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VOORWOORD
Het is met enige fierheid dat ik dit voorwoord schrijf.
100 jaar Boerengilde-Landelijke Gilde: de evolutie van onze beweging zit in de naam
weergegeven.
Wat 100 jaar geleden begon als een “gilde” van boeren is uitgegroeid tot een ruime
plattelandsbeweging die vandaag over gans Vlaanderen meer dan 65.000 leden telt.
Ook in Ruddervoorde is de aanwezigheid van de landelijke gilde niet weg te denken, zij
is mee bepalend voor de evolutie en de identiteit van onze mooie plattelandsgemeente.
Ruddervoorde zonder Landelijke Gilde is Ruddervoorde niet!
Een deeltje van onze geschiedenis en evolutie zit vervat in een interview met maar liefst
vier voorzitters die samen ruim 35 jaar boerengilde en Landelijke gilde “overspannen”.
Het verhaal van een 100-jarige beweging is in de eerste plaats een verhaal van mensen,
het is een verhaal van samenwerking, van “overeen” komen en vooruitkijken.
Hoewel het aantal actieve land- en tuinbouwers sterk gedaald is, is de relatie met de
landbouw nooit veraf, Ruddervoordse boerderijen bepalen mee het landschap en zijn
de beste waarborg voor behoud van open ruimte, ook bij ons. Bij vele van onze
activiteiten zijn deze boerderijen ankerpunten of rustpunten.
Bij 100 jaar past het velen te bedanken: onze voorgangers die de beweging vormgaven
en aanpasten aan de evolutie van de tijd, het huidige bestuur dat in tijden van sociale
media het persoonlijk contact tussen mensen blijft stimuleren zodat iedereen zich ook
“gedragen” weet.
De ruime Ruddervoordse gemeenschap, van wie we waardering mogen ervaren, de
andere verenigingen waarmee we samen werkten, de leden op wie we beroep mogen
doen voor een helpende hand, de vele stille werkers, de doeners. Voor de opmaak van
dit “Gildeblad” danken wij in het bijzonder de redacteurs.
We zijn fier én dankbaar een schakel te mogen
zijn in een verhaal dat nog 100 jaar zal
doorgaan.
Geert Rommelaere
Voorzitter
Buizenstraat 2, Ruddervoorde
050/276731 of 0496/269401
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100 JAAR LG RUDDERVOORDE
Landelijke Gilde Ruddervoorde viert dit jaar hun 100-jarig bestaan. Een feestjaar met
feestactiviteiten!
1)

Fotofietszoektocht
Onder het motto ‘oost west, thuis best’ groeide het
idee om een fotofietszoektocht uit te stippelen in
onze eigen geliefde landelijke gemeente
Ruddervoorde. De geschiedenis herhaalt zich,
want enkele jaren terug werd door LG
Ruddervoorde ook al eens een fotofietszoektocht
georganiseerd.

De fotozoektocht is gespreid over een route van
ongeveer 20 km. Aangezien er nogal wat
onverharde wegen deel van uitmaken, is het aangeraden om de route per fiets af te
leggen.
Aan de fietstocht is ook een wedstrijd gekoppeld. Het wedstrijdformulier wordt u als
bijlage bij dit Gildeleven bezorgd. Fiets, zoek en vind het object dat gefotografeerd
werd. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens het Eeuwfeest op 29 september 2019!
2)

Barbecue

Tijdens het jaarlijks feestweekend, op vrijdag 9 augustus 2019, serveren we samen met
KLJ Ruddervoorde en KVLV Ruddervoorde een smakelijke barbecue met frietjes.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij alle bestuursleden (volwassene: 16 euro; kinderen < 12
jaar: 9 euro).
3)

Hoevesmoefeltocht

LG Ruddervoorde en KVLV Ruddervoorde
organiseren op zondag 11 augustus 2019
hun jaarlijkse hoevesmoefeltocht.
Kom fietsen in de landelijke omgeving van
Ruddervoorde en haar buurgemeenten!
Volwassene: 9 euro; kinderen < 12 jaar : 6 euro
Start aan de tent in de Zandstraat.
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4)

Eeuwfeest
29 september 2019
Zaal Ridefort Ruddervoorde
10 u viering onder leiding van nationaal proost E.H. Jos Daems
Receptie met aanwezigheid van nationaal voorzitster Sonja De Becker
Gezellig samen tafelen
Talloze activiteiten
Prijsuitreiking fotofietszoektocht

5)

