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Woord van de voorzitter 
 

 
Beste leden het nieuwe jaar heeft ons nog niet van alle narigheden 

verlost. Wie dacht dat de pandemie voorgoed voorbij zou zijn is 
bedrogen uitgekomen. 

Onze gilde heeft er ook veel onder te lijden, wat kan je veilig organiseren 
zonder dat je de week nadien met een tiental besmettingen moet 

rekening houden. 
Het gildeleven zal ook langzaam weer op gang komen en daarvoor 

zullen we activiteiten organiseren zodra mogelijk en met de toegestane 

regels. We zijn sinds de pandemie meer op onszelf gaan leven en die 

vicieuze cirkel moeten we zo snel mogelijk doorbreken.  
Een activiteit in buitenlucht waarbij het contact minimaal is moet kunnen 

en zullen we zeker ook doen. We zouden een volksspelennamiddag 
kunnen organiseren, waarbij oude volksspelen aan bod komen. Fietsen 

gaan we zeker doen, de tocht wordt met veel zorg voorbereidt.  
We zouden graag weer kooklessen organiseren en wandelen. 

In mei hebben we onze bedevaart in Ramsdonk waar we helaas weinig 
leden hebben gezien in het verleden. 

Onze traditionele 15 augustusviering wordt echter moeilijk, We moeten 
een locatie vinden en wat met de huidige leefgewoonte geen evidentie 

meer is. Ons restaurant zal waarschijnlijk zijn zoals vorig jaar toen we 
take-away organiseerden. 

Onze dansers hebben het ook moeilijk. Door de omstandigheden is een 
normaal programma moeilijk. De energieprijzen helpen ook niet voor 

mensen die van verder komen.  
Ik kijk dan ook uit naar het ogenblik dat we achterstallige komuniefeesten 

kunnen houden, verjaardagen ongestoord vieren en weer kunnen 
buurten zonder beperkingen. 

We willen ook meer voor de jeugd betekenen, onze kinderen verblijden 
met dingen die ze graag doen en zo ook onze jongere leden meer 

betrekken bij onze werking. 

We staan voor een uitdaging, we kunnen weer op reis, misschien niet 

waar we zouden willen  maar ik wens het u toe. 
 

   De voorzitter 
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Boerke Lacht: Puberende dochter. 

De laatste tijd kan ik mijn deur maar uitkomen of mijn buurman hangt over de draad. 

Ik weet al op voorhand dat hij stoom moet afblazen want dat de dochter is specialist 

om hem het bloed vanonder de nagels te halen. Hij heeft namelijk een puberende 

dochter van 14 en dat kind zorgt er voor dat het beetje haar dat hij nog heeft uitvalt 

en het kleine beetje dat blijft staan wordt grijs. Hij krijgt hierdoor het uitzicht van 

professor Gobelijn. Het feit dat hij de laatste tijd nogal verward over komt en dat hij 

een rond brilletje draagt maakt voor ons Suzanne de beeltenis sprekend. Gelukkig is 

hij geen uitvinder, zoals bij Jommeke, want dan zou ik niet meer op mijn gemak 

wonen.  

Van mijn buur weet ik dat het leven van een puber zeer zwaar is. Ze hebben 

megaveel huiswerk, en hebben tijd voor niets, tenzij Netflix – film bekijken. In onze 

tijd had mijn vader daar geen compassie mee. Wij konden mee op het veld gaan 

bieten op plant zetten, of de koeien eten geven. Als ik het nu bekijk, merk ik dat wij 

zelfs geen tijd hadden om te puberen. En deden we eens lastig, of voelden we nog 

maar de pubertijd opkomen, dan kregen we een schop onder onze kont. Dat is niet 

meer denkbaar heden ten dage, tenzij je voor huishoudelijk geweld in de cel wilt 

belanden natuurlijk.  

Met dit heerlijk lenteweer legt elke vogel een ei. Zo ook mijn kippen en het aantal 

eitjes lijkt dit jaar wel het dubbel van andere jaren. Misschien is dit een vertekend 

beeld, want vorig jaar had ik gewoon minder kippen. Ideaal om cake te bakken dus. 

Na onderling overleg met ons Suzanne hadden we besloten onze buurman te 

ontlasten en zijn dochter Emma uit te nodigen in onze keuken voor een baksessie. 

Tegen alle verwachting in was het kind super enthousiast. Ik kan niet zeggen dat ik 

iets merkte van een puberend meisje. Ons Suzanne wou een appelcake maken en 

dat idee viel best in de smaak. De sfeer was zo uitgelaten dat ik bij mijn passage in 

de keuken een ei zag vliegen, met een grabbelend kind erachter. Als een volleerde 

amateurkeeper pakte Emma alsnog het ei, maar dat spatte uiteen als een zeepbel. 

Het eigeel kleurde haar witte T-shirt in een artistiek tafereel. Ons Suzanne lachte 

zich een breuk bij haar beteuterde gezichtje. De sfeer was gezet en ik maakte mij 

verstandig uit de buurt. Ik passeerde even via mijn kippen om ze aan te moedigen 

om nog enkel eieren te leggen. Tegen dit tempo hadden ze er in de keuken geen 

genoeg. 

Ik heb een uurtje later het resultaat mogen proeven. Dat mocht er zijn. Het was echt 

lekker. Toen ik langs mijn neus weg vroeg waarom Emma ook bloem in haar haren 

had, kreeg ik alleen een rare blik met daarna twee vrouwen die in een proestbui 

uitbarsten. Een antwoord heb ik niet gekregen, maar het zal te maken hebben met 

pubertijd en onhandigheid. Het slagveld in de keuken leek mij voldoende bewijs. 

