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BOERENGAZET

Op	weg	naar	2020	
De	laatste	rechte	lijn:	

LG	Westrode	wordt	100	in	2020	
Om	het	in		wielertermen	te	zeggen:	het	treintje	wordt	gevormd	door	onze	bestuursploeg	om	de	laatste	
rechte	lijn	in	te	gaan,	op	weg	naar	2020.	

Wie	wil,	kan	nog	aanpikken,	mee	helpen	deze	trein	op	het	spoor	te	houden	en	vooruit	te	stuwen	op	weg	
naar	ons	eeuwfeest.	

Ik	hoop	dat	in	deze	laatste	rechte	lijn	onze	ploeg	niet	wordt	afgezwakt	,	integendeel,	dat		ze	nog	ferm	
versterkt	zal	worden.	

Daarom	een	warme	oproep	om	het	werkjaar	2019		versterkt	in	te	
gaan	en	vervolgens	het	feestjaar	2020	winnend	aan	te	vaLen.	

Ben	jij	de	vrouw	of	man	die	ons	LG	truitje	durN	aan	te	trekken,	
aarzel	dan	niet	en	neem	contact	op	met	één	van	onze	
bestuursleden	of	mezelf.	

Spijt	krijg	je	er	niet	van,	beloofd.	

Jan	Cloots	

voorziLer	LG	Westrode
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Zoals	 ieder	 jaar	 werden	 de	 koppen	 bij	 mekaar	 gestoken	 om	 onze	 alSjd	
trouwe	 werkers	 een	 dagje	 aan	 te	 bieden,	 waarop	 ze	 voor	 één	 keer	 niet	
hoefden	te	werken,	maar,	integendeel,	eens	lekker	verwend	te	worden.	

En	 dat	 verwennen	 mogen	 we	 leLerlijk	 nemen.	 Op	 zondag	 25	 november	
hadden	 we	 een	 uitstap	 naar	 Loenhout	 op	 het	 programma,	 waarbij	 een	
bezoek	aan	een	ultra	moderne	aardbeienkwekerij	was	voorzien.	

Het	werd	weer	 een	 dag	 om	 fier	 over	 te	 zijn.	 Bij	 aankomst	 op	 het	 bedrijf	
werden	we	verwelkomd	met	koffie,	 thee	en	koekjes	door	de	zaakvoerders	
van	 “Heyken	 bvba“,	 gerund	 door	 Raf	 Quirijnen	 en	 onze	 eigenste	 Nick	
Hautekeete.	

We	kregen	een	rondleiding	door	de	zaakvoerders	zelf	over	het	
complex	dat	benevens	4,7	h.a.	aan	glasserres	en	1,	3	h.a.	aan	
serres	onder	folie	ook	nog	eens	3	h.a.	“trayveld”	(buiten,	voor	
de	plant	opkweek	)	beslaat.		

Ook	 qua	 energie	 en	 plaagbestrijding	 werkt	 het	 bedrijf	 met		
milieuvriendelijke	middelen.	De	bestuiving	gebeurt	door	bijen	
en	 hommels	 en	 voor	 de	 bestrijding	 van	 schadelijke	 insecten	
worden	dan	weer	andere	roofinsecten	ingeschakeld.

Verwendag:	géén	ijdel	woord	voor	onze	gilde



 

We	 kregen	 ook	 een	 zeer	 gesmaakte	 uitleg	 over	 de	 technische	 en	
milieuvriendelijke	 ,	 manier	 van	 energieopwekking.	 Zo	 worden	 warmte,	
elektriciteit	en	Co2	opgewekt	door	middel	van	warmtekrachtkoppeling,	goed	
voor	een	elektrisch	vermogen	van	2027	Kw.	en	een	thermisch	vermogen	van	
2800	Kw.	
De	 warmte	 kan	 worden	 opgeslagen	 in	 buffers	 met	 een	 totale	 opslag	 van	
1000	m3	en	dient	om	de	serres	te	verwarmen.	
De	Co2	wordt	tussen	de	aardbeiplanten	geblazen	tot	een	maximum	niveau	
van	1000	 -1200	ppm	en	door	de	planten	opgenomen	om	de	aanmaak	van	
suikers	te	bevorderen.	De	techneuten	onder	ons	smulden	van	de	uitleg!	

LeLerlijk	 dan,	 want	 na	 de	 rondleiding	
werden	de	deelnemers	verwacht	in	de	oude	
“Sendenschuur”	 van	 Loenhout,	 deze	 keer	
niet	om	zoals	 in	vroeger	Sjden,	belasSngen	
te	 storten	 ,	 maar	 opgewacht	 door	 onze	
huiskok	 Wikkes	 en	 zijn	 team	 ,	 die	 er	 met	
hun	 mobiele	 keuken	 waren	 neergestreken	
om	 een	 lekker	 etentje,	 met	 alles	 erop	 en	
eraan	 en	met	 een	 knipoog	 naar	 de	 aardbei		

klaar	 te	 stomen.	 De	 keukenploeg	 had	 zichzelf	 weer	 overtroffen,	 de	 commentaren	 waren	
eensluidend	,	het	was	weer	pico	bello	en	een	dag	voor	herhaling	vatbaar	!	

