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Woord van de Voorzitter 
 
Het nieuwe werkjaar gaat van start en we willen er allen het 
beste van maken. 
Beste leden wat loopt de tijd. De vakantie is pas voorbij en de 
eerste maand van het nieuwe schooljaar zit er ook op. Met het 
nieuwe jaar komen we ook met de nieuwe lidkaarten. U 
ontvangt een overschrijving voor het lidgeld. U hebt tijd hiervoor 
tot half november dan moeten de lidgelden voor Leuven geïnd 
zijn. 
In de voorbije maanden hebben we ons nog eens reuze 
ingespannen om het zo goed mogelijk te doen. 
Onze fietstocht was een succes al moet ik zeggen dat luisteren 
en begrijpen twee dingen zijn waar onze leden nogal last van 
hebben. De begeleiders sloven zich uit en hun werk wordt 
teniet gedaan door onoplettendheid of beter weten. 
De hoevemis was een van net wel. De weergoden hadden hun 
laatste druppel te laat getimed. Toch was het een aangename 
omgeving bij de familie Van Roy, een plaats om naar weer te 
keren. Het restaurant was zoals jaarlijks een voltreffer. De 
mensen kwamen mee door het kwakkelend weer beter gespreid 
en ook vroeger. Bedankt voor de steun. Ook van harte bedankt 
iedereen die mee aan dit succes werkte. 
De dorpsfeesten die begonnen met een quiz, geïnspireerd door 
de gilde was een meevaller. De amusementswaarde hoog, de 
kennis van godsdienst laag. Op zaterdag hebben onze dansers 
de harten van velen verovert en heeft Gerda haar schilderkunst 
op levende mensen mogen demonstreren. Aan de lange 
wachtrij was te zien hoe goed het was. Bedankt ook allen die in 
naam van de gilde tot het succes hebben bijgedragen. 
November is ook de maand dat we onze kooklessen hervatten, 
onze kok heeft er al zin in en wij kunnen altijd nog iets bijleren. 
Onze gilde staat ook altijd open voor nieuwe ideeën. Wij gaan 
die in de loop van het komend jaar ook waarmaken 
 
    Uw voorzitter 
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Beste lezers, 

Vakantieperiode, een moeilijke tijd voor onze dansgroep. Ik zelf ging begin juli 

op reis en ons Linda, de lerares ging na mij. Dus dat was in totaal 5 weken 

zonder dans, best lang voor mij. Iedereen neemt verlof in de zomer en we 

waren nooit compleet op maandagavond. Ik hoop dat iedereen een leuke 

vakantie heeft gehad en voor diegene die nog moeten gaan wens ik ook leuke 

momenten toe. Warmte en hittegolf was soms ook niet zo leuk. Het zweet liep 

er af, meer drinken he en ons Linda ons maar laten zweten met haar leuke 

dansjes, soms zelfs met van die nummers op tempo. Lachen en zweten deden 

we dan. Een leuke ervaring tijdens deze drie maanden is dat er veel jarigen in 

deze periode zijn, bijna elke maandag is er dan iemand die trakteert met wat 

lekkers, bedankt daarvoor.  Voor de rest is het op den dans zoals altijd, twee 

nieuwe dansen per maand, zeer leuk maar met de afwezigen worden die dan 

wel wat meer herhaald. Veel concentratiemomenten dus voor de dansers en 

dat eerst droog ( droog is zonder muziek he, voor diegene die dat nog niet 

weten) en dan op muziek. Wat er wel bijzonder was de laatste vijf weken was 

het groepje van  15 personen die elke maandag iets vroeger kwam om de 

dansen te oefenen voor ons optreden op het dorpsfeest op 14 september. Elke 

dans werd gewoon eenmaal geoefend en op onze opstelling werd er ook 

geoefend. Wij staan normaal niet zo op rijtjes maar gewoon wat verspreid over 

de grote zaal he. Zeer goed gedaan van onze groep trouwens. Heel leuk maar 

toch ook stress, ons eerste optreden voor publiek bij een evenement. Voor de 

rest van de uitleg over dit optreden moet je mijn tekstje van de dorpsfeesten 

lezen daar zal ook nog iets te lezen zijn. De mensen die naar de dorpsfeesten 

geweest zijn en interesse hebben om zich aan te sluiten moeten maar eens 

langs komen op maandagavond tussen 19.30u en 21.30u. Iedereen is welkom. 

Voor vragen kan je ook bellen naar Pascal Wijns ( onze voorzitter van den dans) 

of Linda Daelemans ( ons lerares van den dans). Voor de rest wens ik iedereen 

nog veel leesplezier met de andere tekstjes in dit leuke boekje. 

Groetjes Annemie 

Hou je van Countrymuziek en heb je zin om je 

zowel fysiek als mentaal wat op te krikken ? 

Kom dan samen met de “Landelijke 

Countrydansers” deelnemen aan onze gratis 

proefles op 21/10/19 om 19u00 in de zaal De 

Mispelaer te Nieuwenrode.  

