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Programma JAAR 2022
Zomeruur, klok 1uur vooruit zondag 27/3/2022. Winteruur, klok 1uur achteruit zondag 30/10/2022.
Voor wijzigingen op het laatste uur, bezoek onze website: Activiteiten | Landelijke Gilde HERENTHOUT (landelijkegilden.be)
Voor de 15dekeer 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. Omwille van Corona zijn er altijd wijzigingen en afgelastingen mogelijk

Activiteiten binnen de eigen Gilde
Zaterdag 8 januari 2022: Kerststal 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.

Vrijdag 14 januari 2022: Onze klassieke(19de 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!
Deelname: € 6/groep aangemeld vóór 5 januari. (nadien € 10/groep).

3deDonderdag vd maand: 20 januari, 17 februari, 17 maart 2022: Seniorenactiviteit
Mollenhof , Lichtaartsesteenweg 1, Poederlee om 13u30 (deuren open vanaf 13u00).
Op de 3de donderdag van de maand zijn er voordrachten of optredens.
Noteer ook: donderdagen 20 oktober, 17 november en 15 december.

Vrijdag 28 januari 2022: 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 en een overheerlijk buffet gevolgd door
muziek zijn de vaste ingrediënten. Het ideale moment om al onze leden op een gezellige manier bij elkaar te brengen.
Meer info bij de uitnodiging.

Zaterdag 26 februari 2022: Bijzondere bestuursvergadering.
De zaterdag vóór aswoensdag in ’t Zaaltje, Herenthoutseweg 69A 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 ook met de partners. Binnenkomen langs de voordeur vanaf 19u00.
Eerst aperiteif, daarna aan ’t tafel rond 19u30.

Vrijdag 11 maart 2022: 1ste Voordrachtavond door vaccinoloog prof. Pierre Van Damme van UA.
GOC “Ter Voncke”, 19u30 (deuren open 19u15). Ism gemeentelijke bibliotheek, inkom gratis.
Pierre Van Damme wordt in het licht van de coronapandemie vaak ingeschakeld door de media.
Niet onlogisch, want hij is een van Vlaanderens topwetenschappers als het gaat over
infectieziektes.
Aan de Universiteit Antwerpen werkt hij bij het Centrum voor Evaluatie van Vaccinaties (CEV). Daar voert hij
vaccinatiestudies op, managet hij verschillende wetenschappelijke projecten in het veld van
infectieziektenepidemiologie en geeft hij advies aan nationale en internationale gezondheidsinstanties. Naast die
onderzoekstaken is hij vicedecaan van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en geeft hij als
professor les over infectieziektes en vaccinologie.

Zondag 10 april 2022 Dauwwandeling.
Vermoedelijk voor de laatste keer.

Zaterdag 14 mei 2022 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 Sint Pieter&Pauwelkoor of St Cecilia, begint om 12u00.
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Dinsdag 24 mei 2022: Herlaer, Veldwandeling met bezinning.
Vooraf is er een woorddienst geleid door iemand van het parochieteam. Traditioneel de dinsdag
voor O.H.Hemelvaart (donderdag 21 mei), komen we samen op een boerenerf om 20u00. De
avond begint met een Dienst voorgegaan door iemand van het parochieteam, gevolgd dooreen
korte veldprocessie. We sluiten af met koffie en wafels.
Zowel voor Scherpenheuvel als voor de veldwandeling komt er nog een uitnodiging.

Dinsdag 31 mei 2022 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 2022: Fietszoektocht.
Formulieren af te halen bij AVEVE en Café “Ter Voncke”.
ste

Vanaf de 1 zaterdag van juni (4/6/2022) kan er ingeschreven worden.De formulieren moeten uiterlijk op dinsdag 23
ste
augustus binnen zijn in “TerVoncke”. De 1 prijs is het gewicht van de winnaar in landbouwproducten. Ons
weegtoestel heeft wel een compensatiemechanisme voor mensen van het slanke type.

Ergens in juni of begin juli 2022: “Ontspanningsdag”.
De dag begint met een stevige wandeling. Afsluiten doen we met een etentje en een film. Je kan ook altijd even naar
onze website gaan kijken: Activiteiten | Landelijke Gilde HERENTHOUT (landelijkegilden.be)

Zaterdag/zondag 25/26 juni 2022: Nationale Open tuinen dag.
Ieder jaar ingericht door de Landelijke Gilden Leuven, tijdens het laatste weekend van juni. Mogelijk doen er dit jaar
ook enkele Herenthoutenaren mee.

Donderdag 21 juli 2022: Natuursportendag.
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.
Om deze dag in goede banen te leiden zoeken we enkele medewerkers. Zij
kunnen de dag zelf actief meedoen: 2 begeleiders voor de kano’s, 1 begeleider
voor de fietsers, 1 organisator voor de BBQ.

Zondag 28 augustus 2022: Oogstfeesten.
In samenking met Ferm en KLJ. Ooit was er een tijd dat de restaurantdag van de ‘Boeren’ het hoogtepunt was van
onze jaarlijkse activiteiten. Dank zij de grote families binnen en buiten onze vereniging was het succes van deze dag
al bij voorbaat verzekerd. Nu zoeken we een nieuwe formule: ‘HAPPEN EN TRAPPEN’ met vertrek en aankomst in
zaal ‘Ter Voncke’. Afsluitend is er dan de proklamatie van de uitslag van de fietszoektocht.

Zondag 18 september 2022: 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.
Mogelijk samen met bedrijfsgilde.
Bekijk rond die tijd zeker de website: www.dagvandelandbouw.be

Donderdag 13 Oktober 2022 2de Voordrachtavond Workshop smartphonefotografie.
Door Inge Van den Heuvel ( https://eye-flash.be/family-affairs )
GOC “Ter Voncke”, 20u00 (deuren open 19u30).
In samenwerking met de gemeentelijke bibliotheek.
Geen professionele foto’s zonder duur fotomateriaal? Klopt niet! De beste camera is diegene die je steeds bij je hebt.
Tijdens deze workshop krijg je inzicht in je smartphone en ga je zelf aan de slag.
Zaterdag 29 oktober tot woensdag 2 november 2022: 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.
de
Deze reis is voor de 2 keer uitgesteld omwille van Corona. Iedereen die
lid is kan zich hiervoor inschrjven. Als de overeenkomst met Carolus
rond is krijgen de mensen die eerder inschreven hierover een brief.
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Maandag 9 november 2022: Startavond met optreden.
GOC “Ter Voncke” om 19u30.
Een gezellige avond waar we kennis kunnen maken met het programma van 2022. Lekker tafelen en een beetje
ontspanning mogen ook hier niet ontbreken.

Zaterdag 4 december 2022 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 10 december 2022: 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.

Zaterdag 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 Luchtballon.
Enkele jaren geleden heeft de Landelijke gilde op een vrije strook grond aan de ZW-zijde van de kleuterschool, achter
de fietsrekken een schooltuin ingericht. Enkele vrijdag namiddagen per schooljaar worden er door enkele leden van
ste
ons bestuur tuinles 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.
We zijn nog altijd op zoek naar jonge mensen om onze bestuursploeg te versterken.

