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Programma JAAR 2019
Zomeruur, klok 1uur vooruit zondag 31/3/2019. Winteruur, klok 1uur achteruit zondag 27/10/2019.
Voor wijzigingen op het laatste uur, bezoek onze website: http://herenthout.landelijkegilden.be/Activiteiten
Voor de 13de keer maken we ons programma van Nieuwjaar tot Nieuwjaar. Er kunnen dus nog activiteiten bijkomen of wegvallen en bij één enkele
geplande activiteit kan mogelijk datum en plaats nog veranderen.

Activiteiten binnen de eigen Gilde
Vrijdag 11 januari 2019 Onze klassieke(17de uitgave), bloedstollende multimediaquiz.
G.O.C. “Ter Voncke” om 20.00 u. Traditioneel de 2de vrijdagavond van januari.
Het gros van de deelnemers komt uit de rangen van LG, KVLV, en (oud)KLJ. De ploegen worden versterkt met
familieleden van dichtbij of veraf, met buren of kennissen. Sommige bevriende verenigingen sturen een ploeg. Het is
ook de ideale gelegenheid om diegenen die aarzelen om lid te worden van de Landelijke Gilde over de streep te
trekken. We beloven een avond vol spanning, passie, humor en vooral gezelligheid. We blijven bij dezelfde formule.
Het jaar rond verzamelt de “Quizwerkgroep” ideeën, recepten en vragen. Originaliteit is onze troef! Prijs € 6 per groep
vóór 7 januari. (nadien € 11/groep)

Zaterdag 12 januari 2019 Kersstal v/d Landelijke Gilde op de Botermarkt.
Als de “Drie Koningen” zijn gepasseerd, breekt het bestuur de daaropvolgende zaterdag de Kerststal af. Alle leden
van onze vereniging zijn welkom om een handje toe te steken.

Donderdag 17 januari 2019 Seniorenactiviteit
Mollenhof , Lichtaartsesteenweg 1, Poederlee om 13u30 (deuren open vanaf 13u00)
Op de 3de donderdag van de maand zijn er voordrachten of optredens. Zo ook op 21 februari, 21 maart, 17 oktober,
21 november en 19 december. Zodra de planning rond is wordt een uitnodiging bezorgd. Hou ondertussen onze
website in de gaten: http://herenthout.landelijkegilden.be/Activiteiten

Vrijdag 1 februari 2019 Feestavond.
GOC “Ter Voncke” om 19u30, diner 20u00.
De vrijdagavond voor lichtmis is de vaste afspraak voor onze feestavond. Een ideale afsluiter van een rijk gevuld en
geslaagd werkjaar. Een receptie; verwelkoming; overzicht voorbije activiteiten; een overheerlijk buffet gevolgd door
live muziek van ‘Marchandise’ zijn de vaste ingrediënten. Het ideale moment om al onze leden op een gezellige
manier bij elkaar te brengen.
Afspraak: ‘Ter Voncke’ 19u30. Prijs leden en partner € 25/pp vóór 25 januari. ( nadien € 30 /pp)

Zaterdag 2 maart 2019 Bijzondere bestuursvergadering.
“ ’t Zaaltje” te Bouwel.
Een hechte ploeg bestuursleden komt opnieuw bijeen, deze keer niet om te vergaderen maar om eens lekker te
tafelen en bij te praten. Dit keer met de partners. Binnenkomen in ’t ‘Zaaltje’ vanaf 19u00. Aan ’t tafel 19u30.

Donderdag 14 maart 2019 1ste Voordrachtavond “De Lange Tocht” door prof.dr Johan Swinnen.
GOC “Ter Voncke”, 20u00 (deuren open 19u20). In samenwerking met de gemeentelijke bibliotheek.
Prof. Johan Swinnen is kankeronderzoeker aan het Leuvens Kankerinstituut. Zeven jaar geleden kwam
de ziekte plots heel dichtbij toen bij zijn zoon Pieter een hersentumor werd vastgesteld. Johan beloofde
om van Leuven naar Compostela te lopen als zijn zoon de ziekte zou overleven. Intussen heeft hij die
belofte mogen waarmaken. Met meer dan 850 brieven van en voor kankerpatiënten in zijn rugzak stak
hij een hart onder de riem van vele mensen. Johan vertelt over zijn lange tocht als kankeronderzoeker en als papa
van een kankerpatiënt. Aan de hand van foto’s en filmfragmenten neemt hij ons mee op weg naar Compostela en
schets hij hoe ook het kankeronderzoek een lange tocht aflegt. Zijn voordracht inspireert en brengt hoop. ‘Als we echt
willen, kunnen we veel bereiken’..
Ter info, druk op de knop Download’s bovenaan onze website: http://herenthout.landelijkegilden.be/downloads hier
vind je een interview met Johan Swinnen in de campuskrant van 18 juni 2017..