Ambiance verzekerd !!! 



Bestuur 
Bert Miseur 
Voorzitter, Seniorenwerking, 
Website, Tuinwerking, Extra E-
activiteiten beheerder 
(015) 71 20 11 
miseur.bert@scarlet.be 

Pascal Wijns 

Ondervoorzitter 
(0476) 38 64 86 

pascal.wijns3@telenet.be 

Jos Roelants 

Bestuurslid, Pastoraal 

(015) 71 25 25 
(0497) 63 54 11 
josroelants1@gmail.com 

Jean-Marie D'hollander 

Proost 

(0496) 86 96 26 

jean.marie.dhollander@abdijgrimbergen
.be 

Peter Matkovich 

Secretaris, Website, Jongerenwerking 

(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 

Gewestwerking 

(052) 30 47 43 
urbain.craessaerts@telenet.be 

 

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. 

AGENDA 

- iedere maandagavond om 19u30, countrydansen  “Landelijke Countrydansers” 

- 18 oktober kaasavond  

- 21 oktober proefles om 19u00 in de zaal De Mispelaer te Nieuwenrode. 

- 29 november kaartavond 

- 11 januari winterpret 2020 

- 18 januari 2020 LG Quiz 

- 15 februari teerfeest en viering 125 jarig bestaan LG Nieuwenrode 

- 19 april busreis met bezoek brouwerij Wilderen en bezoek aan de stroopfabriek.  

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


Boerke Lacht: Magnum Almond 

 

Een laat zomerzonnetje straalt op mijn vakantieterras. Ik heb me laten verleiden door 

ons Suzanne die na het harde zwoegen van de laatste maanden nog eens op 

vakantie wou gaan. Een park met vele chalets leek haar een goede keuze. 

Vanuit mijn luie zetel merk ik dat de buren, in de chalet naast de onze, bezoek 

hebben. Hun kleinste spruit is aan ’t bleiten alsof zijn leven er van af hangt. Maar 

misschien is dat ook wel zo, want zijn broertje en zusje zijn niet ver uit de buurt en 

lijken mij venijnige pubertjes. En ze likken samen aan een lekker ijsje. Ik vermoed dat 

ze de “Magnum” van de kleine snotneus met brute kracht hebben afgepakt. En hoe 

zou je dan zelf zijn, wetende dat je op pure fysieke kracht het moet afleggen tegen 

de overmacht. 

Een lekkere Magnum Almond, je weet wel met Oost-Indische nootjes, die lekker 

kraakt als je er in bijt en waarbij een explosie van smaken je papillen doen 

watertanden. Wel zo’n Almond ziet die kleine snuiter aan zijn neus voorbij gaan. Geef 

toe dat dit een catastrofe is. Zelfs het stokje waar je na de ijskreem op knabbelt en dit 

uit pure goesting wordt hem ontnomen. In een uithoek zie ik de verpakking van de 

Magnum Almond van de tafel waaien. Meegenomen door de wind en dit alles terwijl 

die 2 onverlaten van familieleden de Magnum opschrokken met een tempo dat de 

verbeelding in jouw stoutste nachtmerrie tart. 

En dus is die kleine van hiernaast zijn longen uit zijn lijf aan het schreeuwen. De 

enige manier waarop hij zeker kan zijn dat zijn mama wel degelijk zal ingrijpen om 

aldus zijn dessert met exotische nootjes veilig te stellen. Het moest een slecht 

berekende gok zijn want de mama is net van haar glas Aligoté Bourgognewijntje van 

2002 aan het nippen. De alcohol is nog niet naar haar hoofd gestegen en ze was van 

plan om zich eens goed te laten verwennen op culinair vlak. En dus is het niet eens 

zo zeker dat ze tijdig zal ingrijpen en haar kroost tot de orde zal roepen. Hoewel ze 

normaal haar stem en boze blik laat gelden, heeft ze nu geen enkele intentie om zich 

te laten horen. Ook de papa die verwikkeld zit in een ingewikkeld gesprek met mijn 

buurman is niet echt de redder in nood. Hij heeft er genoeg van om de hele week 

kinderoppas te spelen terwijl hij maar 3 weken verlof heeft over het ganse jaar. Hij 

droomt er zelfs stiekem van om zijn kroost mee te sturen op vakantiekamp of op 

bivak met de chiro of de scouts. Dan zitten die maar opgeschept met dat 

problematisch hilarisch gedoe. Zonder die bengels zou het er voor hem veel rustiger 

aan toe gaan. 

Ik ben het volmondig met hem eens. Hoe kalmer het is bij de buurman hoe meer ik 

kan genieten samen met mijn vrouwtje. Genieten van een lekkere Magnum Almond. 

Ik moet mijn hersens per slot van rekening ook koel houden hé. 

