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Zou dit Kerstmis kunnen zijn?:  

de drukte neerleggen, drijfveren loslaten,  

emoties laten wegebben, om de mens als mens te zien,  

het kind in hem ontdekken,  

en dan...:  

wie wordt dan niet vertederd?  

wie blijft nog zo hard als de wereld,  

of boos, of jaloers, of vol naijver  

bij het zien van het Kind?  

Het Kind brengt jou tot de essentie  

dat liefde iets is dat je krijgt,  

en dat je enkel geven kan  

zoals je het zelf gekregen hebt.  

Als je tijdens de feestdrukte het leven ontdekt  

door stil te vallen  

voor het Licht van de kribbe, dan ontdek jij de Liefde  

die God er voor jou heeft ingelegd.  

Wees dankbaar om het Licht dat jij nog steeds krijgt,  

de Liefde in jouw Leven,  

en wens dat aan anderen toe,  

voor altijd...  

ZALIG KERSTMIS!  

en veel geluk in 't nieuwe jaar ! 

 



Woord van de voorzitter 
 
Beste  leden het voorbije jaar heeft ons zeker niet gegeven wat we ervan 

verwacht hadden. Het kon ook moeilijk anders in de huidige 
omstandigheden. We waren in het begin nog hoopvol gestemd maar dat 

is helaas niet zo uitgekomen. 
We hebben in het vorige jaar ons programma niet helemaal waar kunnen 

maken, maar dat lag niet aan het bestuur. 
Gelukkig konden onze dansers weer aan de slag, al is dat nu even 

onderbroken maar dat is tijdelijk, zeker weten. 
Voor de toekomst is er verbetering in zicht, al neemt de besmetting 

grotere vormen aan, we merken dat heel wat mensen die toch besmet 
raakten een mildere vorm hadden.  

We zullen in de toekomst zeer pienter moeten zijn, onze samenkomsten 
zullen er anders uitzien, maar toch ben ik hoopvol gestemd. 

We zullen wel wandelingen kunnen doen samen fietsen en in de open 
lucht nieuwe dingen kunnen organiseren waarbij we de regels kunnen 

respecteren. Ook een zoektocht langs de mooiste plekjes van 
Nieuwenrode moet kunnen. Als de interesse hiervoor groot genoeg is zal 

het bestuur dat graag organiseren. 
Even verder denken en dan kunnen we misschien volkssporten 

organiseren waarbij het gevoel van samenhorigheid overheerst. 
Onze fietstocht was ondanks corona toch een succes waarbij we slechts 

minimaal van ons comfort moesten missen. Samen aan tafel in open 
lucht moet kunnen. 

Onze quiz kan helaas niet doorgaan omdat de huidige maatregels en de 
werkomstandigheden dat niet toelaten. 

Ook ons teerfeest staat op de helling, ikzelf zie een teerfeest waarbij we 
niet kunnen dansen niet zitten.  

Op gemeentelijk vlak komt er een nieuwigheid. De cultuurraad wordt 
vervangen door een vrijetijdsraad. Het zal een aanpassing worden 

waarbij we onze draai moeten zoeken en even kijken waar we ons nuttig 
kunnen bij inzetten. 

De gemeenschap heeft een metamorfose ondergaan. We zijn meer op 
onszelf aangewezen, we hebben minder contact met onze medemens 

en zelfs onze eigen kinderen lopen minder langs, bang als ze zijn om 
ons te besmetten. 

Voor het komende jaar wens ik u allen een voorspoedig 2022 een goede 
gezondheid en hoop u allen weer te zien op een van onze activiteiten 

 
   De voorzitter 



verkeersquiz





Beste dansers en leesgenoten,

Het is nu mijn beurt om een tekstje te schrijven, wat momenteel wat moeilijk is 
gezien we reeds een aantal weken stilliggen.
Hopelijk kunnen we weer aan de slag begin Januari 2022. Het is spijtig dat we voor 
de 2de maal onze kerstmuts niet nodig hebben gehad , en bijgevolg ook geen nieuwe 
groepsfoto hebben kunnen laten maken.
Eens we terug kunnen starten zal er weer herhaald moeten worden, en kan ik dan 
terug starten met mijn nieuwe voorziene dansen .
Wij gaan onze spieren eerst goed moeten opwarmen en dan de basispasjes terug 
moeten inoefenen. Hopelijk zijn jullie de aangeleerde dansen nog niet helemaal 
vergeten. In ieder geval moet het voor iedereen voldoende veilig zijn want wij willen 
uiteraard niemand besmetten. Misschien zijn er onder jullie die de boostervaccin al 
zouden gekregen hebben, wat toch wat meer zekerheid gaat geven. Ikzelf ben van de 
partij om er eentje voor Kerst te gaan halen.
Verder zou ik willen zeggen van de dansen die op FB staan misschien al is te 
bekijken of te oefenen als dat mogelijk is natuurlijk.
Ik wens éénieder een Prettige Kerst toe in een warme en vertrouwde veilige 
omgeving en hoop dat jullie een gezond eindejaar 2021 kunnen afsluiten voor uzelf 
en familie.

