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afscheid van onze VOORZITTER door Jaak en David
Ronny,
Toen we ongeveer 10 jaar geleden samen overlegden om het voorzitterschap van de Landelijke
Gilde over te nemen, hadden we zeker niet kunnen denken, hier vandaag, op deze plek, veel te
vroeg, afscheid te moeten nemen.
Sinds 1988 was je actief in het bestuur van de Landelijke Gilde. Eerst als afgevaardigde van de
KLJ, later als bestuurslid, als onder-voorzitter en de laatste 10 jaar als voorzitter.
Afscheid nemen betekent terugkijken maar ook vooruitkijken: hoe moet het nu verder?
Als Landelijke Gilde kunnen we terugkijken op jouw zeer gevulde palmares!
Reeds vlug ontdekte je dat bestuurslid en zeker voorzitter zijn, in onze gilde, meer dan een
werkwoord is. Voortdurend was je alert om de organisatie te laten schitteren en een gezicht te
geven in de Londerzeelse gemeenschap en ver daarbuiten.
Je durfde, samen met je 35 bestuursleden, buiten de lijnen kleuren van “klassieke” en “gewone”
activiteiten, bij het bedenken van de jaarlijkse programmatie, zodat een steeds grotere groep
van de leden en niet leden deelnamen aan de activiteiten.
Denken we hierbij aan de Spaanse Feesten, zoveel volk hadden ze in Londerzeel nog nooit
gezien. Er waren de oogstfeesten, de tractorparades, paasvieringen, enz…
Maar denken we zeker aan de kleinere, niet zo spectaculaire maar gesmaakte en zeker
geapprecieerde activiteiten, een 20-tal per jaar, die telkens de nodige voorbereiding nodig
hadden.
Ronny wanneer deed je het allemaal?
Ronny vanuit je levenservaring en menselijke interesse kon je steeds meer mensen motiveren
om je onvermoeibare inzet te delen.
Je inspireerde, motiveerde, bereidde voor maar kende ook de kunst om te delegeren en kon er
op vertrouwen dat alles naar een goed resultaat leidde.
Met fierheid en trots kan je terugkijken op een rijk “gilde leven”, dat zoals we zeggen “groeit en
bloeit op een rijk verleden”.
Ronny je laat een grote leegte achter.
“Hoe moet het nu verder”?
Bij de laatste bestuursverkiezingen was je, ondanks de grote bezorgdheid over je gezondheid,
ook bezorgd over de toekomst van de Landelijke Gilde.
Je bewaakte de samenstelling van het bestuur, zodat een sterke groep van verschillende
mensen , met verschillende talenten, de mogelijkheid boden verder te werken zoals gepland,
met dezelfde inzet en verantwoordelijkheid.
Dit jaar viert de Landelijke Gilde van Londerzeel haar 100-jarig bestaan. Jij was de zesde
voorzitter en keek uit naar dit jubileum.
Je kon het niet volledig meemaken want je gezondheid liet je in de steek.
Maar tot het laatste was je betrokken, leefde en werkte je mee, zelfs vanuit je ziekbed, om alles
goed te laten verlopen.
Het laatste Oogstfeest en het optreden van Killer Queen werden een succes. Je keek er naar uit
en kon er gelukkig nog bij zijn!
Ronny je laat een leegte achter.
Samen met het ganse bestuur, met de steun van de leden, proberen we er een invulling aan te
geven. We willen ons laten inspireren door je inzet, je verantwoordelijkheidszin en je
gedrevenheid om de geplande activiteiten verder uit te werken.
Ronny, we zullen je missen!
Bedankt voor alles.
De gedachtenis viering voor Ronny gaat door, op zaterdag 19 oktober 2019 om 18u in de SintKristoffel kerk te Londerzeel.
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Eetfestijn

Zaterdag 12 oktober

Op zaterdag 12 oktober nodigen we al onze leden, familieleden en vrienden uit op ons
jaarlijks eetfestijn in zaal het Gildenhuis.
Je kan er komen genieten van onze heerlijke gerechten. We zijn er voor u:
's middags van 11.30u tot 14.00u en 's avonds van 17.30u tot 21.00u
Het menu
soep of kaaskroketten
zalm, vol-au-vent of konijn
desserts en koffie.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Waardebon
Eetfestijn 12 oktober 2019

€ 2,50 per gezin

Enkel voor leden, niet overdraagbaar!

Sint Hubertus viering
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Lidgeld 2020

oktober

Traditiegetrouw is oktober de maand dat uw bestuurslid bij jullie langskomt om het lidgeld
te innen. Tevens is het een uitgelezen moment om aan uw bestuurslid mee te delen moest
u toevallig iemand kennen die misschien interesse zou hebben om zich bij onze landelijke
gilde aan te sluiten. Nieuwe leden betalen het eerste jaar € 15. Gelieve de bestuursleden
hartelijk te ontvangen. Wanneer ze met de eerste tekenen van uitdrogingsverschijnselen bij
u langs komen mag u ze gerust een glas gevuld gerstenat serveren. Wanneer het na het
eerste glas nog niet beter is, absoluut geen tweede geven want anders geraken ze nooit op
tijd rond. Hieronder vindt u de lidgeld prijzen terug die er moeten betaald worden. In de
prijs zit € 2 plaatselijke bijdrage bijgerekend. Deze wordt gebruikt door onze eigen gilde om
een klein gedeelte van het drukwerk te bekostigen.
Reeks 1…
… is voor alle actieve land- en tuinbouw(st)ers die hun inkomen hoofdzakelijk of uitsluitend
verwerven uit die land- of tuinbouw –activiteit. Zij betalen € 199
Reeks 2…
… is voor land- en tuinbouw(st)ers in nevenberoep. Dit zijn alle land- en tuinbouw(st)ers die
met hun agrarische activiteit een inkomen verwerven dat minder dan 50% van het globaal
inkomen bedraagt en die aan de werkzaamheden op het bedrijf minder dan 50 % van hun
totale arbeidstijd besteden. Zij betalen € 153
Reeks 3…
… behoren alle andere leden thuis. Zij betalen € 30
Leden van reeks 3 kunnen ook een abonnement nemen op Boer & Tuinder door €
50 bij te betalen.
Leden die gewezen of gepensioneerde landbouwers zijn behoren in reeks 2 zolang zij hun
btw nummer niet hebben ingeleverd. Indien zij wel hun btw nummer hebben
ingeleverd komen zij in reeks 3 terecht.

Theater monoloog : Wij Varkenland

oktober

De theater monoloog “Wij Varkenland” werd naar een latere datum verplaatst. Info
volgt later.
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