Zondag 14 april 2019: 14de Dauwwandeling,
Een rustgevende, verrassende wandeling in de vroege uurtjes, waar geen hindernis uit de weg wordt gegaan.
Uitgegroeid tot en klassieker die erg geappreciëerd wordt door jong en oud. Voor iedereen doenbaar.
Vertrek om 6u00 aan Valvecke (Merodestraat – Nijlensesteenweg), afsluiter met brunch voorzien rond 12u00.
Inschrijvingsprijs € 7, na 5 april wordt dit € 12. Tot en met 12 jaar gratis. Storten op BE63-7333-1612-0808.

Zaterdag 11 mei 2019 Voettocht naar Scherpenheuvel. In samenwerking met de Parochie
De 2de zaterdag van mei is sinds mensen geheugenis de dag dat onze parochie op bedevaart gaat
naar Scherpenheuvel. Wij vertrekken om 5u00 klokslag aan de kerk. Rond 8u00 pauzeren we aan
de Mixx in Herselt, waar de nieuwe uitbater Glen Van Der Auwera ons opwacht. Omstreeks 11u30
zijn we aan de Basiliek. De mis begint om 12u00.
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Zaterdag 18 tot zondag 19mei Gezinsreis naar Phantasialand
Vertrek op zaterdag 18/05/2019 om 7 uur aan sportcomplex t'Kapelleke, Bergensesteenweg Herenthout.
Terugreis na sluitingstijd (18u) met aankomst in Herenthout rond 20u.
Reservatie door storting van € 159 per deelnemer op rekening KBC BE63-7333-1612-0808 op naam van
Landelijke Gilde Herenthout met in de mededeling: “Phantasialand 2019” en namen van deelnemers.
Dinsdag 28 mei 2019: Veldprocessie.
Traditioneel de dinsdag voor O.H.Hemelvaart (donderdag 30 mei), komen we samen op een boerenerf om 20u00. Dit
jaar nodigen Fons en Nicole Peeters – Geerts ons uit op hun erf, Callaerstraat 5 in Herenthout. De avond begint met
een H.Mis voorgegaan door E.H. Vic Nijs gevolgd door een korte veldprocessie. We sluiten af met koffie en wafels.
Zowel voor Scherpenheuvel als voor de veldprocessie komt er nog een uitnodiging.

Vrijdag 31 mei 2019 Afsluiting meimaand aan de Grot van Oosterhoven.
De organisatie is in handen van het buurtcomité Oosterhoven. Vele leden van dit comité zijn ook lid van de Landelijke
Gilde, daarom vernoemen wij graag hier de ‘Afsluiting van de meimaand’.

Zondag 8 juni 2019 Ontspanningsdag.
Zodra de planning rond is wordt de inschrijving bezorgd. Hou ondertussen onze website in de gaten:
http://herenthout.landelijkegilden.be/Activiteiten

Juni, juli en augustus 2019: Fietszoektocht.
Formulieren af te halen bij AVEVE en Café “Ter Voncke”.
Vanaf de 1ste zaterdag van juni (1/06/2019) kan er ingeschreven worden.
De formulieren moeten uiterlijk op dinsdag 18 augustus binnen zijn in “TerVoncke”. De 1ste prijs is zoals vorig jaar het
eigen gewicht in landbouwprodukten. Ons weegtoestel heeft wel een compensatie-mechanisme voor mensen van het
slanke type.

Zaterdag/zondag 29/30 juni 2019: Nationale Open tuinen dag,
Ieder jaar ingericht door de Landelijke Gilden Leuven, tijdens het laatste weekend van juni. Ieder jaar doen ook
enkele Herenthoutenaren mee.

Vrijdag 28 juni 2019: “Brood, drank en Spelen”.
Wie zich de Kubb-spelavond en ‘tvarken aan ‘tspit nog herinnert zal deze avond zeker vrij houden.

Zondag 21 juli 2019 Natuursportendag. (9u00 Ark van Noë Lichtaart)
Al jaren brengen we die dag door in volle natuur. Met medewerking van Sport
Vlaanderen. Deze dag wordt weer een combinatie van kanoën, fietsen,
wandelen.. en genieten van spijs en drank als Pallieter in ons Vlaamse land. Op
het programma staan een afvaart van de Kleine Nete van Retie tot Ark van Noë
in Lichtaart. In de namiddag is er een bezoek met gidsen in natuurreservaat ‘De
Zegge’. Afsluiten doen we met een BBQ op de Ark van Noë.
Ter info, druk op de knop Download’s bovenaan onze website: http://herenthout.landelijkegilden.be/downloads hier
vind je een interview met Marcel Verbruggen conservator van De Zegge in de Knack van 28 november 2018.

