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Waarom vieren we kerstmis op 25 december?  

 

Kerstmis het geboortefeest van Jezus, we vieren dit al eeuwen op 25 december 

waarom?  

Historici hebben de exacte geboortedatum van Christus nooit kunnen bepalen. Maar 

Christenen wilde deze belangrijke gebeurtenis wel vieren, daarom bepaalden zij zelf 

een datum een heel symbolische datum.  

 

Kerstmis vieren we op de kortste dag van het jaar, toch de korste dag hier bij ons in 

Europa. Bij de Germaanse volken was het de gewoonte deze kortste dag te vieren, 

men smeekte dan de Goden om opnieuw meer licht naar de wereld te zenden.  

 

Voor Christenen echter is Hij Jezus Christus het licht van de wereld, en het leek dan 

ook wel mooi om die kortste dag van het jaar tot geboortedag van Jezus uit te 

roepen, met zijn geboorte lengen de dagen, gaan we langzaam weer naar meer licht 

toe in onze wereld. En daarom koos men 25 december uit om de geboortedag van 

Christus te vieren.  

 

Hiermee kwam men ook tegemoet aan de heimwee van jonge bekeerlingen, vele 

Germaanse stammen bekeerden zich in die dagen tot het Christendom, zij waren het 

gewend 25 december feest te vieren voor hun Goden. We hebben dat feest dan maar 

gekerstend, wat wil zeggen we zijn feest blijven vieren zoals men gewoon was, maar 

op het feest stonden niet meer de Germaanse goden centraal, het werd een nieuw 

feest op de oude vertrouwde dag een Feest voor de geboorte van Jezus Christus.  

 

Tot zover een stukje geschiedenis om u te zeggen Kerstmis wil licht brengen, in de 

natuur gebeurt het al de dagen gaan weer lengen, maar als Christenen willen wij ook 

figuurlijk meer licht brengen in onze soms donkere wereld, waar oorlog en crisis 

dreigt.  

 

En dat is wat ik ons allen toewens dat we in deze dagen van Kerstmis licht voor elkaar 

mogen zijn en graag wens ik u ook al een voorspoedig en gelukkig nieuwjaar.  

 

Proost Kevin  



Woord van de secretaris 
 
Beste  leden, het voorbije jaar is voorbij gevlogen, op naar het volgende. 

We hebben geprobeerd om onze activiteiten zo goed mogelijk opnieuw 
op te starten, wat niet volledig gelukt is. 

Winterpret 2022, de eigenzinnige quiz, ons teerfeest, 15 augustus 
misviering en restaurant, zijn allemaal niet kunnen doorgaan. 

We hebben wel een fietstocht in mei en augustus gehad, een take-away 
in plaats van restaurant op 15 augustus, ook culinair vreemdgaan en de 

kooklessen zijn bezig, en een geslaagde kaasavond. 
 

We hopen dat we in 2023 onze normale programmatie terug kunnen 

aanbieden. 

Wat staat er al vast? 
 

- 14 januari winterpret 2023, een standje van Landelijke Gilde en ook 
een standje van onze “Landelijke Countrydansers” en als je weet dat 

Christa al aan het brainstormen is, dan weet je het wel. 
 

- 21 januari onze eigenzinnige quiz, inschrijvingen zijn geopend 
 

- 18 februari kerkdienst opgeluisterd door het gelegenheids zangkoor 
van de gilde, aansluitend ons teerfeest 

 
- Ergens rond mei een wandeling 

 
- 15 augustus misviering en restaurant 

 
- Eind augustus begin september fietstocht 

 
- Misschien terug een kaasavond of een variant in oktober / november 

 
Als er leden zijn die een activiteit willen voorstellen, niet aarzelen laat het 

ons weten via een bestuurslid of via mail en we bekijken het. 

 

We verwelkomen ook enkele nieuwe- en terugkerende leden in de gilde, 
van harte welkom. 

 
Voor de leden die hun lidgeld nog niet zouden betaald hebben, als je lid 

wilt blijven laat het ons dan weten via peter.lgnieuwenrode@gmail.com 
 

Voor de rest wens ik jullie allemaal goede eindejaarsfeesten en het 
allerbeste voor 2023. 

   Peter. 



