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BOERENGAZET
WITLOOF MAAKT MEE DE STREEK
Ja! Ik wil lid worden. Super!!
We mochten de laatste weken al enkele nieuwe leden verwelkomen.
Voordelen als lid van Landelijke Gilden:
•

Je neemt deel aan het verenigingsleven in je dorp.

•

Je leert nieuwe mensen kennen

•

Samen met heel je gezin heb je toegang op al onze ac8viteiten

•

Je ontvang ons leden8jdschri; Buiten en krijgt er een abonnement op het pla>elandsmagazine
Nest bovenop!

•

In de zomer kan je op stap met onze extra vakan8ebijlage.

•

Heb je groene vingers of houd je schapen? Bij ons kan je terecht voor heel wat prakBsche info.

•

Ledenverzekering als het fout loopt 8jdens een van onze ac8viteiten

•

Informa8e uit de eerste hand rond bovenplaatselijke ac8viteiten

•

Gra8s lidmaatschap van 'Ons Zorgnetwerk', vereniging voor mantelzorgers

Kom erbij! De hel; betalen wij!*
Wil jij deel uitmaken van onze Landelijke Gilde hier in Westrode en heb jij een hart voor het pla>eland?
Je bent al8jd welkom op één van onze ac8viteiten.(*13€)
Onze eerst volgende ac8viteit:
Nieuwjaarsdrink voor alle bewoners.
Lees verder in deze boerengazet
Tot dan.
Jan Cloots
Vz LG Westrode
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Bezoek aan de Valeriushoeve
Op zondag 30 november werden onze medewerkers
bedacht met een bezoek met alles erop en eraan aan de
Valeriushoeve, een hypermodern melk– en vleesveebedrijf
in de Vlaamse Ardennen.
Het is misschien een cliché, maar toch hadden de
afwezigen ongelijk ! Het werd een dag om niet te vergeten.
Buiten het feit dat het een leerrijke uitstap werd op een
veebedrijf waar alles in het teken staat van ra8onele , door
computers beheerde systemen van zowel melkproduc8e,
veevoeding en diervriendelijkheid, was ook de reis ernaar
een voorbeeld van een geslaagd huwelijk tussen GPS en
menselijk oriënteringsvermogen. Ondanks de mist konden
we toch genieten van het prach8g landschap van de
Vlaamse Ardennen . Onze chauﬀeur kon er niet genoeg van
krijgen, steeds weer reden we van het ene kleine dorpje
door het andere smalle straatje. Onder het mo>o:
“Waarom zouden we linea recta naar onze bestemming
rijden, wanneer het ook gezelliger kan via een omweg?“,
kwamen we op het ultramodern bedrijf van de familie
Vander Schueren – De Smet, gerund door Regina en haar
kinderen Pieter en Mieke.
Het idee voor deze uitstap werd ons ingegeven door Ben,
zoon van Wim en Leen Hautekeete, die een meer dan
gewone belangstelling hee; voor computergestuurde
melk- en voederinrich8ngen en wellicht ook voor Mieke,
(waarin we hem zeker kunnen volgen ;-).
Voor degenen die nog dachten dat het leven van een boer
bestaat uit het laten lopen van Gods water over Gods
akker, genieten van wat de dag ons biedt , was het toch
even opkijken. Zonder een grondige kennis van de
moderne techniek, zowel op gebied van IT als moderne
voedingsleer en het gebruik van de allernieuwste
landbouwmachines, komt men er niet.

SNOEICURSUS

De bedrijfsleiders van de Valeriushoeve beheersen als geen
ander al deze aspecten van de moderne landbouw. Zeggen
dat we een beetje paf stonden toen we de volledig
computergestuurde melkmachine aan het werk zagen, is
niet overdreven, zien hoe de robot als met tedere vingers
de uier van een koe beroerde en a;as>e… het was bijna
ontroerend.
Ook werden we aangenaam verrast bij ons bezoek aan de
oude vierkantshoeve , die een voorbeeld is van een
geslaagd huwelijk tussen het verleden en het heden. Vijf
prach8g ingerichte moderne vakan8everblijven, met veel
respect voor het origineel, met uitzicht op een open
binnenkoer nodigen uit tot een ﬁjne hoevevakan8e. Wij
werden ontvangen in de ruime polyvalente zaal, waar onze
eigen “Wikkes” samen met zijn ijverige keukenmeisjes een
lekker diner had klaargemaakt: een ﬁjne maal8jd met
keuze tussen een Toscaans haantje of een Bulgaarse
Kavarna, overgoten met een blonde of donkere “Pater
Lieven”, voorafgegaan door een hartverwarmend soepje en
besloten met een lekker dessert en… we zouden niet in de
streek van Geraardsbergen zijn zonder een ma>entaart als
toetje!
De lovende commentaren van de deelnemers aan deze
uitstap sterken ons om verder te gaan op ons elan. We
durven dan ook vragen: word lid van onze Landelijke Gilde,
er is al8jd iets nieuws te beleven !

VERHUUR

MOTORHOMES
+32 (0) 494 32 25 77

Bezoek onze website :

www.VersoSud.be

Koeisteert 47 - 1840 Londerzeel
Baasrodestraat 159 - 9200 Baasrode

V.U. VersoSud - Niet op de openbare weg gooien.

LANDELIJKE GILDE ORGANISEERT HEEL WAT ACTIVITEITEN VOOR
IEDEREEN
ziehier de KALENDER van 2015
zaterdag 10 januari om 19 uur in de parochietuin (achter het parochiehuis en naast de chirolokalen)
NIEUWJAARSDRINK
—
zaterdag 24 januari om 19 uur
LEDENFEEST
gezellig samenzijn met feestbuffet omkaderd door muziek
—
vrijdag 27 maart om 20 uur
CURSUS
vorige jaren gaven we cursussen over uw gazon, snoeien en enten, fietsen herstellen, de ipad thuis,
champagneproeverij, …
Dit jaar ziet het er spannend uit. Volg onze website http://westrode.landelijkegilden.be
—
dinsdag 12 mei om 19 uur
KRUISDAGEN
locatie een lokale boerderij in Westrode
—
zondag 2 augustus vanaf 13 uur
WANDELZOEKTOCHT
—
vrijdag 23 oktober en 6 november om 19 uur
KOOKAVOND
—
zondag 29 november
LEERRIJK UITJE (boerderijbezoek)

ZATERDAG 10 JANUARI
NIEUWJAARSDRINK

!

om 19 uur
breng je kerstboom mee voor het
vreugdevuur

