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Programma JAAR 2020
Zomeruur, klok 1uur vooruit zondag 29/3/2020. Winteruur, klok 1uur achteruit zondag 25/10/2020.
Voor wijzigingen op het laatste uur, bezoek onze website: http://herenthout.landelijkegilden.be/Activiteiten
Voor de 14dekeer 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.

Wil je tot in detail op de hoogte zijn van onze activiteiten, ga dan regelmatig een kijkje nemen op onze website:
https://herenthout.landelijkegilden.be/activiteiten

Activiteiten binnen de eigen Gilde
Vrijdag 10 januari 2020: Onze klassieke(18de uitgave), bloedstollende multimediaquiz.
de

G.O.C. “Ter Voncke” om 20.00 u. Traditioneel de 2 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 € 10 per
groepvóór 5 januari. (nadien € 10/groep)

Zaterdag 11 januari 2020: 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.

3deDonderdag vd maand: 16 januari, 20 februari, 19 maart 2020: Seniorenactiviteit
Mollenhof , Lichtaartsesteenweg 1, Poederlee om 13u30 (deuren open vanaf 13u00).
Op de 3de donderdag van de maand zijn er voordrachten of optredens.
16 januari:Voordracht - De ronkende geschiedenis van de tractor & de geschiedenis van de Vlaamse koffietafel.
20 februari: Optreden – Zangduo Stef & Stefany
19 maart: Optreden – Live Jukebox Nostalgique met projectie van liedjesteksten en beelden uit die tijd.
Te noteren: donderdagen 15 oktober, 19 november en 17 december.

Vrijdag 31januari 2020: 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.
Prijs leden en partner: € 25/pp vóór 25 januari. (nadien € 30 /pp).

Zaterdag 22februari 2020: Bijzondere bestuursvergadering.
De zaterdag vóór aswoensdag in Leibeekhof, Itegemsesteenweg 164 Herenthout.
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 langs de voordeur vanaf 19u00.
Eerst aperiteif, aan ’t tafel om 19u30.

Donderdag 12 maart 2020: 1ste Voordrachtavond “Bier & Chocolade, een hemelse combinatie”
met Geroen Vansteenbrugge.
GOC “Ter Voncke”, 19u30 (deuren open 19u15). In samenwerking met de gemeentelijke bibliotheek.
De meeste mensen geloven dit nauwelijks tot ze het zelf proberen: bier & chocolade. Tijdens de
degustatie proef je van 5 minder bekende bieren – in proefglazen van 15 cl – met telkens 5
heerlijke verse pralines die passen bij de geselecteerde biertjes. Daarnaast proef je ook nog van
5 origine chocolades.En wat zal blijken: het is een ware sensatie om dit samen te proeven en te beleven. Het ene bier
kiest voor harmonie met de praline en het andere bier zoekt het contrast op. Maar wat duidelijk is, is dat de smaken
tot een hoger niveau getild worden. Het doel bij een degustatie van bier & chocolade is dan ook de intensiteit van
deze smaken te doen eindigen in een perfect evenwicht.
Tijdens de avond krijg je meer uitleg over zowel de biertjes als de chocolade en aanverwante producten. Zo zal je
zien dat bier & chocolade de perfecte vervanger kunnen zijn van het klassieke dessert als afsluiter van een etentje.
Zoals gewoonlijk is de inkom bij onze voordrachtavonden gratis.
De ingrediënten – bier&chocolade – worden gerekend aan kostprijs € 10,-. Inschrijven is verplicht door storting van €
10/pp op rekeningnr BE63733316120808met vermelding ‘Hemelse combinatie’ en de namen van deelnemers.
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Zondag 5 april 2020: 15de 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 visvijver ‘Moed en Volharding’, Pauwelstraat 21b. Afsluiter met brunch voorzien rond 12u00.

Zaterdag 9 mei 2020 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 uitbaatster Brenda Van Elsen ons opwacht. Omstreeks 11u30 zijn we aan de
Basiliek. De H.Mis, opgeluisterd door het Sint Pieter&Pauwelkoor begint om 12u00.

Dinsdag 19 mei 2020:Veldprocessie.
Traditioneel de dinsdag voor O.H.Hemelvaart (donderdag 21 mei), komen we samen op een boerenerf om 20u00. De
avond begint met een H.Mis voorgegaan door E.H. Vic Nijsgevolgd dooreen korte veldprocessie. We sluiten af met
koffie en wafels. Zowel voor Scherpenheuvel als voor de veldprocessie komt er nog een uitnodiging.

Vrijdag 29 mei 2020 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’.

Juni, juli en augustus 2020: Fietszoektocht.
Formulieren af te halen bij AVEVE en Café “Ter Voncke”.
ste

Vanaf de 1 zaterdag van juni (6/6/2020) kan er ingeschreven worden.De formulieren moeten uiterlijk op dinsdag 25
ste
augustus binnen zijn in “TerVoncke”. De 1 prijs is zoals vorig jaar het eigen gewicht in landbouwproducten. Ons
weegtoestel heeft wel een compensatiemechanisme voor mensen van het slanke type.

Vrijdag 26 juni 2020: “Brood, drank en Spelen”.
Wie zich de Kubb-spelavond en ‘tvarken aan ‘tspit nog herinnert zal deze avond zeker vrij houden.

Zaterdag/zondag 27/28 juni 2020: 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.

