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Woord van de voorzitter 

Dag beste leden, het zijn nogal woelige tijden geweest en het is nog niet 

helemaal over. 

We trachten weer een normale werking te organiseren met opnieuw een 

hoeve mis, een restaurant, een misviering verzorgd door eigen gilde, een 

ledenfeest, een quiz en ook kooklessen voor de leden een kaas en 

wijnavond. 

Onze dansers zijn opgestart en het gaat goed met hen. We willen ook 

wandelen en fietsen. 

Door corona lijkt heel de gemeenschap de zin voor verenigingsleven 

verleerd te hebben. We komen minder buiten en ook de corona lijkt weer 

roet in het eten te gooien. 

We zijn fier op de gilde, de inzet bij verschillende momenten, onze 

medewerking aan de dorpsfeesten. 

Het wordt ook altijd maar moeilijker om prijzen te vinden voor onze quiz 

en ons ledenfeest. Tot nu toe was onze quiz met toch een redelijke 

prijzentafel altijd gratis geweest voor de deelnemers. Wij hadden graag 

meer ploegen uit eigen rangen gehad, maar quizzen is nu eenmaal iets 

waarvan het gewone lid niet wakker ligt en waarbij de meesten vrezen 

om af te gaan en niets te weten. Onze quiz is gekend om zijn 

afwijkingen, dingen die je niet kunt leren en waarbij de meest 

professionele ploegen niet begrijpend het hoofd schudden.  

Onze gilde wilt vooruit en nieuwe dingen willen we graag uitproberen. 

Heb je een goed idee laat het ons weten en we doen er iets mee. Wil je 

graag deel uitmaken van ons bestuur dan ben je van harte welkom. De 

tijd dat elk bestuurslid altijd moest klaar staan en overal aan deelnemen 

is gelukkig al een tijdje achter de rug. 

Ik wil mijn ganse bestuur danken voor de prettige en onvoorwaardelijke 

inzet die ze altijd al hebben getoond. 

Het verlof is achter de rug en een nieuw werkjaar is gestart met culinair 

vreemd gaan. Het is tijd dat we ons weer thuis voelen bij de gilde en er 

weer 100 procent voor gaan  

 

   Uw voorzitter 



Boerke Lacht: Hoorapparaat 

Ons Suzanne klaagt de laatste tijd over het feit dat ik niet goed hoor. Ze denkt dat ik 

aan gehoorverlies lijdt en beweert dat ze sommige dingen tot drie keer moet 

herhalen vooraleer ik ze heb begrepen. Ze vindt dat ik eens langs hoorcenter moet 

gaan om mij te laten testen. Ik ben overtuigd van de zin van een goed hoorapparaat, 

maar tegelijkertijd geschokt dat ze mij een dove kwakkel vindt. 

Volgens mij heeft ze die onzin van de radio. Daar maakt men reclame voor 

hoorapparaten met grappige misverstanden. Eentje is mij bijgebleven: “De fiscus is 

een stelletje idioten!” Zegt de ander: “Nee nee: De discus is ver weg geschoten!” 

Geestig gevonden, maar als ons Suzanne mij beschuldigd van zulke misverstanden, 

dan is de lol er voor mij van af en komen er vroeg of laat woorden tussen ons 

beiden. Ik beeld me al conversaties in, in de trend van: ”Ons moe is aan ’t blijten… 

nee neen: “de koe is aan ’t schijten!” En te laat.. uw botten zitten onder de stront.. 

Na de eerste paniekaanval begon ik me wel af te vragen of ons Suzanne het wel bij 

het rechte eind had. Ze heeft altijd de gewoonte om iets te vertellen, terwijl ze twee 

kamers verder zit, of wanneer ik aan het meezingen ben met de radio. Je kan er geld 

op zetten dat net wanneer ik geconcentreerd naar het weerbericht op televisie kijk, 

ons Suzanne een verhaal begint te vertellen over de overbuurvrouw die een 

onwaarschijnlijk gebeurtenis heeft beleefd. Weetje, ik kijk naar het weerbericht om 

plannen te kunnen maken op de boerderij voor de volgende dagen en dan is de 

overbuurvrouw van ondergeschikt belang. Stel dat de buurvrouw van bil is gegaan 

met de burgemeester, oké dan wil ik hierop een uitzondering maken en het 

weerbericht onderbreken. Maar geloof me, die kans is uitzonderlijk klein. 

Ons Suzanne wou echter van geen wijken weten, ze was ervan overtuigd dat een 

hoortoestelletje noodzakelijk voor mij is, en dat dit de levenskwaliteit aanzienlijk zou 

verbeteren. Ik dus met loden schoenen, samen met ons Suzanne naar de 

hoorwinkel. De drempel was letterlijk niet hoog maar figuurlijk des te meer. 

Een vriendelijke dame informeerde ons over de prijzen en de procedures. Ik denk 

dat ze ons een gouden hoorapparaatje wou aanlappen als ik de prijzen zag, maar 

het beste is net goed genoeg zei ons Suzanne met een brede smile. De verkoopster 

zei: Het apparaatje streamt de volledige audio-bandbreedte in realtime en bi-

directioneel, waardoor uitdagende luistersituaties worden aangepakt!” Veel te 

moeilijke woorden voor mij, trouwens ik had iets verstaan van “ duistere animaties 

worden aangeplakt!” 