Hopelijk tot snel
Groetjes
Linda

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.
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Boerke Lacht: Radiowekker 

De radiowekker van ons Suzanne had de geest gegeven. Niets duurt eeuwig, dat 

besef ik ook. Het zit echter in mijn genen om onze elektronicatoestellen die niet meer 

functioneren eens open te gooien. Het geeft voldoening om dan als amateurprutser 

toch een toestelletje weer te laten functioneren. En weet je, iets dat kapot is kan 

uiteindelijk toch niet kapotter gemaakt worden. 

Zo ook met de radiowekker van ons Suzanne. Op een rustige zondagmorgen gooide 

ik de wekker open. Ik dacht enkele slechte verbindingen in het apparaat te zien en 

heb deze hersteld met mijn soldeerbout. Normaal gezien heb ik altijd enkele 

onderdelen over nadat ik het de eerste keer terug dicht maak. Meestal is dat een veer 

of enkele vijsjes, maar deze keer leek het mee te vallen. Veren zijn voor mij een 

nachtmerrie. Bij het openen springen ze plots uit het niets tevoorschijn, zoals een 

duiveltje uit een doosje. De zoektocht om ze op de juiste plaats terug te krijgen is er 

eentje van vloeken en zuchten. Ons Suzanne heeft dan meestal de gewoonte om te 

vragen of ik me een beetje amuseer? Ze kijkt me dan gelijker tijd aan met lieve Bambi 

– oogjes, waardoor mij de lust om een boze blik te gooien ontnomen wordt. 

Bij het terug inpluggen in de stekker leek het radiowekkertje opnieuw te werken. Fier 

als een gieter heb ik het weer op het nachtkastje van mijn vrouwtje geïnstalleerd.  

In het midden van de nacht, om 1u 25 , om precies te zijn, sprong plots de wekker in 

werking. Ik kan je zeggen dat Christoff horen kwelen over zijn ster op zo’n ontiegelijk 

uur het laatste is wat je wil horen als je in een diepe slaap bent. Ons Suzanne, met 

een slaapkop waar een filmregisseur geld voor zou hebben gegeven, gaf een ferme 

tik op de radiowekker die de zanger de mond snoerde. Niet dat het lang duurde. De 

wekker sprong weer in gang. Suzanne mepte, met een ongecoördineerde zwaai met 

haar hoofdkussen naar haar nachtkasje. Hierbij sneuvelden zowel de radiowekker als 

het nachtlampje. Toen werd alles weer kalm en alles werd weer stil. Suzanne draaide 

zich om, en kroop dicht tegen mij aan, met haar hoofdje op mijn hoofdkussen. 

Ik wist niet dat een glazen kapje van een nachtlampje in zoveel stukken kon vallen. 

Dat viel niet meer te lijmen. En dus zat er maar één ding op en dat was op 

koopjesjacht gaan voor zowel een nachtlampje als een radiowekker. 

De keuze heden ten dage van radiowekkers is erg beperkt. Vermoedelijk omdat 

iedereen zijn smartphone gebruikt als wekker. Omdat we een wekker wilden met rode 

cijfers was de keuze zeer klein, zo niet haast onbestaande. Rode cijfers storen veel 

minder en geven veel minder licht in het donker. Als er iets heilig is, dan is het wel 

onze nachtrust. Wij dus winkel in, winkel uit om iets te vinden dat onze oude wekker 

kon vervangen. Ik stelde voor om in de kringwinkel te gaan kijken voor een 

tweedehandse radiowekker. Als ons Suzanne een hoofdkussen had gehad, dan had 

ik zeker een mep gekregen. Als een geoefend toneelspeler heb ik dan met lieve 

Bambi – oogjes naar haar gekeken. Ze glimlachte breed en heeft me toen een kus 

gegeven die me naar adem deed snakken. Het moet niet allemaal kommer en kwel 

zijn hé! 

Uw Boerke 



Lidgelden Landelijke Gilde Nieuwenrode.

Voor de leden die hun gegevens nog niet geupdated hebben.

Graag zouden we jullie actueel e-mail adres ontvangen.
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.

Antwoorden quizvragen verkeer.
– Deze  fietser steekt over op een oversteekplaats voor voetgangers. Mag dat?
Het juiste antwoord is: B (Ja, maar zij moet voorrang verlenen aan de bestuurders op de rijbaan.)

– Hoeveel bedraagt de maximumsnelheid op deze verhoogde inrichting?
Het juiste antwoord is: C (30 km/u.)

– Mag de fietser die aan het oversteken is verder rijden?
Het juiste antwoord is: A (Ja, ze mag verder rijden.)

– Waar op de rijbaan moet een voetganger in dit geval stappen?
Het juiste antwoord is: B (Aan de linkerkant van de weg, zo dicht mogelijk bij de rand.)





 

 

 

 

 

FIJNE EINDEJAARSDAGEN 