Overige activiteiten
- Dinsdag 2 juli: dagreis
- Zondag 21 juli: gezinsfietstocht met picknick
- Vrijdag 8 november: dropping
- Vrijdag 22 november: comedy-avond met
“Jan zonder Trees” ism het gewest.
- Zaterdag 7 december: Sint-Elooisfeest met verrassing.
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OP DE KOFFIE MET 4 GENERATIES
100 jaar Landelijke Gilde is mee de verdienste van een aantal personen die het
engagement hebben opgenomen om deze vereniging op te richten, in stand te
houden en verder uit te bouwen. Dit gebeurde in de voorbije 100 jaar onder de
leiding van 8 voorzitters: Leo Devriese, Gentiel Roelof, Antoine Raes, Jerôme
Vandevelde, Marcel Lippens, Guido Veys, Jacques Popelier en Geert Rommelaere.
Het jubileum van LG Ruddervoorde is de ideale gelegenheid om de 4 voorzitters
eens samen te zetten. Op een ietwat druilerige zaterdagnamiddag, in de
overgang tussen de winter en de lente, zorgde bestuurslid Dries Veys voor een
lekkere kop koffie en een stukje taart. Meer was niet nodig om het gesprek over
vroeger, nu en de toekomst op gang te trekken.
Achter elke man staat een sterke vrouw, wordt wel eens gezegd, maar
achter elke voorzitter staat ook een sterke bestuursploeg. Hoe moeten we
ons het bestuur onder uw voorzitterschap voorstellen?
Marcel: De beslissing om voorzitter
te worden, heb ik genomen op een
plaats waar je het misschien niet zou
verwachten. Antoine Raes, toen nog
bestuurslid maar geen voorzitter
meer, heeft me na de mis, achter de
kerk gevraagd of ik voorzitter wou
worden. Ik zei ‘benjik’. Raes
antwoordde dat ze niemand hadden
en dan heb ik toch toegezegd.

V.l.n.r. Geert - Guido - Jacques - Marcel

Het bestuur bestond in mijn tijd uit een 8-tal leden, maar er zaten er ook bij die enkel
bestuurslid waren om mee te kunnen gaan eten. (iedereen lacht)
Guido: Misschien moet je hieraan mijn verste herinnering als bestuurslid koppelen.
Toen ik in het bestuur kwam als jonge snotter en nieuwe Ruddervoordenaar, was er
een zeer opmerkelijk gebruik. Weet je hoe lang de vergadering duurde?
Jacques: Tot dat ze allemaal getrakteerd hadden.
Guido: Inderdaad iedereen moest trakteren en dan was de vergadering gedaan.
Marcel: “Ik zien de mjiste droenkaord gewist van hjil de reke.”
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Geert: (tegen Jacques) Heb jij dat ook nog meegemaakt?
Jacques: Ja, als we met 10 waren, waren dat 10 pinten op een avond.
Marcel: Ik heb ook nog een leuke anekdote. Als Vandeputte en Coussens uit het
bestuur gingen, organiseerden we een kaasplank. Hiervoor was 1 fles wijn per persoon
voorzien. Uiteindelijk bleek dat we er elk anderhalve fles gedronken hadden. (iedereen
lacht)
Guido (vult aan): De sterkte van het bestuur van LG van Ruddervoorde is de
standvastigheid waarop vergaderd wordt. Al toen Marcel voorzitter was, werd er elke
1e dinsdag van de maand vergaderd op de voute in café ’t Gemeentehuis. Ook nu nog is
er elke 1e dinsdag van de maand vergadering, maar dan op de voute van café De Zwaan.
Jacques: Ik denk dat dit een uniqum is. Er zijn weinig verenigingen die op zo’n
frequente manier vergaderen.
Geert: Op vandaag telt ons
bestuur 12 leden. Dit zijn er
iets meer dan onder het
voorzitterschap van Marcel,
maar dit vormt zeker geen
probleem. Je moet
voldoende mensen hebben
die de organisatie helpen
dragen. Iedereen heeft zijn
eigen talent, de ene zegt het
liever, en de andere steekt
liever de spade in de grond.
Guido: Voor een bestuur blijft verjonging belangrijk. Ik had dit nogal zitten
benadrukken tijdens de vergaderingen. Robert Dewitte was bestuurslid en zei: als we
verjonging willen, dan zullen er een aantal moeten vertrekken. Hij heeft dit dan ook zelf
spontaan gedaan om jonge mensen een kans te geven.
Jacques: Ook in mijn periode was dit het geval. 3 oudere bestuursleden (Lucien
Coussens, Daniël Vandevelde en André Vanhove) zetten een stapje opzij voor nieuwe
leden. We organiseerden hiervoor verkiezingen. Elk lid kreeg een stembrief waar alle
leden van LG Ruddervoorde op vermeld stonden. Het was wel frappant dat we de 9
personen met de meeste stemmen hebben moeten bezoeken om uiteindelijk 3 nieuwe
bestuursleden over te houden.
Dierengeheimen I: Wat tellen schapen als ze willen slapen?
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100 jaar geleden sprak nog niemand van de Landelijke Gilde, maar bestond
de vereniging onder de naam Boerengilde. De naam zegt het zelf, voor en
door boeren. Op vandaag is Landelijke Gilde eerder een
plattelandsvereniging. Hoe is deze evolutie gebeurd?
Marcel: Ik had nog het geluk dat toen ik voorzitter werd er heel wat boeren waren in
Ruddervoorde tussen de 30 en 40 jaar oud. We hadden een 100-tal leden en dit waren
allemaal boeren.
Geert: Vandaag hebben we een 160-tal leden, waarvan er nog 25 als landbouwer staan
aangegeven. Hoewel er dus beduidend meer niet-landbouwers lid zijn, blijft de landelijke
toets voor ons wel nog zeer belangrijk. Iemand die ervoor kiest om landelijk te wonen
in Ruddervoorde, moet zich er ook kunnen thuis voelen en zij kunnen nu ook terecht
onze LG.
Guido: LG blijft toch sowieso een supportersploeg voor de boeren. De meeste leden
zullen dan ook wel een bepaalde relatie hebben met de landbouw. Het sociaal-culturele
is er meer onder mijn voorzitterschap aan toegevoegd, maar nog steeds gekoppeld aan
het syndicale. Deze combinatie is gebleven tot vermoedelijk het einde van mijn
voorzitterschap.

