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Woordje van de Gilde
Terug samen, buiten, met meer dan 60 deelnemers voor de avondwandeling en voor de
bijtjes&muzikale bingo. Met de voertuigenzegening waren er nog nooit zoveel tractoren,
namelijk meer dan 90. Met meer dan 100 voor de fietstocht en voor de BBQ met 160.
Dat deed deugd, de een kwam buiten zonder aarzelen, de ander schoorvoetend, zich
losmakend uit de cocon gevormd door corona.
Spijtig genoeg kon de dansavond van 27 augustus niet doorgaan omdat daarvoor geen
groen licht bekomen werd van de overheid, we zijn hoopvol voor oktober.
We merken ook dat de zonnebloemen in de voortuinen het goed doen. Bij navraag bleek
dat de mensen die zaadjes lieten ontkiemen in een pot een voorsprong hadden op de
zaaiers in volle grond. Diegenen die buiten zaaiden hinkten achter, maar dat kunnen ze
ook op de kwakkelzomer steken.
Wat willen we meedelen :
 Gouden huwelijksjubilea
 Wijziging traject fietstocht naar ‘t buitenland
 De dag van de landbouw - opendeur bij Veetplant op 19 september 2021
 Fietszoektocht op 19 september 2021
 Jaarmarkt op maandag 27 september 2021
Voor elke activiteit breng je een mondmasker mee en zal je herinnerd worden
aan de coronamaatregelen van dat ogenblik.
Op dit ogenblik (rond 25 augustus) is het heel moeilijk een beslissing te nemen voor het
eetfestijn, daarom zullen we jullie ten gepaste tijde hierover inlichten. We willen wel
even terugblikken op onze 4 voorbije activiteiten.
Namens het volledige bestuur,
de ondervoorzitters,
Marcel en Joris
V.U. Joris Van Mulders – Marcel Lombaert, 1840 Londerzeel, piet.vandyck@proximus.be
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Gouden huwelijksjubilea
Dit keer waren er wel 4 jubilea, zij ontvingen allen een ruiker rozen en een fles
champagne voor hun 50 jaar huwelijk.
1) Guido Meeus en Leonie Cools
Duizendmaal dank voor de
fijne verrassing bij onze 50ste
huwelijksverjaardag. We
waren erg blij met jullie
bezoek en de interessante
babbel, Landelijke Gilde: jullie
zijn echte krakken. Merci !!!

2) Guido Ceusters en Rita Verheyden

Wij danken het bestuur
van de Landelijke Gilde
voor de mooie attenties
ter gelegenheid van ons
50 jarig huwelijk.
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3) René Fierens en Maria Van Bulck
We danken de Landelijke
Gilde Londerzeel voor de 50
prachtige rozen en de
champagne. Het bezoek van
Julien en Benny kwam als
een leuke verrassing ter
gelegenheid van ons gouden
bruiloft.

4) Jules De Keersmaecker en Rita Schelfhout
Onze welgemeende dank voor de
felicitaties en geschenken die wij ter
gelegenheid van ons 50jaar huwelijk
mochten in ontvangst nemen van jullie.
Vijftig mooie rozen en echte bubbels
werden ons door Julien en Benny in naam
van onze gilde hartelijk overhandigd. Wij
zijn nog steeds verheugd met hun bezoek.
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Wijziging traject fietstocht naar ‘t buitenland
Fietstocht naar ‘t buitenland van 42 km (Gildenbrief nr. 1) kan ook nog bij mooie dagen
in september en oktober. Sommigen onder ons hadden het al gemerkt dat er
wijzigingen werden aangebracht aan de knooppunten, maar we konden zelf vaststellen
dat het kaartje ter toelichting niet altijd even duidelijk is.
We volgen de knooppunten ;
Voordien 89 – 40 – 02 –01 – 36 – 37
Nu 89-23-40-22-02-01-21-36