Dinsdag 21 juli 2020: Natuursportendag. (9u00 Pallieterhoeve, Yzerenweg 21, Booischot)
Kanovaren en fietsen op en langs de Grote Nete vanaf Stelen (Geel) over Westerlo tot Booischot (Pallieterhoeve).
Met medewerking van Sport Vlaanderen – Sportverzekering
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. De
natuursportendag heeft dit jaar een meer sportief-culinair karakter. De afstanden
zijn wat langer en ’s middags nemen we ruim de tijd voor eten en drinken.
Het kanovaren gaat over ruim 20km. Het vertrek is om 10u in Stelen. Na een 8-tal km
nemen we ruim de tijd om te proeven van streek-gerechten in het centrum van
Westerlo. In de namiddag gaat de tocht verder over Herselt en Westmeerbeek tot de
Pallieterhoeve in Booischot. Reserve kleding, en eventueel knapzak kunnen in de
volgwagen. Voorzie oude sportschoenen voor onderweg en reserve schoenen voor de
middagpauze. Blootvoets lopen in de Nete of op de dijken is vragen om ongelukken! Verroeste nagels en
afgezaagde hoekijzers zijn nooit ver weg. Kunnen zwemmen is absoluut nodig. Kan je zwemmen, maar je voelt je
wat onzeker, dan zijn er zwemvesten.
De fietsers vertrekken om 11u op de parking Cardijnlaan en komen via een route langs knooppunten van 48km rond
de middag in Westerlo centrum. Fietsers die vroeger (dan 11u) willen vertrek-ken kunnen van Westerlo tot Oosterlo
langs de boorden van de Nete de kano’s tegemoet fietsen.

Zondag 30 augustus 2020: Oogstfeesten.
In samenking met Ons (voorheen KVLV) en KLJ.
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! Tijdens de namiddag is er de
prijsuitreiking van de fietszoektocht.

Zondag 20 september 2020: Nationale “Dag van de Landbouw”.
de

Ieder jaar Ingericht door Landelijke Gilden/Boerenbond Leuven op de 3 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 15 Oktober 2020 2de Voordrachtavond.“Hoe China onze toekomst bepaalt”
door Stefan Blommaert, journalist VRT
GOC “Ter Voncke”, 20u00 (deuren open 19u30).
In samenwerking met de gemeentelijke bibliotheek en VormingplusKempen.
China is niet meer weg te denken uit het wereldnieuws. Dagelijks komen er nieuwe
berichten over de groeiende Chinese aanwezigheid, op alle continenten. Overnames van
noodlijdende bedrijven, investeringen in infrastructuurwerken, inplanting van Chinese
vestigingen.
China is al lang niet meer alleen de fabriek van de wereld. Eigen research en ontwikkeling floreren. Merken als
Huawei (smartphone) of DJI (drones) worden ook bij ons stilaan gemeengoed. Chinese toeristen zijn alsmaar
nadrukkelijker aanwezig in het straatbeeld.
Terwijl de Verenigde Staten afstand nemen van hun engagementen in de strijd tegen klimaatverandering, nemen de
Chinezen – met hun vervuilde steden – steeds meer het voortouw als het gaat om de productie van schone energie.
China drukt zijn stempel op de wereldeconomie. En met die economische
invloed wil het ook op cultureel en politiek vlak zijn stempel kunnen
drukken. In Azië worden de geopolitieke ambities van China duidelijk. Het
land wil af van de grote Amerikaanse invloed op het continent, en zijn
eigen – ook militaire – positie versterken.
Zaterdag 31 oktober tot woensdag 4 november: Reis naar Berlijn
In 2008 bezochten we met 16 gilde-leden Berlijn. Zij die erbij waren
spreken er nu nog van. We hernemen het beste van toen en breiden dit
uit met een bezoek aan Potsdam en het concentratiekamp
Sachsenhausen. Onze gids, Patrick Cannaerts, is gespecialiseerd in
onder meer het oorlogsverleden van Berlijn.
Deze reis is volgeboekt. In het verleden waren er meermaals
deelnemers die omwille van omstandigheden beroep moesten doen op
de annulatie-verzekering. Inschrjven voor de reservelijst blijft mogelijk.

Maandag 9 november 2020: 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.

Zaterdag 5 december 2020 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 12 december 2020: 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 9 januari 2021.

Donderdag 24 december 2020: Borreltent op Kerstavond.
Na de kerstviering bieden de landelijke verenigingen - LG, Ons (KVLV) en KLJ - aan de mensen van Herenthout een
borrel aan.
Tijdens schooljaar van november tot juni: Schooltuin in VLS De Luctballon.
Enkele jaren heeft de Landelijke gilde op een vrije strook grond aan de ZW-zijde van de kleuterschool, achter de
fietsrekken een schooltuin ingericht. Iedere vrijdag namiddag wordt er door enkele leden van ons bestuur tuinles
ste
gegeven aan leerlingen van het 1 leerjaar. Sommige vrijdagen, als er geen werk is in de tuin worden er bvb
nestkastjes gemaakt, of gaan de leerlingen op uitstap naar een landbouwbedrijf of naar VOC.
Kijk eens op: https://herenthout.landelijkegilden.be/albums/schooltuin-knutselen-nestkastjes-maken
de

Iedere 2 dinsdag van de maand is er bestuursvergadering. Meestal gaat deze door om 20u in GOC ‘Ter Voncke’
zaaltje 10. Als je iemand van het bestuur aanspreekt kan deze jou wensen meenemen naar deze vergadering.