Heeft dit ook een invloed op de activiteiten die LG Ruddervoorde
organiseert?
Guido: Toen Marcel voorzitter was, was de Boerengilde echt nog technisch en
juridisch bezig met de landbouw. Ook de activiteiten waren in die zin.
Marcel: We organiseerden een 3-tal spreekbeurten per jaar. Looi (of nog: ‘het
boerenbal’) bestond toen ook al. Alle boeren waren welkom, lid of geen lid, en
iedereen betaalde dezelfde prijs.
Guido: Voor het Looifeest was er vroeger trouwens ook nog een Looimis.
Een traditie die wel behouden is gebleven, is de loting op Looi waar er opdrachten aan
gekoppeld werden. Wat me altijd is bijgebleven, is de opdracht om het gewicht te
schatten van de vrouwen van de bestuursleden. De persoon die alles correct had, was
net een man zonder vrouw…
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Jacques: In de periode dat ik voorzitter was, zijn we gestart om het aanbod socioculturele activiteiten nog wat uit te bouwen. Zo waren er de bedrijfsbezoeken, de
gildereis, de kerstboomverbranding…
Geert: Een verandering die we wel voelen, is dat de LG tegenwoordig niet meer het
hoogtepunt is in de vrijetijdsbesteding. Onder andere door het grote aanbod dat nu
bestaat.
Guido: Dat klopt. Mensen vinden het ook belangrijk om mee tijd met het gezin door te
brengen.
Geert: Inderdaad. We gaan dan nu ook op zoek naar activiteiten die mensen
samenbrengen, zoals de wandeling met picknick die plaatsvond op 24/2 en waar meer
dan 70 personen aan deelnamen. Een enorm succes!
Wat brengt de toekomst?
Geert: Het grote aanbod aan vrijetijdsbesteding en verenigingen, doet ons er over
nadenken om af en toe eens met een andere vereniging te gaan samenwerken. Dit
gebeurt nu ook al met KVLV, KLJ en LRV, maar dit kan ook met andere landelijke
verenigingen uit de buurt.
Jacques: Dat samenwerking een
succesverhaal kan zijn, bewijst de
organisatie van het 5e wiel in 2000. Samen
met LG Beernem en LG Oostkamp
zetten we dit op poten en hadden we
maar liefst 3300 deelnemers!
Geert: Zo is het, maar van een fusie is er
alvast nog geen sprake.
Ere wie ere toekomt. Op welke
verwezenlijking van de bestuursploeg onder uw voorzitterschap bent u het
meest trots?
Marcel: Er was destijds de mogelijkheid om in te tekenen op subsidies wanneer je als
landbouwer drainage plaatste. Door de fusie (van gemeenten?) werden de laatste
toelagen niet uitbetaald en had niemand iets gekregen. Ik ging persoonlijk naar een
CVP-vergadering in Oostkamp en heb aangedrongen om deze toelage toch nog te
ontvangen. Uiteindelijk heeft Demuyt toch toegegeven en werden ze uitbetaald.
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Guido: Mijn belangrijkste wapenfeiten
B - Bewust
waren de oprichting van LRV VeldegemRuddervoorde (waarbij de beslissing kwam
O - Ondernemend
vanuit LG) en die keer dat we het Mechels
Minatuurtheater (met in de hoofdrollen de
E - Enthousiast
gebroeders Verret) in Ruddervoorde voor
R - Roeping
een bomvolle zaal mochten ontvangen met
stuk ‘Wortels’. Ook de eerste landelijke
feesten die we organiseerden op de hoeve van Fernand Andries ben ik trots op. Hierbij
werden alle verenigingen, en zelfs de scholen, betrokken. Ik ben er nog steeds van
onder de indruk dat in de slotproef van de 7-kamp, een groep mensen in een
‘trekwedstrijd’ het toch haalden tegen het trekpaard van Romain Kerckaert.
Jacques: In het eerste jaar dat ik voorzitter was, zijn we met de LG gestart met onze
hoevesmoefeltocht. Ondertussen is dit een jaarlijkse traditie geworden. Het absoluut
record was 876 inschrijvingen!
Geert: Mijn voorzitterschap is relatief recent. Waar ik wel bijzonder trots op ben, is
de aanwezigheid van de LG Ruddervoorde op de kermis in zijn huidige vorm. Zo maken
we ons ook elk jaar opnieuw kenbaar bij het brede publiek.