Zaterdag 31 augustus en Zondag 1 september 2019: Oogstfeesten.
Zaterdag is er de prijsuitreiking van de fietszoektocht met aansluitend de Bieravond. Zondag is er vanaf 9u00 rondom
Ter Voncke folkloremarkt. Vanaf 11u30 restaurantdag, een uitgelezen moment om kinderen en kleinkinderen rond
één tafel te hebben en zelf niet te moeten koken!

Zondag 15 september 2019: Nationale “Dag van de Landbouw”.
Ieder jaar Ingericht door Landelijke Gilden/Boerenbond Leuven op de 3de zondag van september. Over heel
Vlaanderen worden er moderne landbouwbedrijven opengesteld voor het publiek. In Herenthout stellen Jef Van Looy
en Joris Janssen hun vernieuwd bedrijf op de Blokt open.
Bekijk rond die tijd zeker de website: www.dagvandelandbouw.be
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Donderdag 3 Oktober 2019 2de Voordrachtavond. “Plannen voor Plaats”
met Karel Lhermitte als moderator.
GOC “Ter Voncke”, 20u00 (deuren open 19u30).
In samenwerking met de gemeentelijke bibliotheek en VormingplusKempen.
De Vlaamse regering stelde op 1 september 2016 Architect Leo Van Broeck aan als Vlaams
bouwmeester. Van hem noteren we volgende uitspraak: “Als we elk jaar één procent van ons
patrimonium zouden vervangen, en het indien nodig op een betere locatie heropbouwen, dan
zou je dat over vijftig jaar visueel wel merken. Op die manier kunnen we langzaam maar zeker
de ruimtelijke wanorde in het lelijkste land ter wereld oplossen.”
VormingplusKempen stelde een praatpakket samen als basis voor een
discussie-avond met groepen van 4 tot 6 personen.
Vooraf wordt de film vertoont die Nic Balthazar maakte voor Vlaams
Bouwmeester Leo Van Broeck. Leo Van Broeck zet iets in beweging. Hij
toont wat er mogelijk is, en laat zien dat wat we in de plaats krijgen niet minder, maar net meer is. Het lijkt ons een
ideaal middel om mensen over onze ruimte te laten meedenken.
Karel Lhermitte, adviseur plattelandsontwikkeling vzw Landelijke Gilden, treedt op als moderator.
Ter info, druk op de knop Download’s bovenaan onze website: http://herenthout.landelijkegilden.be/downloads hier
vind je een interview met Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck in de Knack van 26 september 2019.

Zondag 6 oktober 2019: Paddestoelwandeling olv prof Bart Van Den Eynde.
Tien jaar geleden (20sept2009) begeleide Bart ons tijdens een paddestoelenwandeling doorheen het Mollendaalbos
bij Leuven. Nadien gingen we lekker eten in "De Zoete Bron" bij de zoete waters. (http://zoetebron.be).
We doen dit nog eens over.

Donderdag 10 oktober 2019 1ste van 4 kookavonden, met onze huiskok Jean Nys.
Ter Voncke 20u00. Lokalen 9 en 10
De andere avonden zijn: donderdag 24 oktober en 7 november en de afsluitavond met diner donderdag 28 november.

Maandag 11 november 2019: Startavond met optreden.
GOC “Ter Voncke” om 20u00.
Een gezellige avond waar we kennis kunnen maken met het programma van 2019. Lekker tafelen en een beetje
ontspanning mogen ook hier niet ontbreken.

woensdag 4 en donderdag 5 december 2019 Sint aan huis.
Als de papa of de mama lid is van de Landelijke Gilde, en de kinderen zijn dan ook nog braaf, komt de Sint langs op
zijn ronde. Het bezoekuur is te kiezen bij inschrijving.

Zaterdag 14 december 2019: Opstellen van de kerststal v/d Landelijke Gilde op de Botermarkt.
De Kerststal wordt opgesteld door de bestuursleden, geïnteresseerde leden mogen altijd komen helpen. Ze kunnen
dan ook genieten van de gemoedelijke sfeer die dan al heerst binnen onze vereniging. De stal zal na “Drie Koningen”
worden afgebroken op zaterdag 12 januari 2019.

Dinsdag 24 december 2019: Borreltent op Kerstavond.
Na de kerstviering bieden de landelijke verenigingen (LG, KVLV en KLJ) aan de mensen van Herenthout een borrel
aan.

