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Vakantietijd 
 

Beste leden van de landelijke Gilde Nieuwenrode, ik ben blij dat ik mij hier kort tot u mag richten als 

jullie nieuwe proost. Als u favoriete blad iets later is dan anders, mea culpa, ik zat de voorbije dagen 

in de abdij van Tongerlo, op wijdingsretraite, waardoor ik de deadline haast miste om dit schrijven in 

te dienen.  

Kort wil ik even iets zeggen over mijn retraite in Tongerlo, als voorbereiding op mijn priesterwijding 

drie dagen logeren in het gastenkwartier van de abdij, mooie kamers eigen sanitair en douche, in een 

monumentale abdij gelegen in een groende oase van rust. Er zijn slechtere plaatsen om u 

voorbereiden op een belangrijke stap in het leven.  

Gastvrij ontvangen door drie lieve zusters en meebiddend op het ritme van de paters, ik denk wel dat 

ik nu klaar ben om gewijd te worden. Waarom vertel ik u dit nu wel eigenlijk hierom.  

 

Tijdens mijn wandeling rondom de abdij werd ik overvallen door 

schoonheid en rust. Op een zonnige nammidag wandelend langs 

de slotgracht rondom de abdij, zag ik daar een kleine kudde van 10 

koeien staan, grazend op het stukje niemandsland tussen de 

slotgracht en de abdij muur.  

 

 

Ongestoord stonden zij daar op hun stukje grond te genieten van 

de zon en het malse gras zich niets aantrekkend van de hele 

stikstofcrisis rondom hun. En dan verscheen daar plots in de 

gracht moeder eend op tocht met haar jongen. En toen dacht ik 

hoe mooi kan de wereld zijn, hoe mooi is het werk van Gods 

handen.  

Genietend van de kleine dingen even alle zorgen aan de kant 

kijkend naar een kudde koeien, genietend van een troep jonge 

eendjes, verre exotische reizen, grote avonturen die zijn helemaal niet nodig om te genieten van de 

vakantie.  

Gewoon even het leven op pauze zetten en kijken naar de mooie dingen rondom u, in eigen tuin of 

dorp of rondom een abdij in het niet zo verre kempenland, meer moet dat niet zijn. En ik dankte God 

voor al dat moois.  

Beste lezer van harte wens ik u een hele fijne vakantie, een vakantie om het leven even stil te zetten 

en te genieten van de mooie dingen rondom u, zoek ze niet te ver ze zijn vlak bij.  

 

Met vele groeten  

Kevin  



Het woord van de voorzitter 
 
Beste leden het zijn rare tijden en met het bestuur van de gilde zijn we er 

meer dan ooit van overtuigd dat we de werking van de gilde na de 
corona nieuwe impulsen moeten geven. 

We hebben onze fietstocht achter de rug en die is zeer goed verlopen. 
Dat we hiervoor diep in de zak tasten is een bijkomstigheid want we 

willen onze leden wel wat gunnen. 
Uit de grote boze wereld rondom ons komt er ook altijd wat nieuws op 

ons af. Onze boeren hebben het hard te verdragen. Onze beleidsmakers 
houden ons zowat schimmen voor de ogen. Het onderwijs ondergraaft 

haar eigen doelen en geef toe de studenten weten het ook niet meer 
wanneer het les is. De werken in de Molenstraat lijken eindeloos te 

duren en de Hogerheistraat is verandert in een autostrade. 
Veranderingen worden doorgevoerd zonder overleg en als dat toch in 

overleg is wordt het uitgevoerd voor het einde van de overlegtijd. 
Probeer maar eens een afspraak te maken op de gemeente. Vier 

maanden op voorhand alles aanvragen of het komt niet goed. 
De raden zijn ook aangepast maar voor mij is het nog nooit zo 

onduidelijk geweest. De voorzitter of noem het trekken van de 
stuurgroep heeft geen voeling met verenigingen. Het wordt ook steeds 

moeilijker mensen te vinden die zich ergens voor in willen zetten. Nieuwe 
leden zijn welkom en ook nieuwe bestuursleden die samen met ons er 

het beste van willen maken. 
We gaan kokkerellen met gerechten uit andere continenten, maar we 

gaan ook onze eigen kooklessen weer een nieuw leven geven. 
Oude activiteiten gaan we weer hervatten danslessen worden opgestart, 

we hebben meer dan ooit nood aan sociaal contact en daar wil de gilde 
voor zorgen. 

De gilde gaat ook centraal van uit Leuven het lidgeld voor volgend jaar 
innen om de secretaris te ontlasten. We staan achter dit systeem en 

willen het een kans geven. 
De gilde is en blijft een sociale vereniging voor en met u. 

