Pastoor JM 



Woord van de voorzitter 
 

Beste leden het nieuwe werkjaar is gestart. Het verlof ligt achter 
de rug en het is er een van een andere orde geweest. We zijn 
allen geconfronteerd met een andere levensstijl. We konden 
niet alles meer doen wat we in gedachten hadden. Geen quiz, 
geen teerfeest geen dansen. We hebben onze leden verrast 
met een geschenkbon en een take away om de gebondenheid 
met elkaar aan te halen. 
Gelukkig komt daar zachtjes kentering in. We zijn weer gestart 
met een fietstocht en ook met danslessen. Toch blijft bij mij het 
gevoel van waakzaamheid overheersen. 
Graag zouden we alles weer normaal laten worden. Aan 
winterpret gaan we deelnemen en als het enigszins kan houden 
we teerfeest al zal dat anders zijn nu we op zoek moeten naar 
een andere traiteur. 
Ook het lidgeld moet vernieuwd worden, hiertoe krijg je bij ons 
boekje een aanzoek. Ook staan er bestuursverkiezingen op het 
programma. Als je je geroepen voelt ben je altijd welkom. Als je 
met de gilde iets wil organiseren zonder daarom in het bestuur 
te zitten kan dat ook. Elke vernieuwing is welkom. 
Voor de toekomst plannen we mogelijk weer een busreis naar 
de bloesem in. Of de quiz ook al kan hangt van een aantal 
factoren af. We hebben de quiz altijd als laagdrempelig 
beschouwd wat zeggen wil dat we sterk op zoek moeten naar 
sponsors voor onze prijzentafel.  
De volgende maanden zijn ook cruciaal voor de bezetting van 
de zaal. Hoe zal de CO2 meter reageren op het gebeuren, hoe 
moeten we de bediening organiseren. Het zijn allemaal 
vraagtekens die we moeten opklaren maar wat we zeker zullen 
doen. 
Het idee van een herfst of winterwandeling wordt geopperd en 
dat is misschien iets waar we ons dorp mee kunnen verkennen. 
Een wandeling langs interessante plekken of interessante 
verhalen uit het dorp dat ons zo nauw aan het hart ligt. 
 
     De voorzitter 





Boerke Lacht : Frietjes 

 

De tijd van de vallende blaren van de bomen is weer aangebroken. Voor onze 

boerderij is dit een tijd van voorbereiding vóór de winter en het binnenhalen van de 

laatste oogst.  

Hoewel mijn vrienden landbouwers klagen dat de aardappeloogst is tegengevallen en 

dat er veel rotte patatten bij zijn, mag ik zelf niet klagen. Dat de frietkoten hiervan gaan 

profiteren om hun prijzen weer te verhogen is een zekerheid. Misschien kunnen we de 

rotte patatten voor een prijsje van de hand doen. De kopers kunnen deze dan 

gebruiken bij betogingen en misschien wel om het frietkot te bekogelen. ’t Is voor het 

goede doel en tijdens elke oorlog is er altijd iemand die winst maakt op de kap van 

een ander. Waarom wij landbouwers eens niet? Het lijkt mij een gat in de markt. 

Ons Suzanne die altijd wel een lekker frietje lust, vindt dat ze nu al overdrijven met hun 

hoge frietprijs. Zeker als ze stiekem omrekent naar onze oude Belgische frank. Ze 

gruwelt als ze denkt aan de excessieve hoge prijs en vindt dat ze alleen maar de dikke 

Porsche van de frietkot-uitbater aan het sponseren is.  

Ik snap trouwens niet goed waarom die uitbaters met een Porsche willen rijden. Er kan 

nog niet eens een zak patatten in de koffer, laat staan een frigobox met curryworsten. 

Ik heb laatstleden gehoord dat ze tegenwoordig zelf hun frieten zelf niet meer maken. 

Zouden ze hun materiaal laten leveren met bol.com ? Schandalig eigenlijk, in plaats 

van de plaatselijke boer te steunen komen die aardappelen van ver, vermoedelijk uit 

Holland! Lekkere Hollandse aardappelen, heb jij daar al van gehoord? Ik niet hoor! Ik 

denk dat we hier de logische vergelijking mogen doortrekken tussen Heineken en ons 

Belgisch rasbier. Als ik bovendien denk aan de ecologische voetafdruk die dat 

veroorzaakt, dan geeft mij volop goesting om met een rotte patat naar de liters benzine 

slurpende Porsche te smijten. 

