
1 

 

  Programma JAAR 2023 
     
            Zomeruur, klok 1uur vooruit zondag  26/3/2023.  Winteruur, klok 1uur achteruit zondag 29/10/2023. 
   Voor wijzigingen op het laatste uur, bezoek onze website: Activiteiten | Landelijke Gilde HERENTHOUT (landelijkegilden.be) 

 
 
Voor de 16

de
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 
 

Zaterdag 7 januari 2023: 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 13 januari 2023: Onze klassieke(20ste uitgave), bloedstollende multimediaquiz. 
 

G.O.C. “Ter Voncke” om 20.00 u. Traditioneel de 2
de

 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:  € 10/groep aangemeld vóór 8 januari. (nadien € 15/groep). 
 

3deDonderdag vd maand: 19 januari, 16 februari, 16 maart  2023: 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 19 oktober, 19 november en 21 december. 
 

Vrijdag 27 januari 2023: 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 
DISCOBAR muziek van ‘All Music’ zijn de vaste ingrediënten. Het ideale moment om al onze leden op een gezellige 
manier bij elkaar te brengen. 
Deelname leden en partner:  € 30/pp vóór 16 januari. (nadien € 35 /pp). 
 

Zaterdag 11 februari 2023: Bijzondere bestuursvergadering. 
 

Normaal de zaterdag vóór aswoensdag in ’t Zaaltje, Herenthoutseweg 69A Bouwel.  Nu één week vervroegd. 
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. 
 

Donderdag 9 maart 2023:   Bezoek aan EnergyVille, Thor Park 8310, 3600 Genk. 
 

Vertrek met auto’s: Botermarkt, 12u30.  Deelname vrij maar inschrijving verplicht. 
In samenwerking met de gemeentelijke Bibliotheek. 
EnergyVille verenigt de onderzoeksinstellingen KU Leuven, VITO, IMEC en UHasselt voor 
onderzoek naar duurzame energie en intelligente energiesystemen. De onderzoekers leveren 

expertise aan industrie en overheden op het vlak van intelligente energiesystemen voor een duurzame stedelijke 
omgeving. We hebben allicht al gehoord van smartgrids, geavanceerde energienetten, opslag van energie met een 
huisbatterij of slimme laadpalen.  
Kortom, er zijn de laatste jaren veel vragen opgedoken. Hoe gaat men in de toekomst leven met een duurzame 
energievoorziening? Een bezoek aan EnergyVille zal allicht wat klaarheid brengen bij deze moeilijke vragen. 
Roland Reekmans en Paul Meugens geven uitleg en leiden ons rond in de labo’s van Energyville. 

 
Zondag 16 april 2023:  Ontbijtwandeling in Herenthout. 
Een nieuwe activiteit waarover we nog niet veel kunnen vertellen. 

 
Zaterdag 13 mei 2023  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 uitbaater Tom Verschueren ons opwacht.  Omstreeks 11u30 zijn we aan de Basiliek.  De H.Mis, 
opgeluisterd door Sint Pieter&Pauwelkoor of St Cecilia, begint om 12u00. 
 

 

https://herenthout.landelijkegilden.be/activiteiten
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Dinsdag 16 mei 2023:  Veldprocessie.  
Traditioneel de dinsdag voor O.H.Hemelvaart (donderdag 18 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 veldprocessie komt er nog een uitnodiging. 
 

Woensdag 31 mei 2023 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 2023: Fietszoektocht. 
Formulieren af te halen bij AVEVE en Café “Ter Voncke”. 
Vanaf de 1

ste
 zaterdag van juni (3/6/2023) kan er ingeschreven worden.De formulieren moeten uiterlijk op dinsdag 22 

augustus binnen zijn in “TerVoncke”.  De 1
ste

 prijs is het gewicht van de winnaar in landbouwproducten.  Ons 
weegtoestel heeft wel een compensatiemechanisme voor mensen van het slanke type. 
 

Vrijdag 30 juni 2023: “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  24/25 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. 
 

Vrijdag 21 juli 2023: Natuursportendag.   

Al jaren brengen we die dag door in volle natuur. Met medewerking van  Sport Vlaanderen. 
Deze dag wordt 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: twee begeleiders voor de kano’s, twee organisatoren/begeleiders voor 
de fietsers, één organisator voor de BBQ. 

 
 

Zondag 27 augustus 2023: Hap Trap Botermelke Rijstpap. 
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 17 september 2023: Nationale “Dag van de Landbouw”. 
Ieder jaar Ingericht door Landelijke Gilden/Boerenbond Leuven op de 3

de
 zondag van september.  Over heel 

Vlaanderen worden er moderne landbouwbedrijven opengesteld voor het publiek.  
Bekijk rond die tijd zeker de website:  www.dagvandelandbouw.be  
 

Donderdag 12 oktober 2023  2de Voordrachtavond met Pieter Stockmans, ‘Het andere Rusland’. 
GOC “Ter Voncke”, 20u00 (deuren open 19u30).   
 