   
    De voorzitter 



Wel en Wee 

Proficiat aan alle studenten die van de eerste keer geslaagd zijn, gebruik de 2de kans 

voor de studenten die een herkansing hebben en ga ervoor. 

Wij wensen iedereen een goede gezondheid toe. Voor de mensen die ziek en/of een 

operatie gehad hebben een spoedig herstel toegewenst. 

Bij deze leven wij mee met degene die een geliefde verloren hebben. 

Bestuur 

 

 

Bert Miseur 

Voorzitter 

(015) 71 20 11 

miseur.bert@scarlet.be 

Pascal Wijns 

Ondervoorzitter 

(0476) 38 64 86 

pascal.wijns3@telenet.be 

Jos Roelants 

Bestuurslid 

(015) 71 25 25 

(0497) 63 54 11 

josroelants1@gmail.com 

Kevin Pluym 

Proost 

(0472) 80 91 60 

kevin.pluym@skynet.be 

Peter Matkovich 

Secretaris 

(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 

Bestuurslid  

(052) 30 47 43 

urbain.craessaerts@telenet.be 

 

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
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Mat dank aan onze trouwe sponsors.

Nieuwenrode

Beste levensgenieter,

Wij Belgen eten en drinken graag. Het Belgische smakenpalet is 
dan ook ruim en verscheiden en gaat van zoet naar zout. Tijdens 
deze kookworkshop leer je allerhande exotische gerechten uit 
verre landen klaarmaken. We brengen er een eigentijdse toets 
aan: de gerechten van elders, worden klaargemaakt met 
producten van hier. Denk maar aan witloof, appels, asperges, enz. 
Zo komen we tot verrassende smaken en combinaties. 
Meebrengen: mesje, plankje, dunschiller, handdoek en 
keukenschort.

Uitnodiging

Culinair vreemdgaan
Kookworkshop

Wat
Kookworkshop voor leden en niet-leden
Het is 1 les, geen reeks van lessen.

Wanneer
19 oktober 2022 om 19u

Waar
Parochiezaal De Mispelaer

Kostprijs
Leden 25€
Niet-leden 35€

Hoe inschrijven en contactgegevens
Stuur een mailtje naar 
peter.lgnieuwenrode@gmail.com 



Beste lezers,

Hier nog wat nieuws over onze dansles. Ik moet zeggen dat de motivatie van de 
dansers wat zoek was verleden maand,(gelukkig is dat teruggekeerd). En eigenlijk 
stimuleert me dat ook niet, dus ik heb de moed in handen genomen en geprobeerd 
dit op te krikken, met succes. Tevens hebben er al een paar dansers terug 
hernomen , wat prachtig is, nu nog enkel onze PASCAL terug op de dansvloer krijgen,
en geen excuus meer want er heeft al een mannelijke danser hernomen en hij zal 
dus niet alleen tussen al die vrouwen moeten staan. Wij missen vooral zijn 
enthousiasme en zijn grapjes tijdens de les, en natuurlijk ook zijn boots die hard 
stampen op de vloer en zijn yiha -geroep tijdens het dansen. Dus Pascal terug op de 
dansvloer vanaf september he.
Ik heb de afgelopen maand wat moeilijker dansen aangeleerd, wat een hele 
uitdaging was voor onze dansers. Deze zijn reeds meerdere malen grondig herhaald 
en tot in de kleinste details uitgelegd , en dan is het eigenlijk alleen maar oefenen, 
hoe meer we deze dansen, des te beter het zal worden. Voor onze beginners raad ik 
vooral aan om regelmatig te komen en thuis ook wat te oefenen, om de passen goed
onder de knie te krijgen, maar dit begint de goeie weg op te gaan.
Verder is onze zwangere Isabel in zwangerschapsverlof gegaan, ( bevalling voorzien 
binnen 14 dagen dacht ik ) amaai seg hoe goed is dat wel niet om tot op je laatste te 
blijven dansen, wij gaan haar zeker heel hard missen maar wensen haar tegelijkertijd
veel moed en kracht voor de bevalling van haar baby. Ik hoop sterk dat ze nadien 
nog terugkomt .
Zo, dit was het ongeveer, ik ga enkel nog zeggen dat er nog veel pittige dansjes 
klaarstaan en ook soms ook een gemakkelijke , de boog moet niet altijd gespannen 
staan. Voor iedereen : een fijne vakantie en " keep on dancing"
Ik zou zeggen , veel leesgenot en voor Isabelle : toi toi toi

groetjes
Linda



Fietsen met de gilde 
 

 
Het fietsen met de gilde is zowat een traditie geworden. Wat ook een 

traditie lijkt te worden is dat Paul voor een schitterende tour zorgt. 
Het aantal deelnemers was behoorlijk en de nieuwelingen die met ons 

meereden waren heel tevreden. 
Na frisco’s van vorig jaar was er opnieuw plaats voor een normaal ijsje. 