Wel en Wee 

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@gmail.com 

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 
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Boerke Lacht: Lichtpuntje 

Het eind van het jaar komt weer in zicht. Iedereen kijkt uit naar een witte kerst. Ik 

ook, al is dat niet zo evident in onze contreien. In de Hoge Venen hebben ze wel 

veel meer kans op sneeuw, al vermoed ik dat de plaatselijke bewoners dat niet altijd 

even tof vinden. Laat mij toch maar dromen van duizenden lichtjes binnen in huis en 

in de tuinen met een dik romantisch ogend sneeuwtapijt. De geur van kerstbomen 

komt me nu al tegemoet, met daaronder veel te grote pakjes, in verhouding met de 

gekozen boom. Eigenlijk snap ik wel waarom de mensen sinds mensenheugenis met 

kerst spreken over vrede en liefde. Nu nog de woorden omzetten in daden. 

Zelfs nu rond de kerstperiode heb ik nog steeds problemen met het winteruur. Ik 

wordt nog steeds te vroeg wakker, en hoewel ik eigenlijk slaap als een marmot in de 

winter, moet ik toch altijd als een te vroeg wakker geworden beer eens rond 

wandelen, alvorens ik terug in bed kruip voor een tweede snoesrondje. Ons 

Suzanne is een echt ochtendmens. Dat kan je van mij niet zeggen. Ze denkt dan dat 

ik al wakker ben en begint een, voor mij, veel te ingewikkeld verhaal te vertellen. 

Buiten “mmm”” en “humhum” denk ik niet dat ik ooit al iets zinnig heb uitgekraamd. 

Het verbaasd mij zelfs dat ze mij hierover nog nooit heeft afgerekend. Als ze een 

uitgekiend plan had om mij te beroven dan was ik waarschijnlijk nu al clochard 

geweest. 

Laatst stond ik tegen mijn koeien uit te leggen dat ik geen ochtendmens was en dat 

ze dan ook niet moesten verwachten, hoewel het uur veranderde, dat ze vroeger 

hun eten gingen krijgen. De koe waartegen ik het aan het uitleggen was liet een 

verdwaasde loei horen. De andere koeien loeiden op hun beurt bevestigend. Dat ons 

Suzanne net op dat moment met eten voor hun passeerde zal ik maar als toeval 

beschouwen. 

Ik kijk er echt naar uit dat de nachten terug inkorten en dat het zomeruur terug wordt 

ingevoerd. Intussen hou ik me kalm bezig voor mijn open haard. Kaartjes schrijven 

naar kennissen en familieleden is intussen gemeen goed. Ik schrijf haast nooit nog 

een brief, tenzij het een klachtenbrief naar de gemeente is natuurlijk. Zelf ontworpen 

welgemeende tekstjes schrijven op de kerstkaartjes doe ik altijd samen met ons 

Suzanne. Een mooie traditie waarvan de post profiteert om jaarlijks de prijs van de 

postzegels te verhogen.  

Terwijl ik aan ons Suzanne uitleg dat de levensomstandigheden voor mens en dier 

het laatste jaar dan wel verbeterd zijn, en dat we misschien ons mondmasker 

afgenomen hebben, maar dat de maskers nog lang niet zijn afgevallen, komt ze naar 

mij gewandeld met een dampende kop chocomelk. Ze overhandigd de kop met het 

oor nog in haar hand. Ik besef plots dat Keizer Karel niet zomaar de uitvinder is van 

de pot van Olen. Maar vooraleer ik kan zeuren geeft ze mij een innige zoen. De 

verbrande vingers en het winteruur kunnen mij gelijk gestolen worden. Mijn vrouwtje 

is en blijft een lichtpunt in dit tranendal. 

Uw boerke 





op onze
eigenzinnige QUIZ

op
21 januari 2023

EIGENZINNIGE QUIZ

De quiz van de Gilde is al een begrip. 

Je moet absoluut geen bolleboos of professor zijn om hier een leuke avond aan
te beleven. Praktische proeven, een beeld herkennen dat 100 keer
vergroot werd,… 
Iedereen vindt er wel iets naar zijn gading.
Daarenboven worden vragen gesteld uit ons boekje. Als je het diagonaal leest
ken je het antwoord al.
Zoek dus een paar vrienden bij elkaar (max 4 personen/ploeg) en kom
quizzen!!!
Het is alleen plezierig als we met velen zijn. Laten we er met z’n
allen een succes van maken!!!

Iedereen is welkom, je hoeft geen lid te zijn van Landelijke Gilde Nieuwenrode

Inschrijvingsbedrag is 10€/ploeg (ploeg bestaat maximum uit 4 personen)

Op voorhand in te schrijven (tot 14 januari2023).
Stuur een mailtje met uw quiz-naam naar peter.lgnieuwenrode@gmail.com
Inschrijvingsbedrag te storten op IBAN: BE31 7342 0000 8955 BIC: KRED BE BB

Welkom!