Uw boerke 



 

LANDELIJKE GILDE VAN NIEUWENRODE VIERT : DORPSFEESTEN 14 SEPTEMBER  

Ik weet niet goed waar ik beginnen moet. Ik moest ook een tekstje schrijven 

over ons optreden op het dorpsfeest. De landelijke Gilde Countrydansers 

hebben op 14 september voor de eerste maal een optreden gegeven voor 

publiek. Om 14.30u was het zover, we werden als het ware voor de leeuwen 

gegooid. Stress, stress en nog eens stress, gaat dit wel lukken. Amai zoveel volk 

en dan nog buiten bij zo’n warm weer. Iedereen was druk aan het praten en 

het stressen tegen elkaar. Eerst nog een foto van ons groepje en dan was het 

zover. Op jullie plaatsen allemaal en dan werd de muziek gestart door de Peter. 

Amai onze hartjes klopten nogal hoor bij de eerste dans maar naarmate het 

optreden vorderde waren we wel veel rustiger. Foutjes zijn er door ieder van 

ons gemaakt, zeer normaal, wij zijn maar amateurs en dansen is onze hobby, 

wij doen hier niet aan examens he. Den Bert, de voorzitter was naar horen 

zeggen onder de indruk van ons optreden. Bert, leuk om te weten dat onze 

inspanningen zo gewaardeerd worden, bedankt vanwege onze hele groep. Ook 

bedankt aan de lieve mensen die zijn komen kijken en die steeds een applaus 

gaven na elk liedje, mooi gebaar. Het dorpsfeest was een groot succes, een 

mooie rommelmarkt, wat oldtimers en natuurlijk de highlandgames allemaal 

activiteiten die veel volk lokten. Lekker eten en drinken was ook aanwezig, aan 

de hamburgers stond op een zeker moment ons Christa en de Pascal, voor de 

Pascal die aan het vlees stond een fluitje van een cent want hij is een expert in 

draaien en draaien en draaien. De dansers die weten waarover dit gaat he 

Pascal. De fanfare van Nieuwenrode heeft een mooi concert gegeven en amai 

die hebben ook nogal zangers in hun groepje. Supergoed gedaan toppie hoor. 

Later op de avond was er dan Bart Kaëll, dat was een toppertje, zo’n gezellige 

mens die zijn optreden aan elkaar praat met een mopje hier en daar, echt zeer 

aangenaam om naar te kijken. De koe die had niet zo goed haar best gedaan he 

want kakken zat er niet in dit jaar, er is dan een meter gebruikt om van aan 

haar poepje naar beneden te richten.  Geef dat beest volgend jaar wat 

Bomaworst, dat kent iedereen en dan zal dat kakken wel lukken naar het 

schijnt.  Zo dit was het voor deze keer, de inspiratie is op. 

Groetjes Annemie 





                           Fietstocht 

 

Naar goede gewoonte vertrokken we op 1 september voor onze jaarlijkse 

fietstocht. 

Deze keer samengesteld door Pascal en Paul, die ook voor prachtig weer 

hadden gezorgd. 

Met liefst 48 fietsers en fietssters vertrokken we van huize Verminnen in 

Ramsdonk, nadat Maria eerst aan iedereen een lekker ijsje had uitgedeeld. 

Achter de samensteller van de route, die zelfs de knooppunten op briefjes had 

gezet en uitgedeeld, langs de Bormstraat en langs kleine weggetjes reden we 

naar de brug van Tisselt en verder langs het kanaal van Willebroek tot Klein-

Willebroek. Daar staken we de brug over naar Boom, waar we langs het kanaal 

op een gezellig terrasje onze eerste bevoorrading kregen. 

Dit werd duidelijk door iedereen gesmaakt,  behalve de Export van de 

brouwerij Haacht, die nauwelijks te drinken bleek. 

Niet getreurd en verder gereden langs de steenbakkerijen van Rumst tot aan de 

blauwe bruggen. Daar moesten we oversteken naar Heindonk, maar de 

scherpe draai zorgde voor een grote opstopping, zodat in het gewoel er velen 

moesten afstappen. Na de oversteek werd er gehergroepeerd en met het 

volledige peloton reden we langs de Zenne, die eindelijk niet meer stinkt, 

verder tot in Leest waar we op het mooie terrasje aan de brug weer 

getrakteerd werden op een lekker drankje en op enkele dansjes van Noa. 

Onder goede begeleiding van onze wegkapiteins, die de oversteek aan alle 

straten en kruispunten beveiligden, voorzien van hun armband en bordjes, met 

als groene vlag de slotrijder Peter reden we verder langs de paardenmelkerij 

terug naar Kapelle-op-den Bos en zo naar Ramsdonk. 

Bij Gerda werden we nog getrakteerd op lekkere broodjes, koffiekoeken en 

koffie, waarbij we verder konden genieten van een mooie dag, het aangename 

gezelschap en het toffe terras, waar onze Gildewerkers tafels en stoelen 

hadden klaargezet. 

Bedankt aan alle begeleiders en helpers want het was weer een prachtige tocht 

langs kleine en rustige wegen. Tot de volgende keer. 
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