Is het voorzitterschap een last of een zegen?
Geert: Allebei. Ik was zondag (na de picknickwandeling van 24/2) ‘ip en tent’, maar ik
was heel content dat we zo’n mooie wandeling hadden kunnen organiseren. Die
samenhorigheid en het samenwerken met mensen tot een mooi resultaat, geeft me een
goed gevoel.
Jacques: Het eerste jaar dat je iets organiseert, is dit soms moeilijk. Van zodra je een
draaiboek hebt, gaat dit al veel vlotter.

Dierenweetje III: Paarden kunnen niet overgeven.
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Guido: Het is een zegen als het thuisfront erachter staat. We mogen onze vrouwen
zeker niet vergeten, waarop we moesten rekenen om ‘het werk’ te doen. Sociaal is wel
heel aangenaam en ook een must. Als landbouwer moet je je eigen gezichtsveld kunnen
verruimen.
Heeft iemand nog een anekdote die hij wil delen?
Guido: Op Looi lieten we als opdracht eens André Vanhove 10 bh’s verzamelen,
zonder dat een vrouw de zaal mocht verlaten… En het lukte hem hé… Ik vind dat we
toen wel redelijk over de schreef gingen. (iedereen lacht)
HARTELIJK DANK VOOR DE MEDEWERKING!

’t leven is altijd plezant op ‘t platteland
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DE HAAN
In Oostkamp leefde er een haan
Hij was begaan met iedere onderdaan
Hij was een man van woord en daad
En kon alles uitleggen als een advocaat
Het was zeker geen must
Maar toch wilde hij op rust
Dus zocht hij iemand voor zijn baan
En er diende zich algauw een kandidaat aan
Hij is anders dan Jan en alleman
Maar springt toch onmiddellijk in de ban
Hij doet alles met heel veel ijver
En voelt zich een beetje koning en keizer
Een tip: gooi er niet naar met je pet
Maar blijf teren op je enorme inzet
Hou iedere kip tevreden
Dan word je ongetwijfeld aanbeden
Blijf je voor iedere kip even maf
Dan vinden ze je zeker ‘straf’
En ben je een tijdje zoek
Dan kijken we wel even op faceboek

Dierenweetje I: Varkens kunnen niet naar boven kijken.
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LEDENVOORDELEN
Een lidmaatschap kost 27 euro per jaar, het eerste jaar betaal je slechts 13,50 euro. Voor
land- en tuinbouwers gelden andere tarieven.

1

Wij helpen je om je buurt te leren kennen

• Als lid Landelijke Gilden kan je
deelnemen aan de activiteiten van de
landelijke gilden in heel Vlaanderen.
• Als lid Landelijke Gilden krijg je
toegang tot een gevarieerd aanbod
van bovenlokale activiteiten
(recreatieve tochten
(www.defietsop.be), tuinwerking
(www.detuinin.be)...)

2

Wij zorgen op tijd en stond voor leuk leesvoer

• Zes keer per jaar Buiten, het ledenblad van Landelijke Gilden, met ledenvoordelen
(kortingen op manifestaties, publicaties, aankopen,…)
• Zes keer per jaar het plattelandsmagazine Libelle Nest en korting op de vier extra
nummers van Nest.
• De zomerbrochure Buitentips met een overzicht
van alle activiteiten die in de zomervakantie
georganiseerd worden.
•De nieuwsbrief met een voorproefje van ons
ledenblad en ander leuk nieuws.
• Leden-schapenhouders ontvangen minstens vier
keer per jaar een nieuwsbrief met nieuws en
activiteiten.

Dierenlogica I: Je zal maar een eendagsvlieg zijn en je dagje niet hebben…
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3

Wij bieden interessante ledenkortingen en -voordelen

• Gratis ledenverzekering voor alle inwonende gezinsleden bij deelname
aan activiteiten.
• 35 % korting op een jaarabonnement voor het weekblad Libelle.
• Interessante korting op Knack; voorwaarden verschijnen in Buiten van 25 januari.
• Zes nummers van Nest zijn inbegrepen in het lidmaatschap Landelijke Gilden.
o Vier bijkomende nummers aan 14 euro in plaats
van 23,50 euro verzonden per post.
o Kortingsbonnen op de extra nummers en specials
blijven bestaan, maar dan te koop bij de
dagblandhandelaar.
• 10 % korting op de maaltijden naar keuze bij Lunch Garden op vertoon van je lidkaart
het hele jaar door in alle vestigingen.
• Kortingen op culturele manifestaties die ingericht worden door Landelijke Gilden.
• Een bon van 250 punten bij ‘My Aveve’ (verschijnt in ledenblad
Buiten).
• Exclusieve korting op de toegangsprijs Open tuinen.
• 20 % korting op het vakblad ‘Het Schaap’.
• Abonnement op Equitime slechts 24 euro in plaats van 55 euro
voor een heel jaar.
• Korting bij het verplicht vijfjaarlijks medisch onderzoek voor houders van een
rijbewijs C, D, CE en DE bij Attentia en Securex. Met ledenkorting kost een
geneeskundig onderzoek met ogentest 85 euro en een onderzoek zonder ogentest 65
euro. Bij Securex is het tarief voor een onderzoek met een ogentest 100 euro, zonder
ogentest 67 euro.
• Gratis lid van Ons Zorgnetwerk (voor mantelzorgers).
• Toegang tot de seniorenwerking van Landelijke Gilden.