Zondagen 15 of 29 oktober 2023: Cyclocross van de Landelijke Gilden op de Niemandshoek. 
Wil je op de hoogte blijven, bekijk onze website: Activiteiten | Landelijke Gilde HERENTHOUT (landelijkegilden.be) 

 
 

Maandag 13 november 2023: Startavond met optreden. 
GOC “Ter Voncke” om 19u30. 
Een gezellige avond waar we kennis kunnen maken met het programma van 2024. Lekker tafelen en een beetje 
ontspanning mogen ook hier niet ontbreken. 
 

Donderdag 2 november: Kookles1 "Demo-avond Thais koken" 
GOC “Ter Voncke” om 20u00. 
Willem Geens demonstreert 2 hoofdgerehten en een bijgerecht.  Iedereen kan proeven na bereiding van een gerecht. 
Na afloop van de avond worden de recepten meegegeven op papier. 
 

Donderdag 9 november: Kookles2 "Luxe hotdogs op zijn Belgisch" 
GOC “Ter Voncke” om 19u00. 
Als snelle hap serveren we al wel eens een hotdog met een Weens worstje en zuurkool of een lekkere braadworst. 
Lekker toch!? Maar wat als we die warme broodjes nu nog eens wat lekkerder zouden maken? 
 

https://herenthout.landelijkegilden.be/activiteiten
http://www.dagvandelandbouw.be/
https://herenthout.landelijkegilden.be/activiteiten


3 

 
vrijdag 24 november: Kookles3 "Trappist en zoveel meer" 
GOC “Ter Voncke” om 20u00. 
Trappisten en trappistinnen maken niet alleen bier maar ook een uitgebreid gamma aan kazen, likeuren, mosterd, 
brood. Tijdens deze workshop maak je kennis met heel wat van hun producten. Naast het proeven krijg je een inkijk in 
het ontstaan van deze traditie en het verhaal achter het product. 

Dinsdag 5 december 2023 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 9 december 2023: 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 6 januari 2024. 
 
 

Zondag 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 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 ons 
bestuur tuinles gegeven aan leerlingen van het 1

ste
 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  
 
Iedere 2

de
 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. 
Heb je graag een vinger in de pap bij de uitwerking van onz programma, kom dan bij in onz bestuur.. we zijn altijd op 
zoek naar nieuwe en vooral jonge ideeën. 
 
 
 
 
 

 

Volgnr datum dag activiteit datumbepaling verantwoordelijke

N_1 7/01/2023 zaterdag Afbreken kerststal zat na driekoningen (6jan) Johan 

N_2 13/01/2023 vrijdag multimedia quiz 2de vrijdag van januari Julien

N_3 27/01/2023 vrijdag teerfeest vrijdag vóór lichtmis (=2februari) Tin, Kris, Luc

N_4 18/02/2023 zaterdag Biezond bestuursverg Zat vóór aswoensdag (22feb) Jef 

N_5 9/03/2023 donderdag 1ste voordrachtavond ism Bib 2de donderdag v/d maand via BIB Marc

N_6 16/04/2023 zondag Ontbijtwandeling 2de zondag paasverlof (3/4>16/4) Staf, Cis

N_7 13/05/2023 zaterdag Scherpenheuvel (5u) 2de zaterdag van mei Cis, Marc

N_8 16/05/2023 dinsdag Veldprocessie dinsdag vóór OH Hemelvaart (18mei) Staf, Marc

N_9 31/05/2023 woensdag Grot Oosterhoven einde mei laatste dag van mei Mil, Fons

N_10 3/06/2023 zaterdag Begin fietszoektocht 1ste zaterdag van juni Julien, Cis

N_11 30/06/2023 vrijdag Ontspanningsdag laatste vrijdag van juni Kris, Luc , Tin

N_12 21/07/2023 vrijdag Natuursporten dag Nationale feestdag (21juni) Luc, Marc

N_13 22/08/2023 dinsdag Einde fietszoektocht dinsdag voor Happen & Trappen Julien, Cis

N_14 27/08/2023 zondag Happen & Trappen (LG+KVLV+KLJ) zon na 4de dinsdag v aug, na braderij Tin, Cis, Jef

N_15 17/09/2023 zondag Dag van de Landbouw 3de zon sept (niet in Herenthout) Fons

N_16 12/10/2023 donderdag 2de voordrachtavond ism Bib 2de donderdag v/d maand met BIB Marc

N_17 29/10/2023 zondag Cyclo-cross Landelijke Gilde(n) mogelijk ook 15/10/2023 Kris

N_18 13/11/2023 maandag Startavond 2de maandag v november Jef, Staf

N_19 2/11/2023 xx 1ste kookavond workshop koken Johan 

N_20 24/11/2023 xx 2de kookavond proefavond Johan

N_21 5/12/2023 dinsdag Sint aan Huis dag vóór StNiklaas (6dec) Julien, Staf

N_22 9/12/2023 zaterdag Plaatsen kerststal en wensboom 1 maand vóór afbreken (13jan2024) Johan

N_23 24/12/2023 zondag borreltent na kinderviering kerstavond Staf

https://herenthout.landelijkegilden.be/albums/schooltuin-knutselen-nestkastjes-maken

