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  Woordje van de Voorzitter                                                  
 
De winter 2021/22 zal de geschiedenis ingaan als die van de 5de coronagolf, maar ook 
als heel grijs en buiig. Gelukkig brachten de drie koningen de zon mee en konden 
wandelaars en fietsers genieten van een ganse dag zon. En dan is er nog de 
weerspreuk: de dagen lengen op Driekoningen een hertensprong. We kunnen dus 
hoopvol uitzien naar langere dagen. 
 
Met fierheid kan ik meedelen dat ons nieuw bestuur is samengesteld. Drie mensen 
verlieten ons bestuur en zij kregen een welgemeende dankjewel voor hun jarenlange 
inzet. We hebben ook 4 mensen bereid gevonden om voor het eerst deel uit te maken 
van ons bestuur. We hopen jullie allen, dit is een groep van 528 leden, een mooi 
programma te kunnen aanbieden. 
 
Onze eerste activiteit van het nieuwe jaar moesten we noodgedwongen aanpassen, de 
traptractorparade voor kinderen mocht niet doorgaan. Ook onze dansactiviteiten mogen 
niet. Om het met de woorden van Alexander De Croo te zeggen : Het rijk der vrijheid is 
niet weg, maar er is een staart aan de pandemie die ons af en toe nog een petat geeft. 
 
Wat willen we meedelen : 

 Sneukelwandeling op zaterdag 12 februari 2022 
 Traptractorparade en prijsuitreiking tractorparade op zaterdag 26 februari 2022 
 Terugblik op de tractorparade 
 Ter herinnering : weekend in Lier 

 Ons nieuw bestuur 
 
Voor elke activiteit breng je het mondmasker mee, het covid safe ticket en 
uiteraard je identiteitskaart. We volgen de coronabarometer op. 
 
de voorzitter, 
 
Marcel 
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  Sneukelwandeling                                          zaterdag 12 februari 2022 
 
Niet lang vooraf kunnen plannen, had ook voor ons gevolgen. Een zaal in Malderen die 
vrij was op vrijdag vonden we niet, dus werd het zaterdag. Eén van de twee 
tussenstops is bij een bestuurslid van Landelijke Gilde Malderen, waarbij we tot een 
compromis kwamen om ook hun afdeling te laten deelnemen aan deze wandeling. 
 
Deze activiteit kan doorgaan omdat deze 
grotendeels buiten verloopt en de gekozen 
zaal heel ruim is, zodat de groepen onderling 
ver genoeg van elkaar zitten.  
 
We komen samen aan zaal Concordia in 
Malderen, Handelsstraat 80 om 18u.  
Er is een heel ruime parking achter de zaal. 
Na ontvangst met aperitief, wandelen we 
langs rustige, verharde wegen over een 
afstand van 6,5 km.  
Er zijn 2 stops onderweg : de eerste voor een beker warme soep, de tweede voor ons 
gekend spek met een boterham. Bij aankomst in de zaal wacht er ons nog een lekker 
dessert en kunnen we nog gezellig nababbelen. 
 
Voorzie u van een zaklamp, een fluo hesje, degelijk schoeisel, mondmasker en covid 
safe ticket. 
Wil je erbij zijn, stort dan 10 EUR per persoon, 6 EUR per kind tot 12 jaar op  
RekNr: BE48 7341 4200 0127 met vermelding van aantal personen/kinderen en je 
naam. 
Omdat we alles op tijd moeten aankopen, graag betalen tegen ten laatste woensdag 9 
februari. 
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  Verlichte Traptractorparade voor de kinderen 
  Prijsuitreiking van de tractorparade                    zaterdag 26/02/2022 

 
Deze beide activiteiten gaan door in de middelbare school van Virgo Sapiens, 
Heldenplein 6, ingang langs de groene poort.  Er is mogelijkheid om iets te eten en te 
drinken tegen democratische prijs. 
 
De uitgestelde activiteit voor de kinderen zal doorgaan op de speelplaats van de school 
en dit om 18 u. Alle ingeschreven deelnemers worden ingelicht. Wie dit spektakel wil 
meemaken, is van harte welkom om te supporteren voor de kinderen. 
 
Alle deelnemers van de voorbije tractorparade worden om 20 u verwacht in de sportzaal 
van de school. De uitslagen worden meegedeeld en de prijzen uitgereikt. Ieder die wil, 
kan de prijsuitreiking meemaken. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  Terugblik op de tractorparade 
 
De weergoden waren ons niet goed gezind op zaterdag 8 januari. Desondanks was de 
opkomst heel groot en was ieder onder de indruk van de vele mooi versierde tractoren. 
De mensen waren blij om in deze donkere periode buiten te kunnen komen, 
nieuwjaarswensen te kunnen uitwisselen en een praatje te slaan. 
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  Ter herinnering : fietsweekend in Lier                  1 juli t/m 3 juli 2022                               

 

Waarschijnlijk staat dit al in jullie agenda. Meer uitleg, alsook het inschrijvingsformulier 
krijgen jullie in een volgende brief. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  Ons nieuw bestuur                               

 
In de vorige gildenbrief stonden al heel wat bestuursleden vermeld. Zoals in het 
voorwoord beschreven, zijn er 4 nieuwe bestuursleden :   
Bart Geeroms, Bram de Preter, Christine Welter en Koen Zwetsloot. 
 
De 3 personen die het bestuur verlieten zijn : Dimitri Mertens, Frans Van Hoorebeek en 
Jan Van Den Brande. 
 
De functies binnen ons bestuur zijn als volgt : 
 
Voorzitter : Marcel Lombaert 
Secretaris : Piet Van Dyck 
Eerste ondervoorzitter : David De Maeyer 
Tweede ondervoorzitter : Ben Hermans 
Penningmeester : Jean-Paul Cloots 
Verantwoordelijke E-ledenadministratie : Mark Fierens 
Proost : Rita Storme 
Verslaggever : Jelle Daelemans 
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