Dag van de Landbouw Opendeur bij Veetplant

zondag 19 september 2021

Veetplant (Peeterstraat , naast nr. 3, Willebroek) is
het bedrijf van Erik en Edwin De Pauw, dat gericht
is op de teelt van perkplanten en bloeiende planten.
Zij stellen hun bedrijf open tijdens de dag van de
Landbouw en dit van 9u met verplichte registratie
op www.dagvandelandbouw.be
Onze leden krijgen echter de kans een interessante
rondleiding te bekomen van 45 minuten tussen
8 en 9 u mits een e-mail met je naam en het aantal
personen naar marcelengreta@hotmail.com en
dit uiterlijk op 17 september 2021.
Er mogen maximaal 3 groepen zijn van 25
personen.

Fietszoektocht

zondag 19 september 2021

Na een aangepaste versie vorig jaar, willen we dit jaar onze fietszoektocht op de
traditionele manier laten doorgaan, mits rekening te houden met de coronamaatregelen.
Hou dus zeker zondag 19 september vrij in je agenda.
We zorgen er zeker voor dat jullie genieten van een mooie uitgestippelde fietstocht en
dat jullie naar huis kunnen gaan met een uitgebreid pakket groenten.
Het gelegenheidsadres waar u vertrekt en aankomt is zoals de laatste jaren :
Hoeve Marc en Hildegard d’Hertefelt-dHollander, Pikstraat 59 te Londerzeel.
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De inschrijvingen gebeuren van 13.00 tot 15.00
en de deelnameprijs bedraagt 5 EUR per persoon
waarbij 1 drankbonnetje is inbegrepen.
Vanaf 16.00u kun je de inwendige mens komen
versterken hetzij met een haring of een koppel
pensen.
De prijsuitreiking volgt omstreeks 20.00 u, we
hopen jullie allen massaal te mogen
verwelkomen.
Je kan de cadeaubon gebruiken zowel voor de inschrijving voor 2 personen als voor het
eten en drinken. Je kan begrijpen dat je de cadeaubon in 1 keer dient op te gebruiken.

Jaarmarkt

maandag 27 september 2021

Vorig jaar hebben we deze activiteit moeten missen, maar gelukkig gaat het dit jaar wel
door. En zoals jullie weten is het een traditie dat onze gilde op post is met een dranken eetstand op onze vertrouwde plaats aan het rusthuis. Een heerlijke pistolet met spek
en eieren kan helpen om een goeie fond te leggen.
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Terugblik op de 4 voorbije activiteiten
1. De avondwandeling :
Ieder vond dit een zeer mooie wandeling, maar aan de grote Molenbeek zagen
we nog heel goed de sporen van de overvloedige neerslag van enkele dagen
voordien.

2. Het verhaal van de bijtjes en muzikale bingo :
De uitleg was zeer leerzaam en werd professioneel gebracht door ons bestuurslid Jef
Beuckelaers, ook de honingwijn en honingwafeltjes werden zeer gewaardeerd.
Hieronder het recept om deze wafeltjes zelf te maken.
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Ingrediënten voor honingwafeltjes :
° 1 kg patisseriebloem
° 8 eieren
° 500 g. boter
° 500 g. lentehoning
° 200 g. licht bruine suiker
° 2 soeplepels kandijsiroop
° 1 zakje bakpoeder
Bereiding:
Alle ingrediënten op kamertemperatuur
° Laat de boter smelten in een kom - niet bruinen
° Doof het vuur en roer de honing door de boter, voeg de suikers toe
° Meng de eierdooiers er door, waarna de bloem door een zeef bijvoegen, en het
bakpoeder.
° Klop de eiwitten stijf en spatel ze onder het deeg
° Laat het deeg een ½ uur rusten
° Ondertussen, het wafelijzer opwarmen, en insmeren met een spekzwoerd
° Leg met een koffielepel 4 klontjes deeg in het ijzer, sluiten en bakken
° Kijk de baktijd na – is verschillend van ijzer tot ijzer!
° Wafeltjes uitnemen met een prikpriem of dunne vork
° laten afkoelen
° In een gesloten doos een maand houdbaar
De muzikale bingo was een overdonderend succes, de ambiance zat er goed in. Onder
de deskundige leiding van onze DJ-David, en na het meezingen van enkele gekende
deuntjes werd Gerda Geeroms tot winnaar gekroond. Ze kreeg een fles met bubbels en
de erkenning van onze gilde dat zij de beste bingo speler was.
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3. Tractor zegening :
We mochten een 200-tal leden en tractorbestuurders met hun begeleiders ontvangen,
die konden genieten van een stevig ontbijt met spek en ei. Na de zegening volgde een
toeristische rondrit voor de tractoren, afgesloten met een drankstop waar kon nagepraat
worden.