WANNEER WAAR KOSTPRIJS EN INSCHRIJVINGEN

21 januari 2023
om 20u

Parochiezaal 
“De Mispelaer”
Paddegatstraat 53
1880 Nieuwenrode

10€/ploeg

Op voorhand in te schrijven (tot 14 januari2023).
Stuur een mailtje met uw quiz-naam naar
peter.lgnieuwenrode@gmail.com
IBAN: BE31 7342 0000 8955 BIC: KRED BE BB



Hallo iedereen, 

 

Eventjes een woordje van mezelf over ons dansgroepje natuurlijk. Wij zijn in de 

feestmaand beland en de sfeer hangt er al goed in bij ons. Wij hebben zojuist 

een groepsfoto genomen, en amai ik verschoot over het aantal leden in onze 

dansgroep .  

Spijtig dat er hiervan maar de helft wekelijks kan komen dansen, dat is 

betreurenswaardig . Er zijn hiervan wel dansers waarvan hun gezondheid dit 

niet meer toelaat , oa  door allerlei lichaamsaandoeningen waardoor het niet 

meer mogelijk wordt. 

Toch moet het gezegd worden dat men soms wat meer moeite moet doen om 

toch die stap naar de dansles te zetten , want hoeveel lessen men mist, des te 

harder wordt het om die dansjes weer onder de knie te krijgen , zelfs gewoon 

komen kijken als het lichamelijk niet gaat, kan je al heel veel op weg helpen. Ik 

doe dan ook mijn uiterste best om die dansen nog is uit te leggen, maar kan 

hierbij niet eeuwig blijven stilstaan , dit is ten nadele van de dansers die wel 

wekelijks komen . 

Dus ik hoop, eens het nieuwe jaar gestart zal zijn, dat de opkomst wat beter zal 

zijn, per slot van rekening moet ikzelf ook elke week een hele afstand afleggen 

om tot daar te geraken, laat staan om de dansen goed in te oefenen , enz  

Wij zijn ons al stilletjes aan het voorbereiden zijn met het oog op het komende 

Teerfeest, om hier een demo te kunnen neerzetten. En natuurlijk ook om het 

publiek wat te entertainen. 

Jullie kunnen erop rekenen dat het dik in orde zal zijn, en dat de ambiance zal 

verzekerd zijn. 

Wij gaan onze uiterste best doen om de pasjes allemaal goed te kennen , en 

dat vraagt oefening natuurlijk, maar de dansers gaan zich hiervoor volledig 

inzetten, daar ben ik van overtuigd 

Dus hopelijk gaat men hiervan kunnen genieten.  

Verder wens ik iedereen een spetterend eindejaar en een heel mooi begin met 

veel goesting om te dansen !!!  

 

groetjes 

Linda 

 
 



Kaasavond.

Dit jaar hebben we weer een kaasavond kunnen organiseren,
Deze maal in De Mispelaer, aangezien het GC niet meer vrij was.

We waren met 42 personen.

We hadden ervoor gekozen om deze keer alles zelf te schikken en te presenteren. Met dank aan 
Christa en haar vriendin.

Zoals je op de foto kunt zien, was
de kaas-vleestafel weer mooi 
aangekleed. 

Er was zowel kaas als vlees.

We  hadden ook een gratis 
extraatje voorzien namelijk een 
zelf gemaakt nagerecht van 
Christa,   lekkere frangipanetaart 
met gratis koffie of thee.

Zelf de jongste van de bende 
heeft haar gading kunnen vinden.

We danken ook Patrick & Peter 
die zorgde dat de aanwezige geen 
dorst hadden.

Het was een gezellige boel met 
een leuke babbel en achteraf 
positieve reacties.

Het was tegen middernacht toen 
we de deur van de zaal achter ons
dicht deden. Hopelijk op naar de 
volgende editie.

Bedankt team kaasavond.



op ons teerfeest op
18 februari 2023

TEERFEEST

We starten met de eucharistieviering
in onze kerk te Nieuwenrode om
17.30u. Deze viering wordt
opgeluisterd door de gezangen van
het koor van de Landelijke Gilde.
Iedereen die graag wil meezingen
wordt uitgenodigd om deel te nemen
aan de repetities die
plaatsvinden in de kerk op dinsdagen
31 januari, 7 en 14 februari
telkens om 19u30.
Wie niet meezingt, nodigen wij toch
uit om deel te nemen aan de
eucharistieviering.

- Cava en fruitsap + hapjes
- zalmfilet met sesamzaad
- Tomatensoep met balletjes
- Rosbief & varkensgebraad,
groentemengeling, kroketjes
- Taartenbuffet, Koffie & Thee

Prijs voor leden (en gezingsleden)
55€/persoon

Niet leden: 65€/persoon
Kinderen tussen 8 en 14 jaar: 20€/kind
kinderen jonger dan 8 jaar gratis

ALLES INBEGREPEN tot het einde.