Ik weet eerlijk gezegd niet of mijn buurman erop vooruitgegaan is. Ik heb van hem 

vernomen dat zijn dochter nu veel tijd doorbrengt in de keuken. Emma maakt allerlei 

cup cakes en andere taartjes. Ze maakt ze op bestelling voor de ganse buurt, en 

verdient er een centje mee. Ik ook, want de verkoop van mijn eieren is geboomd. 

Laat ons gewoon stellen dat ik net zoals mijn kippen van de situatie een graantje 

meepik. 

 

Uw boerke. 



Beste lezers, 

 

We gaan nog eens iets schrijven over den dans. Ik vind dit niet altijd 

gemakkelijk om iets te schrijven. Het is voor de moment zeer intensief op den 

dans. We hebben al veel dansen herhaald maar ook al nieuwe geleerd. Een 

zeer leuke maar toch wel moeilijke dans is onze nieuwe dans : SHIVERS van ED 

SHEERAN. Een zeer leuk liedje maar zo moeilijk om alles te onthouden en voor 

Linda te moeilijk om al die passen na elkaar te benoemen. En toch zijn we altijd 

zeer gemotiveerd om deze dans opnieuw en opnieuw te oefenen, soms wel 

drie tot vier keer na mekaar. Ons Nicole zei enkele weken geleden dat dat een 

zeer moeilijk liedje is en niks voor haar was. Linda zei toen maar neen, je hebt 

toch ook YOU’RE THE FIRST, THE LAST, MY EVERYTHING van BARRY WHITE 

geleerd, die was toch ook zeer moeilijk. Maar neen zei ons Nicole toen en ja 

hoor, we hadden aan ons been, de volgende dans was den Barry. En toen het 

liedje startte zei ons Nicole, maar dat is niet het liedje dat ik bedoelde hoor… 

Iedereen lag plat van het lachen maar toch moesten we die dans doen. Al 

lachend was dit niet zo gemakkelijk maar de sfeer zat er wel goed in. Ik zie 

Nicole nog altijd zuchten als we gedaan hadden, dat was er teveel aan die 

avond. Nog iets dat we veel doen sinds we gestart zijn is verjaardagen vieren. 

Elke week valt er wel iets te snoepen van iemand die verjaard, aan al die 

mensen die al verjaard zijn nogmaals merci voor het lekkers en nogmaals 

proficiat met jullie verjaardag moest ik het die dag vergeten te zeggen zijn.      

We zijn wel niet altijd met velen, is dit nu nog de corona die ervoor zorgt dat 

we niet allemaal komen of zijn mensen gewoon voorzichtig als ze zich niet 

optimaal voelen. Een beetje normaal als je bedenkt dat je de andere kan 

besmetten als je al dan niet corona hebt. Het zit nog in ons hoofd en als we de 

cijfers erbij nemen zijn we nog niet aan het einde van de tunnel. We hebben 

ook al gepraat over het jaarlijks feest van de landelijke gilde, wat vinden we dit 

spijtig dat we dit net gemist hebben. Wij willen dit wel op een andere datum 

doen. We hebben al gezegd alles is goed om eens lekker te eten en samen te 

zijn, nu we terug wat meer mogen. Dansen en eten is iets dat in ons groepje 

wel door velen gesmaakt wordt. We zouden wel eens iets kunnen afspreken 

misschien. We zien wel hoe het verder loopt. Zo dit was het dan weer voor 

deze keer. 

Groetjes Annemie. 
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ST0WXYc*0+UX+	c*0+U0	.0	cU	[**-	�U	�.+aU-*UX	WU	�.UT_U0XScU	�Ẑ .*0,U	VUX[U\UXc	ddd		effghijjghklmfginokjhpkqphjjlrhfshthuoosvwwlkjxyjlgfzj{|nlzj|kqpj}k|zjl{~jwhh h



� ���������	���
������������������������������������������������������������� �!�"#$%&'()*(+,-().))(/(012..(��������34����3�5��3������5�6����3���37��������������8���9�������:��9�������3���933��������33�;<=<�>3��:����5�?��������@33���AA������5�����B�9���@�4C�5�������<��D������������3�E�������������9�����������33���4��3������9�����9����3����E����������E��93�����������<��F�����9������3��9�����������E�����������E�������G���@?6HI=J;�HB??��������K������������LM����6����3��<�



����������	
���������	�����������������
��������������	�����������
�������� !�����"	�!�����������#$�
����%"���&�	 �!		�"�������'������#(������)"����*	������	����
���	 �����*���	����#+���'�����������,-�.	�����!���&� �����/�����
	��������� ����01&23-�!		��
�������4�	��05�6�.	�����!���&� �����/�����
	��������� ���073-��	�����*�����&� �����/�����
	��������� ����08&23-�!		��
�������4�	��05�6��	�����*�����&� �����/�����
	�������� ����053-���������)"	)	*	����� ����9&23-������������� � � ����9&23 :;;<=�>�?@�������A��<=�B=��BB��<?���'���������:CCD=EF=GHI>=EJEE�%"����	 �02����������5755��������00�����05#97�#4�������������!����
�������'�����'�!�������!��'������6���'���������!����)"��!���%	�*����KBLMN<>GO�B���'���������!��"�����)"��!���%	�*�����	 �	�P���'���QNRRSLTUUB>�H��B<;V�WI�BV�I>G��X>IV�BWY�U'��������Z����=����Z +5[�7777\�����*�����
���!��Q



��������������	�
��������	�
�����������������������
���������������������
���������
���������������	�������������������������������
����������������	�������������������������������
������������

�����
����������������������
������������������������������	���	���������������������������������	��������������������	�������������������������������������

���������������� �





 

 

 

 

 