Na een test met de koptelefoon waarbij er woordjes en zinnetjes werden gezegd die 

ik moest navertellen, bleek dat ik een kleine bandbreedte “verloren” was. Ik zag de 

bui hangen, en wist dat er geen ontsnappen meer aan was. Er moest alleen nog een 

kleine controle van de gehoorgang gebeuren en dan kon het afstellen van het 

toestelletje gebeuren. Tot grote verbazing van de dame zat er oorsmeer in het begin 

van beide gehoorgangen.  

Ik ben dan eerst op bezoek bij mijn dokter gegaan. Hij heeft met een grote spuit 

water in elk oor een megabrok oorsmeer verwijderd. Ik hoor terug even goed als 

vroeger, denk ik. Alhoewel. Ik veins toch van tijd tot tijd selectieve doofheid.  

Uw boerke 
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Beste lezers,

Naar gewoonte schrijf ik zo nu en dan een tekstje voor den dans. Hoe meer
tekstjes ik schrijf, hoe moeilijker het wordt om nog iets nieuws op papier te
zetten.  Ik  kan  natuurlijk  wel  een  aantal  dingen  vertellen  over  de  voorbije
periode en probeer hierbij  een boeiend verhaal te  verzinnen voor jullie.  Het
eerste dat ik jullie wil vertellen is wel dat Isabelle bevallen is van een prachtige
dochter  met  de  naam  Lily.  Proficiat  aan  onze  jonge  mama,  geniet  van  je
prachtige meid en weet dat je altijd welkom bent op den dans. Breng je kleine
muis maar mee dan kan ze door ons verwend worden he. De muziek is ze toch
al gewoon want jij bent echt wel tot het laatste blijven dansen, met je dikke buik
was dit leuk om samen te genieten van je zwangerschap. Ik zie je nog naast mij
staan, wrijvend over je buikje terwijl we dansten. Ik wil jou laten weten dat we
jou wel wat missen op de achterste rij, maar dat wist je waarschijnlijk al. Geniet
van je dochter, ze zijn zo snel groot en zelfstandig.
De laatste maanden zijn we niet altijd met heel veel personen op den dans. De
zomerperiode is altijd kalmer en was dit jaar ook nog eens heel warm, dit zal
wel  een  invloed  gehad  hebben  op  het  aantal  aanwezigen  maar  wie  zich
geroepen voelt om te komen dansen, altijd welkom op maandag vanaf 19.30u
tot 21.30u. Dansen is goed voor het lichaam en geest, er wordt ook wel wat
gelachen tijdens de les dus zeker niet twijfelen. We leren regelmatig een nieuwe
dans, de eene al wat moeilijker dan de andere, maar ons Linda doet haar best
om ons dat allemaal te leren. Ik ben tegenwoordig altijd wat later op den dans
en kort na mij komt ons Christa dan ook aan, dat is onze barvrouw, zonder haar
hebben  wij  geen  leuke  bediening  tijdens  de  pauze  om  te  drinken.  Christa
bediend ons altijd met heel veel plezier en zorgt er altijd voor dat den toog
proper wordt achter gelaten, even een pluim voor ons Christa en bedankt om dit
altijd voor ons te doen. Aan onze Pascal wil ik nog zeggen van heel de groep
dat het straf is dat de man met de klappende schoenen wel nog eens mag komen
dansen he, als voorzitter moet jij toch een beetje het voorbeeld geven niet waar.
Voor diegene die het  nog niet  wisten is het  binnenkort  kaas-  en wijnavond.
Vergeet niet dat je moet inschrijven voor 23 oktober als je wil gaan eten. Lekker
eten en gezellig  samen zijn  is  na  deze corona periode wel  iets  dat  je  moet
meenemen. Ik zou zeggen laat het jullie smaken.
Zo dat was het dan weer, de inspiratie is op.

Groetjes Annemie



Mens erger je niet 

 

Beste aandachtige lezers, ik ontving recent het nieuwe politiereglement en GAS 

reglement opgesteld door Meise en Kapelle-op-den-Bos. En ja ik was curieus. 

Dus… Best wel interessante lectuur indien je GAS boetes wil vermijden.  

Maar saai ……….. 

Maar zoals wij steeds ten dienste staan van onze leden, heb ik mij gewaagd aan 

het avontuur om dit politiereglement te lezen en er enkele zaken uit te pikken 

waarvan, ik denk, dat ze nuttig kunnen zijn, in jawel, het vermijden van GAS 

boetes of ambras met de buren. 

Als je u na dit artikel niet kunt beheersen, kan je steeds het volledige reglement 

lezen op www.kapelle-op-den-bos.be/GAS-reglementen of 

politiereglement .  

Als je op deze link drukt moet je nog enkele malen drukken om tot het 

politiereglement te komen, ik denk dat ze dit bescherming noemen of dat ze 

schrik hebben dat iemand het politiereglement zou stelen. 