Dierenweetje II: Een koe is maar 1,5u per dag in een diepe slaap.
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4

Wij brengen je wat bij

• Als lid Landelijke Gilden kan je aan verminderd
tarief deelnemen aan onze plattelandsacademies.
• Onze afdelingen organiseren heel wat workshops
en vormingen rond allerlei thema’s (tuin, computer,
internet, …)

5

Wij komen voor je op

• De dorpsschool, de bescherming van de open ruimte, veilig fiets- en wandelverkeer,
sociale samenhang in het dorp en het behoud van voldoende (zorg)diensten, … Met
een aantal concrete acties en projecten maken we er samen met onze lokale besturen
en leden werk van.

6

Wij staan tot je dienst
• Gratis toegang tot de zitdagen van
Boerenbond.
• Juridisch dienstbetoon; eenmalige korting van
75 euro (excl. Btw) bij juridisch advies door
Boerenbond geleverd, na doorverwijzing door
de dienstbetoonconsulent van Boerenbond.

7

Extra voordelen voor actieve land- en tuinbouwers

Lid van
• Bedrijfsgilde die de lokale land- en tuinbouwers samenbrengt.
• Studiekringen (naar keuze) die land- en tuinbouwers uit dezelfde sector
samenbrengen
Syndicale belangenbehartiging
Boerenbond behartigt de syndicale belangen van de land- en tuinbouw en het platteland
op lokaal, regionaal, provinciaal, Vlaams, federaal en internationaal niveau.
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Dienstbetoon
Leden van Boerenbond en Landelijke Gilden
kunnen advies vragen over een zeer breed
gamma van onderwerpen: pachtwetgeving,
ruimtelijke ordening, bouw- en
milieuvergunning, sociaal statuut,… Er zijn (twee)wekelijkse zitdagen en er kunnen ook
telefonisch of per mail vragen gesteld worden.
Informatie op maat
• Je ontvangt wekelijks Boer & Tuinder.
• Je kunt inloggen op het ledengedeelte van de Boerenbondwebsite met markt- en
prijsberichten op maat van jou en jouw bedrijf en mogelijkheid tot gratis downloaden
van Boerenbondpublicaties en formulieren.
• Je kan je abonneren op onze digitale nieuwsbrieven.
• Je ontvangt 20 euro korting op een
abonnement op één van de zeven
tijdschriften die door de sectorvakgroepen
naar voren worden geschoven: Boerderij
(editie Akkerbouw), Fruitteeltnieuws,
Proeftuinnieuws, Veeteelt,
Pluimveehouderij, Varkensbedrijf, De
kalverhouder of VeeteeltVlees.

B – Bezeten
O – Onverzettelijk
E – Energie
R – Rekenschap
Vorming en bijscholing

• Ons vormingscentrum AgroCampus vzw organiseert jaarlijks meer dan 9000
vormingensuren over de meest uiteenlopende onderwerpen. Bedrijfs-, demo- en
proefveldbezoeken geven je de kans ten velde kennis op te doen.
• Als lid heb je toegang tot alle vormingsactiviteiten: centraal, provinciaal of door de
plaatselijke bedrijfsgilden en studiekringen ingericht.
Extra ledenvoordelen
• Startende bedrijven kunnen gedurende één
jaar gratis intekenen op de
bedrijfshulpverzekering van Werkers.
• Startende bedrijven ontvangen tot 2500 euro uit het SBB Startersfonds.
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• Boerenbondleden krijgen via Acerta een scherp tarief voor de loonberekening van
seizoensarbeiders.
• Via onze Boerenbondwebshop kunnen leden bij de firma OTM
landbouwnummerplaten, signalisatie- en verlichtingsmateriaal aankopen met 20 %
korting.
• Je geniet ook van 50 % korting bij een
adviesvraag aan het Innovatiesteunpunt
Boerenbond.
• 50 % korting bij het laten uitvoeren van een energiescan door het Innovatiesteunpunt.
• 20 euro korting bij lidmaatschap LRV als
wedstrijdruiter.
• De Boerenbondlidmaatschapsbijdrage is fiscaal
volledig aftrekbaar.
• Korting bij het plaatsen van zoekertjes in Boer & Tuinder.
• 8 % korting op een KBC-patrimonium-polis Land- en Tuinbouw (brandverzekering,
niet voor glastuinbouw).
• Korting bij de keuring van je stookolietanks door Vinçotte.
• Je kan aansluiten bij het Fonds Gezondheidszorgen Boerenbond.
• Korting bij Dräger bij aankoop van een veiligheidspakket.
• Een gratis veiligheidsscan van uw bedrijf door Prevent Agri.