William

Bezoek	aan	aardbeienkwekerij	in	Loenhout



interview met Stefaan Verstraeten  

Een	 vraag	 die	mij	 dikwijls	 gesteld	wordt	 als	 ik	 bekenden	 ontmoet.	 Ja,	
het	 is	 bijna	 2	 jaar	 dat	 ik	 op	 een	 onchristelijke	 manier	 mijn	 beide	
parochies	Nieuwenrode	 (	 33	 jaar	 dienst)	 en	Westrode(	 16	 jaar	 dienst)	
moest	 loslaten.	 Een	decreet	 vanuit	het	bisdom	besliste:	 1	pastoor	per	
zone	en	ik	kon	gaan.	Ook	de	manier	waarop	ze	het	mij	kwamen	zeggen,	
pijnlijk.	 Ik	die	 zoveel	hield	 van	mijn	parochies	en	omgekeerd.	Vandaar	
de	vraag:	hoe	gaat	het?	

Terug	naar	de	abdij	waar	 ik	mij	 zeer	moeilijk	kon	aanpassen	 in	het	begin.	 Je	wordt	opgenomen	 in	een	
gemeenschap	 waar	 je	 40	 jaar	 buiten	 gestaan	 hebt.	 Je	 komt	 terecht	 op	 een	 klein	 kamertje	 waar	 je	
nauwelijks	kan	keren.	De	levensmentaliteit	van	sommigen	kon	ik	niet	aanvaarden,	hoe	ze	leefden.	Ze	zijn	
meestal	naar	 zichzelf	 gericht.	Dus	moest	 ik	mij	 aanpassen.	Maar	 zegt	het	 spreekwoord	niet:	 “de	 liefde	
moet	van	2	kanten	komen”?	Gelukkig	heb	ik	mijn	werk	gekregen.	Mijn	hoofddoel	is	eucharisSevieringen	
verzorgen	bij	de	zusters	in	de	Troost	“	in	Vilvoorde.	Je	kan	mij	daar	vinden	op	dinsdag	om	11.30u	en	op	
zaterdag	om	11.30u.	En	ik	ben	er	ook	op	zondag	om	8.30u.	Ze	noemen	mij		“ONZE	zondagpastoor”.	Ik	ben	
er	graag	gezien,	ken	al	heel	wat	mensen,	daarom	niet	bij	naam,	maar	de	gezichten	en	een	“knipoog”	zijn	
nooit	ver	weg.	

In	de	abdij	zelf	is	het	beter:	na	het	overlijden	van	een	confrater	een	ruimere	kamer	gekregen,	en	nu	ga	ik	
na	mijn	 vele	 bezoeken	 terug	 “naar	 huis”.	 Iemand	 die	mijn	 eerste	 kamer	 gezien	 had,	 zegde	 -	 nadat	 ik	
vertelde	een	ruimere	kamer	gekregen	te	hebben	-	“	je	zat	precies	in	een	gevangenis”.	

Naast	 mijn	 dienstwerk	 in	 Vilvoorde	 word	 ik	 regelmaSg	 gevraagd	 om	 in	 de	 parochies	 van	 de	 Zone	
Grimbergen	in	te	springen,	wat	ik	graag	doe.	Mijn	hobby’s	kan	ik	uitvoeren	zoveel	ik	wil,	dus	ik	ga	graag	
forellen	vissen.	Ga	op	verlof	en	als	het	 kan	op	kamp	bij	de	Chiro	uit	Westrode	 (als	de	gezondheid	het	
toelaat).	Ik	word	ook	een	dagje	ouder	en	in	“die	rot	tent	slapen”,	zoals	TOON	HERMANS	zegt,	vraagt	om	
een	 inspanning,	maar	 ik	ben	alSjd	welkom	bij	de	chiromeisjes	en	 -jongens.	Nieuwenrode	en	Westrode	
laten	mij	niet	los,	en	ik	hen	niet.	

Ben	ook	opnieuw	nauw	betrokken	bij	SAMANA,	ziekenzorg	Nieuwenrode	-	als	proost	-	en	K.V.L.V,	ga	een	
kaartje	leggen	bij	OKRA	Nieuwenrode	en	de	band	met	
het		Broederschap	van	Scherpenheuvel,	…	ze	zien	mij	
graag	komen.	Heb	een	goed	contact	met	de	pastoor;	
in	 de	 toekomst	 ga	 hem	 ik	 hem	 vervangen	 als	 hij	 in	
nood	 is.	 In	 Westrode	 ben	 ik	 nauw	 verbonden	 met	
OKRA.	 KVLV	 en	 Landelijke	 Gilde	 en	 Rally	 Westrode	
liggen	mij	nauw	aan	het	hart.		

Alles	op	een	rijtje:	ik	voel	dat	ik	nog	welkom	ben,	en	
dat	 doet	 goed.	 Zo	 heb	 ik	 geen	 Sjd	 om	 mij	 te	
vervelen.		

Meneer	pastoor	of	kortweg	Stefaan,	

;-)

HOE	GAAT	HET	MET	U?



lid worden van de Landelijke Gilde? Dat kan: 
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Landelijke Gilde leeft, ook in 2019

NIEUWJAARSWENSEN & GRAND CAFE
zaterdag 12 januari - parochietuin - vanaf 19 uur

LEDENFEEST
zondag 20 januari - een 

CURSUS 'defibrilleren'
22 maart

KRUISDAGEN
dinsdag 28 mei

VADERDAGONTBIJT
zondag 2 juni

WANDELZOEKTOCHT
zondag 4 augustus

KOOKLESSEN
25 oktober en 15 november 

VERWENDAG
24 november

GRAND CAFE
maart (nog te bepalen)

10 mei, 2& juni, 20 september
(tenzij anders vermeld - lees ons bord in de bocht van de Jan Hammeneckerstraat)

AcSviteitenkalender	in	2019