Welkom!

WANNEER WAAR KOSTPRIJS EN INSCHRIJVINGEN

18 februari 2023
misviering om 17.30u
start teerfeest met
receptie om 18.30u

Parochiezaal 
“De Mispelaer”
Paddegatstraat 53
1880 Nieuwenrode

Prijs voor leden (en gezingsleden)  55€/persoon

Niet leden: 65€/persoon

Op voorhand in te schrijven (voor 1 februari 2023).
Stuur een mailtje met aantal personen naar
peter.lgnieuwenrode@gmail.com
IBAN: BE31 7342 0000 8955 BIC: KRED BE BB



KOOKLES LANDELIJKE GILDE NIEUWENRODE 

Enige tijd geleden zei mijn zoon: ‘Mama, ik zou graag leren koken’. Ik was blij met die 

opmerking, maar vroeg me tegelijk af: hoe begin je daaraan!? De oplossing viel kort daarna – 

letterlijk - in de bus: een uitnodiging van de Landelijke Gilde voor een sessie van 5 

kooklessen, verspreid over 5 maanden. Perfect, niet te veel in één keer    . 

Woensdag 16 november was de eerste les. Op het menu: 

- Cappuccino van konijn met fijne groentjes en champignons 

- Everzwijnfilet met rozemarijnsaus en risotto met vergeten groenten 

- Bedekte appeltaart 

Ik fronste even mijn wenkbrauwen: cappuccino als voorgerecht? Bizar … 

Een eerste blik op de ingrediënten was veelbelovend: 

We waren met een leuk groepje. 12 

van de 14 ingeschrevenen waren 

aanwezig. Bij aankomst merkte ik 

dat de vrouwen in de minderheid 

waren. Dat had ik niet direct 

Verwacht     . De groep werd in 
subgroepen gedeeld: elk kreeg een 

deel van de maaltijd in handen. Rik 

zette elke groep op weg en was overal aanwezig met raad en daad. 

In eerste instantie hield iedereen zich ‘met zijn eigen zaken’ bezig maar snel werd er ‘over de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
grenzen’ van de groepen gekeken: ‘Waar 

ben jij mee bezig?’ ‘Wat is dat?’ ‘ Waar ligt…?’ ‘Hoe moeten we dat eiwit kloppen? Met de 

hand?’ .. Je kon ook goed merken wie tonnen ervaring had en wie minder      

 

 

 

 

  



Het was een gezellige bedoening. Babbelen, lachen, koken en daarna lekker samen eten. 

De foto’s zijn er om het te bewijzen! 
 

Na een geslaagde maaltijd volgde de gezamenlijke afwas. In 

dezelfde gezellige sfeer. 

Blij dat ik erbij was. Nu nog mijn zoon zover krijgen dat hij 

het thuis ook eens klaarmaakt      

Oh ja, en die 

cappuccino? 

Dat was 

eigenlijk een 

veredelde 

soep met een 

lekkere bout van 

konijn, fijn 

gesneden groentjes en een champignon-roomkraag (vandaar de 

naam) geserveerd in een wijnglas. 

Ben benieuwd wat de volgende les zal brengen en ik kijk er alvast naar uit ! Carla 

Culinair vreemdgaan. 

Na veel bedenktijd hadden we toch maar beslist om Culinair vreemdgaan te programmeren. 

Daarvoor hebben we beroep gedaan op Bacari. 

Op de uitnodiging die als sjabloon op de website van LG Leuven stond een foto die enkele mensen 

in de war brachten.  

 

Op de foto staat een thaise dame met witloof. Dus dacht men dat het door die persoon ging 

gegeven worden en ook met witloof. 

Voorgerecht “Ceviche van zalm” 

Hoofdgerecht “Gemarineerd vlees met groentesalade” 

Nagerecht “Bananenbrood met kokos” 

 

We waren met 18 personen en verdeelde ons in 3 groepen , 1 groep voor het voorgerecht, een 

andere voor het hoofdgerecht en de andere voor het nagerecht. 

Het moto van de lesgever was, doe maar als er echt iets fout gaat kom ik wel tussen. 

Er is wat gevloekt op de oven. 

Daar de oven niet voldeed aan onze verwachtingen moesten gerechten veel lander de oven in dan 

verwacht, daardoor liep het langer uit dan verwacht. 

 

We sloten de deuren rond middernacht. 





 

 

 

 

 

FIJNE EINDEJAARSDAGEN 


