LEDENBRIEF 2020/05
Hier eindelijk toch de ledenbrief herfsteditie 2020 van de Landelijke Gilde Tongerlo vzw. Een
vereniging die open staat voor iedereen én die het dorpsleven zo leuk mogelijk wil maken.
Het samenbrengen van onze leden om deze aangenaam te verrassen om leute en plezier te
maken lukte ons
in het begin van het
jaar nog vrij
aardig met een
nieuwjaarswandeling, een
teerfeest, een
kruidenles en een
avondzoektocht te Bergom
Begin april hebben wij onze leden een fotozoektocht in Tongerlo kunnen aanbieden en werd
ons plattelandspad opnieuw in de schijnwerper gesteld.
Vanaf het moment dat de corona-epidemie wat zwakker werd, hebben wij uitgepakt met
een vijfdaagse. Conform de
toenmalige coronamaatregelen
konden wij opnieuw activiteiten
inrichten voor maximaal 50
personen. Dag één, een wandeling
door een ongekend gebied te Zoerle
Parwijs was meteen een voltreffer.
Onze secretaris telde vijftig
deelnemers die konden genieten
van de prachtige natuur. Wij
hebben weer paadjes bewandeld die voor zeer veel deelnemers nieuw waren. (Bij de officiële
opstelling van de deelnemerslijst bleek achteraf dat de secretaris zichzelf niet had geteld, niet verder vertellen
hé).

Onze fietstocht op 23/07 was op één na volboekt. De 49 fietsers konden 38 kilometer lang
genieten. Ook hier
kwamen wij weer op mooie ongekende wegen. Bij
terugkomst konden
wij aan het KLJ lokaal buiten in een grote cirkel
genieten van de
aangeboden verfrissing.
Maar op 29 juli 2020 verscheen de COVID-19-politieverordening van de gouverneur van
Antwerpen. Hierdoor moesten wij onze activiteiten van de geplande vijfdaagse staken.
Voor de laatste dag hadden we brood met spek, gebakken op een draaibarbecue voorzien
zodat met deze coronamaatregel toch één varken gelukkig was.
We hebben het opstellen van deze ledenbrief bewust wat uitgesteld met de hoop meer
positief nieuws te kunnen brengen, maar helaas zijn wij na de recente verstrenging van de
coronamaatregelen en de heropflakkering van de pandemie van mening dat wij in het
belang van de gezondheid van onze leden voorlopig geen activiteiten kunnen organiseren.
Op de keerzijde sommen wij enkele activiteiten op die voor 2021 in de pijplijn zitten, maar
we wachten op een sterke afname van de coronacrisis. Voor wie het nog niet heeft gedaan,
graag emailadres naar welkom@lgtongerlo.be zodat wij iedereen tijdig kunnen verwittigen.
Ondanks ons voorwaardelijk aanbod aan activiteiten dienen wij ook dit jaar het lidgeld
(28 euro voor de gewone leden ) op te vragen. Wij hopen dat iedereen begrip kan
opbrengen voor de huidige situatie en met overtuiging zijn/haar lidmaatschap hernieuwt.
Het bestuur,
Bert, Herman, Joris, Jef, Kristof, Luc, Manuel, Marc, Michel, Paul, Theo, Willy, Gerry

ACTIVITEITEN VOORJAAR 2021
Indien het coronagevaar wat geweken is en de coronamaatregelen het toelaten , wensen wij
volgende activiteiten in het voorjaar 2021 aan te bieden. Bij doorgang zullen wij per email
meer informatie bezorgen over de activiteit.
“Undercoverwandeling”
Vermoedelijk op zondag 3 januari 2021 vertrekt onze wandeling om 14.00 uur aan het
voetbalveld Immeroost (te Oosterwijk). Wij hopen te eindigen op het domein waar veel
scenes van de TV reeks Undercover zijn opgenomen.
Quiz “Back to the nineties” vermoedelijk zaterdag 23 januari in Parochiezaal
Deze avond gaan wij ons geheugen met weetjes en gebeurtenissen tijdens de jaren negentig
pijnigen. Ook worden er leuke beeld- en geluidsfragmenten op de deelnemers losgelaten.
Volgende rubrieken zijn voorzien: gadgets en rages uit de jaren negentig, ninetiesmuziek,
actua en gebeurtenissen, typische films en series, (foute) kleding, opmerkelijke figuren, eten
en drinken, spelletjes én zelfs een volledige ronde over dé reeks uit de jaren ’90: FC De
Kampioenen. Ideale “bubbel”avond die wij op een coronaveilige manier gaan organiseren
Tuin van de toekomst
Als ons klimaat verandert, dan zal onze manier van tuinieren zich aanpassen. Welke planten
zullen onze tuinen sieren of onze moestuinen vullen? Met welke slimme snufjes zullen
tuineigenaars anders en makkelijker gaan tuinieren? Hoe gaan we om met nieuwe ziekten
en plagen en wat zijn de effecten op bestuivende insecten als hun voedselbronnen bloeien
op andere tijdstippen? Dit en nog veel komen wij die avond dan te weten !
Mooie mobiele kiekjes
Dagelijks worden er miljoenen foto’s gemaakt. Een beeld zegt immers meer dan duizend
woorden. Met de moderne
smartphones is fotograferen een fluitje
van een cent geworden en
kan je kwalitatief goede foto’s maken.
Komen aan bod
scherpstellen en belichting, wat met de
flits, hoe kan je best zoomen,
beeldcompositie, opnames maken, uitleg
over de gratis nabewerkings
app. Niet alleen theorie maar ook praktijk
met je eigen toestel. (Wij zijn nog op zoek naar een mooi fotomodel voor deze avond, wie wil ???…)
KERSTSTAL
Voorbereiding donderdag 3 december, opstelling vrijdag 4 december om 9.30 uur aan de
kerk. Afbraak zaterdag 2 januari, verhuis naar rustplaats maandag 4 januari. Helpers zijn
steeds welkom.
LIDGELD
Voor de meeste leden bedraagt het lidgeld voor het volgend seizoen 28 euro (de
landbouwers onder ons betalen een hogere bijdrage). Mogen wij vragen om de betaling met
vermelding van de mededeling op het bijgevoegde overschrijvingsformulier liefst nu (dan
vergeet je het niet) maar uiterlijk tegen 22 november uit te voeren.
SENIORENWERKING
Tijdstipt heropstart nog onduidelijk, bij meer nieuws zullen wij een mail verzenden.
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