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Woordje van de Gilde
Sinds maart leven we in een andere wereld, waarin het normaal helemaal anders is.
We hopen dat jullie het goed stellen.
In deze speciale tijden willen we een zinvolle tekst rond tijdsbesteding meegeven.
De goede stenen van je leven

Op een dag werd een professor gevraagd om een lezing te geven over omgaan met tijd.
Hij zei : laten we beginnen met een experiment. Onder de tafel haalde hij een glazen
pot vandaan en zette die voorzichtig op tafel. Daarna nam hij een twaalftal grote stenen
die hij voorzichtig in de pot legde. Toen die gevuld was, richtte hij zijn blik langzaam
naar het publiek en vroeg : Is deze pot vol?
Allen antwoordden ze : er kan geen steen meer bij.
De professor bukte zich opnieuw en nam een pot met kleine kiezelsteentjes. Hij goot ze
over de stenen. De kiezeltjes vielen tussen de stenen tot op de bodem van de pot. Hij
goot steentjes tot aan de bovenrand. Opnieuw vroeg de professor : Is deze pot vol ?
Zijn toehoorders begrepen zijn opzet en een van hen antwoordde: waarschijnlijk niet.
Daarop haalde de professor vanonder de tafel een zak met zand, die hij aandachtig in
de grote pot goot. Het zand vulde de plaats tussen de grote stenen en de
kiezelsteentjes. De professor vroeg nog maar eens : is deze pot vol ?
Ditmaal schudde zijn publiek eensgezind het hoofd.
Goed, zei de professor, en alsof iedereen het verwachtte nam hij een kan met water en
vulde de pot tot de rand. Daarop richtte de professor zich opnieuw tot de groep en
vroeg : Welke grote waarheid toont dit experiment ons ?
De moedigste antwoordde : het toont ons dat onze agenda nooit zo gevuld is als we wel
denken en dat er, als we echt willen, nog altijd wel wat tijd is voor meer afspraken en
activiteiten.
Neen, antwoordde de professor, daarover gaat het niet. De grote waarheid die in dit
experiment schuilt, is de volgende : als je niet eerst de grote stenen in de pot steekt,
krijg je ze er achteraf niet meer in.
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Welke zijn de grote stenen van jouw leven : je gezin, je familie, je gezondheid, je
dromen ?
Als je enkel belang hecht aan het zand en de kiezelsteentjes zullen zij alle plaats in
beslag nemen en blijft er geen tijd meer over voor de belangrijke dingen in het leven.
Vergeet daarom niet jezelf vaak de vraag te stellen welke op dat moment de
belangrijkste stenen zijn en zorg ervoor dat je die eerst in de pot steekt.

Op het ogenblik van het eerste ontwerp van deze brief, was er net beslist dat de
versoepelingen van de coronamaatregelen er niet komen.
De slogan van de gemeente : “Kom uit je kot, maar doe niet te zot” wordt onze
leidraad. We willen als Landelijke Gilde mee onze verantwoordelijkheid opnemen en
voeren dus heel wat aanpassingen door.
Wat willen we aankondigen:
 Welke activiteiten annuleren we ?
 Waar dachten we naar uit te kijken ? Plannen voor 2021
 Overlijdens in coronatijd
 Lidgeld 2021
Namens het volledige bestuur , de ondervoorzitters,
Marcel en Joris
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Welke activiteiten annuleren we ?
1) In onze vorige brief spraken we nog van een “light versie” voor het oogstfeest, maar
ook dat kon niet doorgaan.
2) Het bezoek aan la Lorraine gaat ook in het najaar niet door en het bedrijf liet ons
weten dat ze dit nooit meer zullen organiseren.
3) Het eetfestijn in oktober zal niet plaats vinden.

Waar dachten we naar uit te kijken ? Plannen voor 2021
1) Voor de fietszoektocht op 20/09 hadden we een aangepaste versie in petto. We
zouden een voorinschrijving doen, contactgegevens verzamelen en bij vertrek zorgen
voor voldoende ruimte en een vlot doorschuifsysteem. Ieder zou een mondmasker
moeten bij hebben. Eten was niet voorzien, enkel water en frisdrank in flesjes.
Evenwel heeft de beslissing van de Veiligheidsraad van 27/07 ons doen inzien dat we
ook deze activiteit beter annuleren.
2) De fietstocht naar Lier van 13/08 tot en met 15/08/2021.
Ter gelegenheid van ons 100-jarig bestaan startten we met een 2-jaarlijkse fietstocht
met verblijf. Geraardsbergen was vorig jaar een groot succes. Voor 2021 namen we
een optie op hostel Bedmuzet te Lier en dit van 13/08 tot 15/08/2021.
Noteer alvast deze data.
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Nieuws uit onze gilde


Overlijdens in coronatijd

Tijdens deze coronatijd moesten we afscheid nemen van 2 leden, deze zullen herdacht
worden tijdens de misviering voor ons gildenfeest, van begin januari.

Jef Potlood
9/06/2020

Leon Lauwers
8/05/2020

Lidgelden 2021

oktober

Voor het betalen van het lidgeld zal je in oktober je bestuurslid niet zien binnenkomen.
Ook hiervoor zullen we een veilige procedure volgen. Ten gepaste tijde krijgt ieder een
overschrijvingsformulier in de bus met de nodige uitleg. We hopen dat jullie begrip
hebben voor deze aanpassing.
We houden vol en hopen, zoals iedereen, op betere tijden.
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