De volgende zaken vond ik vermeldenswaardig uit het GAS reglement: 

Een minderjarige overtreder ben je vanaf 14 jaar. 

Niet enkel de politie maar ook gemeentepersoneelsleden kunnen een 

overtreding vast stellen. 

Hoe meer overtredingen binnen de 24 maanden, hoe hoger de boetes. 

Er kan een bemiddelingspoging geschieden zowel bij minderjarige als 

meerderjarige overtreders. Dit kan een gemeenschapsdienst zijn, dus 

binnenkort overal propere straten. 

De volgende zaken vond ik vermeldenswaardig uit het politiereglement: 

Het is een kanjer van 70 blz. 

- Uw huis moet zichtbaar genummerd zijn. 

- Let op met aanplakkingen op uw gevel of privatieve inname van openbaar 

domein. Vergunning nodig bij inname openbaar domein bv container bij 

werken. 

- Bij elektrisch laden van uw wagen mag de kabel niet over de straat liggen. 

- Honden steeds aan de leiband op openbaar terrein en hun kakjes opruimen. 

- Je mag uw wagen wassen op de straat voor uw deur maar niet ’s nachts! 

- Iedereen moet de stoep voor zijn eigendom netjes onderhouden. 



 

- Opletten met het gebruik van allesbranders: niet alles mag. 

- Het gebruik in de open lucht van houtzagen, grasmaaiers, bosmaaiers of 

andere werktuigen aangedreven door ontploffings-, verbrandings- en/of 

elektrische motoren is alleen toegestaan van 1 april tot en met 31 oktober 

tussen 7u00 en 22u00 en van 1 november tot en met 31 maart tussen 7u00 en 

20u00, behoudens voorafgaande toelating van de burgemeester. Deze bepaling 

geldt niet voor stille elektrische grasmaaiers en voor andere geluidsarme 

toestellen. Op zondagen en wettelijke feestdagen is het gebruik van dergelijke 

toestellen niet toegestaan. 

- Het vellen van een hoogstammige boom of bomen is onderhevig aan een 

voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en 

schepenen in de andere gevallen dan bedoeld in artikel 128. Het college van 

burgemeester en schepenen kan bijzondere voorwaarden opleggen, 

inzonderheid met het oog op het respecteren van de natuurzorgplicht en het 

‘standstill’-beginsel. Onder hoogstammige boom wordt verstaan: elke boom 

die op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld een stamomtrek heeft van 

50 cm of een hoogte van 7 meter bereikt. Onder vellen wordt verstaan: het 

rooien, ontwortelen, vernietigen of derwijze snoeien van een boom zodat deze 

in zijn normale wasdom wordt geremd, alsook elke handeling met het doel de 

boom te vernietigen of ernstig te beschadigen.  

Nog een laatste interessante waar soms discussie over is: 

- Het sluitingsuur voor horecazaken (met inbegrip van de herbergen, 

dansgelegenheden en in het algemeen alle plaatsen toegankelijk voor het 

publiek waar men drank verkoopt), alle evenementen en andere openbare 

gelegenheden is als volgt, behoudens de uitzonderingen: - de nacht van vrijdag 

op zaterdag, van zaterdag op zondag en de nacht voor een wettelijke feestdag: 

3 uur; - andere nachten: 1 uur.  

Iedereen kan een gelegenheidstoelating aanvragen om een uitzondering te 

bekomen op de sluitingsuren. Voor elke uitzondering op het sluitingsuur moet 

telkens een nieuwe aanvraag ingediend worden.  

 

JR 

PS heb zonet een mail gestuurd naar de gemeente om er hun op te wijzen dat 

ze de stoep aan de voormalige school in de Kerkstraat moeten netjes 

onderhouden of dat ze anders een GAS boete riskeren. 

 



Activiteiten, die op de planning staan: 

- 5 november 2022: kaasavond 

- kooklessen-reeks van 5 kooklessen op:  16 november 2022, 21 december 2022,   

18 januari 2023,  15 februari 2023, 15 maart 2023 

- 14 januari 2023: winterpret 

- 21 januari 2023: quiz 

- 18 februari 2023 : teerfeest 

Zie ook website en facebook voor onze actuele kalender. 

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 

 
Lidgelden 

Normaal gezien zou iedereen een “betaalverzoek” moeten ontvangen hebben. 
De betaalverzoeken per mail zijn reeds verstuurd, die per brief die kunnen misschien wat later 
toekomen. 
Het rekening nr waar het lidgeld dient op gestort te worden is veranderd en is nu BE58 7364 0306 
5679 op naam van Landelijke Gilden BB Lidgelden (BIC: KREDBEBB), met de gestructureerde 
mededeling die in de mail of op de brief staat. 
 
Voor vragen kan je contact opnemen met onze secretaris via peter.lgnieuwenrode@gmail.com 

Alvast bedankt voor de medewerking. 
 

 

mailto:peter.lgnieuwenrode@gmail.com






 

 

 

 

 