Dierengeheimen II: Wat voelen vlinders in hun buik als ze verliefd zijn?
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LANDELIJKE (BOERE)GILDE EN MICHEL
Michel Naeyaert is een bevoorrecht persoon om zijn licht te laten schijnen op de
voorbije eeuw van onze vereniging. Hij was meer dan 65 jaar bestuurslid en heeft
gezeteld onder het bewind van vijf verschillende voorzitters. Een man met kennis
en ervaring.
Wie is Michel?
Hij is opgegroeid in de Kanunnik Andriesstraat.
Vader Jules was molenaar. De grondstoffen werden
er mechanisch gemalen. Michel liep school tot zijn
vijftiende. Hij was wat blij dat hij zijn vader kon
bijstaan bij de dagelijkse activiteiten. Het was hard
werken, maar hij moest tenminste toch niet meer
naar school. Hij zette de zaak van vader verder en
op 20-jarige leeftijd kon hij zijn krabbel zetten
onder een contract van de Raiffeisenkas. Ze hadden
in Leuven echter over het hoofd gezien dat hij op
dat moment nog minderjarig was (vroeger was de
leeftijdsgrens 21 jaar). Zijn zus Maria is dan maar in
de bres gesprongen om zogezegd theoretisch de
zaken een jaar te behartigen totdat Michel
meerderjarig werd.
Die beide jobs combineerde hij met het tekenen van de kalverkaarten voor de
tuberculosebond en hij was daarenboven ook verzekeraar voor de regio Hertsberge,
Waardamme en Ruddervoorde. Ondertussen was hij ook verkoper geworden voor
AVEVE. Nu stelt hij zich de vraag hoe hij er ooit in geslaagd is om dit alles te
combineren en draaiende te houden. Motivatie, efficiëntie, inzicht en structuur zouden
sleutelwoorden worden in zijn carrière en verdere leven.
In 1977 wordt AVEVE overgenomen door Chris Rommelaere. Wat later zet Bart, zijn
zoon, de verzekeringsactiviteiten verder. Michel zet als kantoordirecteur de
bankactiviteiten met ongeziene gedrevenheid verder.
De boeregilde
Vader Jules was bestuurslid van de Boerengilde die opgericht werd in 1919. Eerst was
Leo Devriese voorzitter, meester Roelof was zijn opvolger. De volgende in de rij was
advocaat Raes. Michel ging als 16, 17-jarige al mee met zijn vader naar de vergaderingen
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van de Boerengilde. Zo is hij er eigenlijk stilzwijgend ingerold en hij kreeg nogal snel de
taak van ‘schrijver’.
In die tijd was de Boerengilde een plattelandsvereniging waar enkel landbouwers
aangesloten waren. De ‘boerefeeste’ en later een jaarlijkse reis waren zowat de enige
activiteiten van het hele jaar. En als er al eens iets georganiseerd werd, was het een
vergadering die relevant was voor beroeps-activiteiten. Ze moesten ook niets
organiseren om geld te verwerven, want ze kregen zowat 40 fr per lid van het lidgeld.
Als aankoper/verkoper van AVEVE deden zij ook nog een duit in het zakje. Michel was
het luisterend oor en de spreekbuis voor de plaatselijke boeren. Als het nodig was, liet
hij strijdvaardige inkt uit zijn pen vloeien om de politiekers scherp te houden. Wanneer
een gracht niet tijdig gekuist werd of takken te ver overhingen, was hij de man die actie
ondernam. Hij was toen als het ware de belichaming van de huidige Landelijke Raad.
Hij was zowat het manusje van alles wat administratie betrof. Hij slaagde erin om de
taken van secretaris, penningmeester en verslaggever naadloos te combineren.
Landelijke Gilde
In 1972 kwam er een herstructurering binnen Boerenbond en stond de Landelijke Gilde
aan de doopvont. Niet alleen de naam veranderde, er werd stilaan ook een andere weg
gevaren. Terwijl vroeger alleen de boeren lid waren van de Boerengilde, stond de poort
nu ook open voor alle geledingen van de bevolking. Iedereen was dus welkom. Het ging
als het ware hand in hand met de oprichting van de bedrijfsgilde. Die werd nu in het
leven geroepen om de belangen van de landbouwers te verdedigen.
Er waren ook structurele veranderingen: een deel van het lidgeld ging niet meer naar de
plaatselijke Landelijke Gilde, zodoende werden er nieuwe activiteiten in het leven
geroepen om zo de kassa een beetje te spijzen. Er kwam dus een evolutie van een
echte belangenvereniging naar een socio-culturele vereniging. Misschien wel een geluk,
want het aantal boeren per gemeente daalt nog steeds. Het is wel nog altijd een
vereniging waarbij de wortels naar de landbouw nog altijd intact zijn.
Persoonlijke visie van Michel
Landelijke Gilde Ruddervoorde is vandaag de bloeiende vereniging die we kennen en hij
is tevreden dat hij er vele jaren een toch wel heel belangrijke schakel van was.
Misschien is het wel jammer dat het zo drastisch geëvolueerd is. Professionelen komen
in eigen gemeente waarschijnlijk te weinig aan bod. Provinciaal en nationaal is er een
groot aanbod van zitdagen, vormingsdagen, cursussen, ….. Het beroep is enorm
specifiek en gespecialiseerd geworden en daardoor is het ook zeer moeilijk geworden