De tocht startte in de Hogerheistraat bij de voorzitter. 
Het werd een aangename fietsweg langs de spoorweg, waar het rustig 

rijden is. Zo naar Londerzeel waar we op een omleiding werden 

getrakteerd en zo langs Leirekens route naar Steenhuffel.  

Peter Pascal en ikzelf zorgden ervoor dat de oversteken bij straten veilig 
kon gebeuren, tenslotte is het belangrijk dat we in groep rijden en onze 

veiligheid in acht houden. 
Een eerste stop werd gemaakt in Peizegem waar het juist kermis was. 

Gelukkig waren we er voor het echt druk werd zodat een plaatsje vinden 
in het café geen probleem was.. De deelnemers konden zich rustig de 

benen strekken. 
De weg ging nadien richting Merchtem, waarbij een pittige helling op het 

programma stond. Normaal geen probleem maar wel als je elektrische 
fiets het laat afweten. Met de hand aan de fiets dan maar. Gelukkig kon 

de fiets herstart worden zodat de verdere tocht niet in gevaar kwam. 
In Impde werd er langs het kasteel gereden om zo via de oversteek over 

de A12 aan ons tweede rustpunt te komen. In de Volle Pot werd een 
tweede maal de innerlijke mens versterkt. 

Van de oorspronkelijke ronde werd afgeweken met een tochtje door het 
Velaertbos. Het is altijd zalig om door een bos te rijden. 

Op weg dan maar naar de koffietafel met lekkere koffiekoeken en een 
drankje. 

Een welgemeende dank aan iedereen die meereed. Een hartelijk knuffel 
voor Paul die zijn tijd stak in een aangename ronde die ons door andere 

gilden benijd wordt. 

We hopen U allen terug te zien bij onze volgende activiteit. 

 
 

      Bert 





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?
Iedereen

Waar en wanneer?
28 augustus 2022
Vertrek & aankomst bij Bert om 13.00u.
Hogerheistraat 35A
1880 Nieuwenrode

Kostprijs
10€ (alles inbegrepen, kinderen jonger dan 14 jaar 
rijden gratis mee). 
15€ voor niet leden.

Inschrijven
Inschrijven voor 21/08/2022, 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: Eenhoorn 

Ik heb een koe waarbij een hoorn op haar kop is afgebroken. Een raar zicht. Niet 

alleen omdat die verdwenen hoorn de schedel van de koe als het ware een beetje 

blootlegt, maar vooral omdat de wond constant bloedde.  

Mijn eerste gedachte was om de afgebroken hoorn terug op zijn plaats te zetten. 

Maar zeg nu zelf, hoe doe je zoiets? Met een tube 1-2-3 minuutlijm? Een gedachte 

die ik al snel liet varen na alle complicaties van de vorige week. Daar had ik een 

keramieken beeldje proberen te lijmen, maar het enige wat goed lijmde waren mijn 

vingers. Ik had achteraf gezien nog het geluk dat ze niet supervast aan elkaar 

lijmden of ik kon naar het hospitaal om ze van elkaar te halen. Mijn buurman zei 

ludiek: “ Je moet in zo’n geval de gelijmde vingers in de mond houden zodat de lijm 

geen tijd heeft om uit te drogen. Ik denk dat ik hem een tube 1-2-3 minuutlijm ga 

cadeau doen. Van zodra hij zijn vingers lijmt, lijmt hij zijn tong mee vast . Dat is 

zeker! Ik ben dan ook verlost van zijn onnozele praat. 

Misschien kon ik de hoorn vastzetten met Pattex. Ik had op televisie een 

reclamefilmpje gezien waarbij ze makkelijk een zwaar voorwerp aan het plafond 

konden lijmen. Dat leek me wel iets geschikt om hoorns mee vast te zette. Normaal 

ben ik eerder iemand die zaken vastzet met schroeven en bouten maar eerlijk? Je 

kan toch moeilijk een grote parkervijs gebruiken om die hoorn vast te zetten. Bij 

“Topdokters” op televisie heb ik al wel gezien dat deze een hamer en een beitel 

gebruiken tijdens hun operaties. Zelfs een handboormachine om vijzen mee vast te 

zetten passeert de revue. Ik zie mezelf geen vijzen vastzetten in de schedel van zo’n 

koe. Zelfs geen inox-vijzen, ook al zijn deze veel hygiënischer dan ijzeren of 

gegalvaniseerde vijzen.  