4. De fietstocht gevolgd door BBQ :
Zo’n massale opkomst voor de fietstocht maakten we nooit mee : welgeteld 101
deelnemers reden mee met de fiets. Gelukkig hadden we genoeg bordjes, bestuursleden
en vrijwilligers om ons veilig over alle drukke banen te loodsen. Ondanks de opgehaalde
brug in Willebroek en een wijziging in ons traject wegens een grote koers in Tisselt zijn
we allen veilig teruggekeerd in het Gildenhuis waar we samen met andere deelnemers
mochten genieten van een overheerlijke BBQ.
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DAG VAN DE

LANDBOUW

VOLG DE SOCIALE MEDIA  

ZONDAG 19 SEPTEMBER

ONTDEK ALLE 47 BEDRIJVEN OP WWW.DAGVANDELANDBOUW.BE
E E N I N I T I AT I E F VA N

IN SAMENWERKING MET

V.U. Frans De Wachter, Diestsevest 40, 3000 Leuven

Erik en Edwin De Pauw
Peeterstraat (naast nr. 3)
Willebroek

V.U. Frans De Wachter, Diestsevest 40, 3000 Leuven • Fotografie: Twan Wiermans

Het begint bij ons

DAG VAN DE

LANDBOUW

ZONDAG 19 SEPTEMBER

Erik en Edwin
De Pauw
Veetplant
Sierteelt

→ Wij en ons bedrijf
Veetplant is het bedrijf van Erik en Edwin De Pauw.
Het was hun vader Hubert die er in 1956 mee van
start ging en Veetplant is ook nu nog een echt familiaal bedrijf. De goede verstandhouding met personeel, toeleveranciers en klanten staat hier op de
eerste plaats. Veetplant is mee met zijn tijd en kiest
voor innovatie en nieuwe teelttechnieken waar mogelijk. Plezier in het werk is de belangrijkste drijfveer voor het team, en dat stralen Erik en Edwin
zeker uit! In 1992 namen de broers de zaak van hun
vader over en zij richtten zich volledig op de teelt
van perkplanten en bloeiende planten. Het hele jaar
rond wordt hier een breed gamma planten geteeld.
In het voorjaar starten ze met ranonkel, viooltjes en
primula. Daarna is het tijd voor het perkgoed, het
ruime assortiment pelargonium en diverse hangpotten. In het najaar zie je hier vooral Viola, Calluna
en natuurlijk potchrysant. Kerstrozen ronden het
jaar af. Bij Veetplant staan ze dus het hele jaar rond
in de bloemetjes!

→ Wat valt er die dag te beleven?
Volg de rondleiding in het bedrijf. Die duurt ongeveer
45 minuten en je leert er alle aspecten kennen van
de sierteelt. Surf naar www.dagvandelandbouw.be
voor het volledige programma.

Willebroek
Peeterstraat (naast nr. 3)
Welkom van 9 tot 17 uur
www.veetplant.be

Wist je dat deelname aan Dag van de Landbouw
gratis is, maar dat je verplicht moet registreren?
Dat doe je op www.dagvandelandbouw.be.