om voor een bepaald item een vergadering te organiseren. Toch is het ergens wel
spijtig dat het nooit in het mooie Ruddervoorde is.
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DE KOE
We flitsen even terug in de tijd toen de boeren nog meer kinderen hadden dan koeien.
De koeien hadden hun verblijfplaats in een klein benauwelijk stalletje. Het was eerder
oubollig, maar er heerste een gemoedelijke sfeer. Slechts een meter boven hun kop
vormden bomen en stevige takken het fundament voor het hooi en stro die daar
gestapeld lagen. De boer bedacht voor ieder dier een afzonderlijke naam en sprak hen
daar ook mee aan. Er was een persoonlijke band en als de koe slaagde in de combinatie
van braaf en productief, werd ze soms wel eens getrakteerd met een extra geut uit de
koekenemmer of werd ze beloond met een gemoedelijke aai. Iedere boer had wel zijn
favoriet en het is dan wel moeilijk om objectief te blijven.
Het melken gebeurde manueel. De handen van de boer, dikwijls verminkt met diepe
kloven, gleden in strak tempo over de
spenen. Zo werd de koe tot de laatste
druppel uitgemolken (beeldspraak met de
huidige maatschappij??). De emmer stond
slechts op een tiental centimeter van een vers
geproduceerde drol, die dampend achter de
achterpoten bleef liggen. Laat ons dan nog
niet improviseren dat een hevig verkouden
boer tijdens het melken een stevige niesbui te
verwerken krijgt en daarbij ‘zakdoekloos’ de
restanten snot uit zijn neus probeert te
drammen... Gelukkig was er dan nog geen
sprake van allergieën en was ons
immuunsysteem zo stevig als een rots. Het
melken gebeurde 2 maal per dag. En zowel op
weekdag, als zondag of hoogdag stond de
boer paraat om het karwei letterlijk onder
handen te nemen.
Als de koe op kalven stond, was het ook nodig om ’s nachts op te staan om te checken
of de bevalling nog niet bezig was. Dan sprong de boer in het holst van de nacht in zijn
broek, en op het einde van de week kon je dat zeker letterlijk nemen, want ……die
stond.
Bij de huidige koe gaat het er toch wel een beetje anders aan toe. Als kalf is ze bij de
geboorte nog maar nauwelijks tot haar positieven gekomen en de boer staat al
plichtsbewust klaar met een speciale tang om in iedere oor een oormerk te pietsen.
Oké, oorringen zijn charmant voor een dame, maar niet als er een nummer op staat
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waar je je ganse leven mee geconfronteerd wordt. Als er nu iets gaande is met een koe,
is het niet meer Mia of Bella, maar nummer 82.
Als het kalf dan zelf koe geworden is, hangt de boer dan een krans rond haar nek en
niet omdat ze de plaatselijke
loopwedstrijd gewonnen heeft. Nee, de
koeien worden tegenwoordig veelal met
een robot gemolken en die nekband
registreert zowat alles: hoeveel melk ze
geven, hoeveel koeken ze krijgen... De
boer kan niet alleen alle gegevens volgen
op zijn computer, hij heeft ook meer
vrijheid om op zondag eens een uitstap te
doen met het gezin. Het is een
noodzakelijk kwaad dat zich opgedrongen
heeft door de schaalvergroting van een
landbouwbedrijf in het algemeen.
Daardoor staat de affectie tussen boer en
koe nu op een lager pitje. Voor beide
partijen (boer en koe) is de druk groot
en er moet gepresteerd worden. Maar
de boer houdt zijn landbouwbedrijf
rendabel door de liefde voor zijn vak en
de liefde voor zijn dieren en hij zal
ongetwijfeld nog wel een paar lievelingen
hebben in zijn koeienklas.
Het positieve aan het hele verhaal is dat
de hygiëne een enorme stap vooruit
gezet heeft. De koeien worden gemolken
en de melk wordt via een netwerk van
veelvuldig gereinigde leidingen bewaard in propere, gespoelde tank die continu gekoeld
wordt. De ruimtes zijn veel properder en moderner dan de badkamer van de boer
vroeger. Ook het dierenwelzijn heeft een aangename evolutie ondergaan: vrije loop
voor de koeien, aangepast licht, kwaliteitsvoeder, aangenaam ligbed, verse lucht, zuiver
water,…
En als de koe nu moet kalven tijdens de nacht, kijkt de boer vlug eens op zijn
smartphone of i pad om te zien wat de camera’s in de stal weergeven, terwijl hij netjes
tegen het satijnen slaapkleed van zijn vrouw gevleid ligt….
Ieder nadeel zijn voordeel?
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LG DOOR DE OGEN VAN…
Luc Deschodt, Pastoor-deken Oostkamp:
“Ik leerde de landelijke beweging het best kennen toen ik gewestproost was van de KLJ
in Poperinge, dat is heel lang geleden. Het verheugt me dat tot op vandaag de landelijke
gilde en KVLV hun Christelijke wortels niet verloochenen en zich opstellen als een
parochie-verbonden beweging. Op de activiteiten voel ik mij altijd welkom als priester
en als vriend. Stilletjes droom ik en bid ik dat de Landelijke Gilde ook in de toekomst
meebouwt aan een gelovige gemeenschap waar mensen elkaar een beetje “dragen”
vooral wanneer het moeilijk is”.