Ons Suzanne alvast was niet te vinden voor mijn lijmproject en vond dat ik beter een 

dierenarts kon opbellen om de wonde te verzorgen. Ze wist dat je gedurende enkele 

minuten de ingelijmde hoorn stevig moest vastdrukken om de hechtheid en 

stevigheid te verzekeren. Stevig aandrukken op een kop van een levende koe, dat is 

voorwaar geen evidentie. Als je te vroeg loste, dan was de kans groot dat de hoorn 

niet symmetrisch stond met de andere hoorn, of dat hij zakte. Ik zie het zo voor mij: 

mijn koe met één hoorn naar boven en eentje naar beneden. In de tijd van de vikings 

was dat misschien wel de mode, maar toch niet meer vandaag de dag. 

De dierenarts was relatief snel ter plaatse. Hij was geen voorstander om hoorns 

terug op hun plaats te zetten. Hij keek nogal raar toen ik hem sprak over lijmen van 

hoorns. Ik stelde hem zelfs voor om een kroon te zetten, net zoals bij de tandarts. 

Afgebroken is verloren stelde hij resoluut. Ook geen gevoel voor esthetiek vind ik.  

Nu moet mijn koe verder met één hoorn. Het is dan wel niet de legendarische 

eenhoorn, want daar staat de hoorn in het midden, maar mijn koe oefent toch al een 

beetje. Ze houdt sindsdien haar kop een beetje scheef, ook al kan dat misschien wel 

van het gewicht zijn.  

Uw boerke. 



 

Luxe kaas- of vleesbord 

Landelijke Gilde Nieuwenrode probeert eens iets anders. 

Op 5 november 2022 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. 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? 
5 november 2022 om 19.00u in “De Mispelaer” te Nieuwenrode.  

Paddegatstraat 53, 1880 Nieuwenrode. 

Kostprijs 
Leden:  30€/persoon 

Niet-leden: 40€/persoon 

 

Inschrijven? 
Voor 23 oktober 2022. 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 5 november  LG Nieuwenrode. 

Naam:   

Aantal personen:  

Tel of gsm of e-mail:  

Keuze uit: 

Omschrijving Prijs Aantal Totaal 

 Voor Leden LG. 

Kaasbord + brood 

 

 

30€/persoon 

 

…………….. 

 

………………… 

Kaasbord Lactosevrij 

kaas   + glutenvrij brood 

 

30€/persoon 

 

…………….. 

 

………………… 

Vleesbord + brood 

 

 

30€/persoon 

 

…………….. 

 

………………… 

Vleesbord met 

glutenvrij brood 

 

30€/persoon 

 

…………….. 

 

………………… 

Wordt lid van Landelijke Gilde Nieuwenrode voor de actie prijs 

van 14,5€ (en blijf automatisch lid tot eind 2023), 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 

 

 

40€/persoon 

 

…………….. 

 

………………… 

Kaasbord Lactosevrij 

kaas   + glutenvrij brood 

 

40€/persoon 

 

…………….. 

 

………………… 

Vleesbord + brood 

 

 

40€/persoon 

 

…………….. 

 

………………… 

Vleesbord met 

glutenvrij brood 

 

40€/persoon 

 

…………….. 

 

………………… 
 

Voor 23 oktober 2022. 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 





 
 

 

 
 

KOOKLESSEN 2022-2023 
 

 

Wanneer? Woensdag 16 November 2022 om 19.00u 

   Woensdag 21 December 2022 om 19.00u 

   Woensdag 18 Januari 2023 om 19.00u 

   Woensdag 15 Februari 2023 om 19.00u 

   Woensdag 15 Maart 2023 om 19.00u 

  

Waar? In De Mispelaer te Nieuwenrode!!   

 

De lessen begeleid door Rik staan open voor iedereen, ja 

ook voor de dames , wil je eens iets uitproberen, meld het 

ons en we regelen het met de lesgever. 

Als jij je geroepen voelt om mee te koken wees dan snel 

want eenmaal het maximum bereikt is kan je helaas niet 

meer deelnemen. 

 

 

Prijs? € 100 voor de 5 lessen.  

Tijdens de laatste les worden de partners culinair in de 

watten gelegd.   

Er is steeds aangepaste drank voorzien. 

 

Hoe inschrijven? Inschrijven bij Bert Miseur 015.71.20.11 of via 

de mail van de gilde 

peter.lgnieuwenrode@gmail.com 

mailto:peter.lgnieuwenrode@gmail.com


Lidgelden Landelijke Gilde Nieuwenrode.

Beste allen.
Het is weer bijna tijd voor de lidgelden te innen.
Vanaf dit jaar gebeurd dit rechtstreeks door Leuven .

Wat betekent dit voor jou als lid ? Je zult zelf kunnen kiezen wanneer en op welke manier je jouw 
lidmaatschapsbijdrage wilt 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.

Wij stappen  mee in dit systeem , 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).

Bij eventuele vragen staat de secretaris U graag bij, neem contact op via 
PETER.LGNIEUWENRODE@GMAIL.COM

Of scan deze QR-code.





 

 

 

 

 