Ons Suzanne weet dat ik dol ben op curryworst speciale. De ajuintjes moeten wel 

lekker vers zijn en voor mij moet er curryketchup tussen gespoten zijn, want 

tomatenketchup vind ik maar niks. Vermoedelijk worden die ajuinen ook geleverd door 

de pakjesdienst. Een zak ajuin geraakt immers ook niet in de koffer van de Porsche. 

Ik twijfel nog over de grootte van de rotte patat die ik zou gooien naar de Porsche. Je 

moet gooien, zien dat het raak is en dan gaan lopen. Ik ben sneller dan de 

frietkoteigenaar, maar tijd om meer dan 2 rotte patatten te gooien ga ik niet krijgen. Hij 

mag dan wel trager zijn dan ik, een mep wil ik niet van hem krijgen.  

Plots hoor ik ons Suzanne vragen of ik mee wil gaan om een frietje te steken. Ze heeft 

geen goesting om te koken. Ik kijk haar verward aan en vraag of ik mijn patatten moet 

meenemen. Ze glimlacht, kust me op mijn voorhoofd en sleurt me mee naar buiten. 

Ik denk dat ik mijn protestactie maar zal uitstellen tot een latere datum.  

Uw boerke. 



Beste lezers,

Hier zijn we dan, terug van weggeweest. Het tekstje van de dansertjes. Ja het is moeilijk 
schrijven als er niet gedanst wordt. Ik maak altijd een verslagje van de belevenissen op den 
dans. Ik kan u verzekeren dat het voor iedereen een blij weerzien was na die lange periode, 
het niet kunnen dansen was voor velen van ons wel een groot gemis. De eerste maandag van
september was het dan zover, we zijn begonnen om 19.30u en ik kan u verzekeren, we 
waren met veel en goed op tijd hoor. De sfeer zat er al meteen goed in, de babbeltjes waren 
gezellig in de verschillende groepjes zag je alleen maar lachende gezichtjes. We vroegen ons
wel af of het dansen wel ging lukken want die danspasjes onthouden na zo’n lange tijd, het 
zat bij velen van ons heel ver weg in ons hoofd. En dan was het zover na een korte 
welkomspeech is ons Linda eraan begonnen. Ze heeft ons die eerste maandag verschillende 
dansjes terug laten dansen, sommige met weinig en andere met veel droog oefenen. Het 
kopke zat vol op het einde van de avond. Er is veel gelachen als er eens iemand de 
verkeerde kant op ging. De gezichten die je trekt als je niet goed weet hoe was het nu weer, 
ik kan je zeggen het brengt je aan het lachen. Na zo’n lange periode van coronaregels heb je 
niet veel nodig om te genieten van het leven. Ik denk dat velen onder ons gewoon blij waren
dat we nog eens zonder zorgen konden dansen want van dansen wordt je blij. Dansen geeft 
zo een goed gevoel en is ook zo goed voor ons lichaam, je gebruikt hier veel spieren voor 
he, goed voor de rug… ik ben natuurlijk geen dokter maar ik voel mij altijd beter na den 
dans, lekker alles losmaken zeg ik altijd. Op den dans zijn er ook altijd wel leuke 
gesprekken tijdens den dans of in de pauze, wel tijdens het dansen lukt dit niet zo goed. We 
moeten ons kopke erbij houden of onze voetjes luisteren niet goed naar ons hoofd, als er 
eens iemand iets zegt is het altijd wel lachen want dan gaan we de mist in. Allee das niet zo 
erg want tenslotte doen we dit voor ons plezier en ik zeg altijd het is geen wedstrijd he, je 
mag fouten maken in het leven.  We zijn de eerste weken begonnen met het herhalen van 
verschillende dansen en nu hebben we al een nieuwe dans geleerd. We gaan erop vooruit. 
Linda probeert het altijd wel boeiend te houden, zowel voor de diegene die dit al lang doen 
als voor diegene die nieuw zijn of nog niet goed meekunnen. Je hoort het onze dansgroep is 
weer volop gemotiveerd en wij zijn er klaar voor hoor Linda, laat maar komen die dansjes 
… Zo dit was het dan weer, tot volgende keer. Ik hoop dat je het leuk vond om weer eens 
iets te lezen van de dansertjes. Het volgende tekstje gaat geschreven worden door ons Linda 
zelf, we gaan dit samen doen zodat het leuk blijft om te lezen. Iedereen heeft zijn eigen 
manier van schrijven en het is niet altijd gemakkelijk om inspiratie te vinden om iets te 
schrijven. Tot binnenkort.

Groetjes Annemie.





Fietsen met de gilde 
 
Daar gingen we dan, na meer dan één jaar inactiviteit zouden we 

opnieuw eens wat samen kunnen doen.  Een fietstocht van zowat 30 km 
zouden we moeten aankunnen. De start werd om een uur gegeven van 

bij onze voorzitter, maar niet zonder eerst een frisco te hebben 
verorberd. De gezondheidsmaatregelen lieten het niet toe ons gewoon 

ijsje te serveren. 
De weergoden waren ons niet goed gezind want er werd motregen 

voorspeld. Met 27 man werd de tocht aangevat een lekke band en een 
onverwacht familiebezoek hadden de groep even verkleind 

Pol & Freddie zorgde voor een parcours langs Laar en Weerde en 
Verbrande brug. 

In Laar werd er een eerste keer gestopt om de inwendige mens van 
vocht te voorzien. Net op tijd want er viel een vleugje nat. Pascal, Peter 

en Bert zorgden ervoor dat de straatovergangen voor onze fietsers veilig 
waren. Langs rustige smalle fietsstraatjes in een prachtig groen decor 

fietsten we verder naar Weerde waar aan de kerk een gezellige taverne 
werd aangedaan. Een mens kan tenslotte niet op een been staan. 

De weg werd 
vervolgd langs de 

Zenne tot Vilvoorde 
waar de de richting 

Verbrande Brug uit 
fietsten. Dan langs 

het kanaal richting 
Humbeek en verder 

naar ‘t Schippershof 
waar een laatste 

drankje op ons 
wachtte.  Eenmaal 

terug in de Hogerhei 
konden we met zijn 

allen aan tafel 
omwille van de 

weersomstandigheden werden de koeken geserveerd onder de 
notenboom wat voor een speciale sfeer zorgde. Ieder zijn eigen koeken 

in een apart zakje. Best gezellig maar toch een beetje kouwelijk. 
Een speciale dank aan Pol & Freddie voor de fantastische trip en aan 

Peter voor de organisatie, zeker voor herhaling vatbaar . 

 



Lidgelden Landelijke Gilde Nieuwenrode.

Beste allen.
Het is weer tijd voor de lidgelden te innen.
Dit jaar doen wij het nog op onze vertrouwde manier, namelijk met een overschrijving die U aan dit
boekje aangehecht kunt terug vinden.
In de toekomst (eind 2022) zal dit rechtstreeks door Leuven afgehandeld worden.

Wat betekent dit voor jou als lid ? In de toekomst kan je zelf kiezen wanneer en op welke manier je
jouw lidmaatschapsbijdrage wil betalen. Half november 2022 zal je een betaalverzoek ‘Hernieuw je
lidmaatschap’ ontvangen per mail of per brief met de nodige betaalinfo. Wie een mailadres heeft, 
kan betalen via een digitale betaalknop zoals bij een webshop of via overschrijving. Leden waarvan 
we geen e-mailadres hebben, ontvangen een brief met een QR-code. Voor de inning van de 
lidgelden zal voortaan gebruik gemaakt worden van een NIEUW, apart NATIONAAL 
REKENINGNUMMER, BE58 7364 0306 5679 op naam van Landelijke Gilden BB Lidgelden. Na 
betaling ontvang je van ons je lidkaart.

Graag zouden wij mee in dat systeem stappen, maar daarvoor hebben we jullie actueel e-mail 
adres nodig.
Daarvoor hebben we een extra pagina aangemaakt op de website van de gilde 
(https://nieuwenrode.landelijkegilden.be/leden), zouden jullie het zien zitten om jullie actuele 
gegevens via dit formulier in te vullen en op verzenden te klikken? Zo komt dit bij onze secretaris 
terecht (jullie gegevens worden volgens de GDPR-richlijnen  behandeld).

Of scan deze QR-code.





 

 

 

 

 