Bestuur KVLV Ruddervoorde; Karin Sabbe:
“Voor het inrichten van grote activiteiten kan de een niet zonder de ander. Het bestuur
van KVLV kijkt jaarlijks uit naar de samenwerking met de LG en KLJ om het
feestweekend te organiseren. Op vrijdagavond gaat
B – Bezige bij
de BBQ door van LG, KLJ en KVLV dit geeft een
grote voldoening zoveel mensen samen te brengen.
O – Onvermoeibaar
Op zondag de hoevesmoefelfietstocht ingericht door
E – Evolutie
LG en KVLV, een prachtige samenwerking. Tijdens
het jaar nu en dan eens een gezinsactiviteit inrichten
R – Respect
versterkt de banden. SAMEN STAAN WE STERK”

Caroline van “de Zwaan”:
“De bestuursvergadering van de Landelijke Gilde gaat al sinds meer dan 30 jaar door op
de voute bij ons, dit elke eerste dinsdag van de maand. Ik noem het nog altijd de
vergadering van “de boeren” maar de Landelijke Gilde is natuurlijk een veel ruimere
beweging geworden. Veel mensen en zeker de leden van de landelijke gilde voelen zich
wel verwant met de landbouwbevolking, ook ik ben lid van de Landelijke Gilde.”

Stefanie Verplancke, voorzitster toneelkring St. Eligius Ruddervoorde:
“Als ik aan de landelijke gilde denk, dan denk ik onder andere aan de dienst voor
vruchten der aarde die door de landelijke gilde georganiseerd werd. Als kind ging ik
mee met mijn mama op de fiets naar een of andere schuur in de buurt en dan was er
mis in een andere setting dan normaal. Ik zie het nog zo voor me. Ook de
kerstboomverbranding verbind ik onlosmakelijk met de landelijke gilde. Eigenlijk denk ik
dus aan twee activiteiten waar mensen samen zijn. De landelijke gilde staat dus eigenlijk
voor mij voor samen zijn en dankbaar zijn.”
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Luc Vandecaveye, ex schepen van Landbouw en openbare werken én
provincieraadslid:
“Door een actieve aanwezigheid op en deelname aan de Landelijke Raad is de
Landelijke Gilde van Ruddervoorde mee bepalend geweest voor het beleid van onze
mooie fusiegemeente en voor de politieke loopbaan van verschillende mandatarissen”

Martin Vanhevel, erevoorzitter LRV Veldruiters en medewerker Parochie St
Eligius:
“Als je als jong gezin ergens een “stekje” vindt waar je wil blijven en waar je denkt
gelukkig te zijn, dan hangt dit af van de plaats, van de mensen, van het ‘leven’ ter plaatse.
Wij kozen voor zo’n plekje gezien onze liefde voor het platteland en onze hobby,
paardrijden. Al vlug mochten we kennis maken met de landelijke verenigingen
waaronder de Landelijke Gilde. Er groeide snel een verbondenheid, het voelde aan als
familie,”

Heidi Gijssels voorzitter LRV Veldruiters:
“Proficiat aan de Landelijke Gilde bij dit 100-jarig bestaan. We hopen ook op een goede
samenwerking de volgende honderd jaar!”

Lisette Vandeputte, gewezen voorzitster KVLV en ex- schepen:
“Voor grote organisaties met uitstraling naar het hele dorp werken Landelijke Gilde en
KVLV veelal samen en dat is goed, daardoor worden we dikwijls in één adem genoemd
en bepalen we mee de identiteit van onze “plattelandsgemeente”. Wie de programma’s
van de beide bewegingen bekijkt staat verstelt hoe dikwijls en hoeveel mensen de
Landelijke gilde en KVLV samenbrengen en hoe divers het aanbod”

Bestuur KLJ Ruddervoorde; Karen Deckers en Floor Gunst:
Voor ons is Landelijke Gilde een steun na enkele moeilijke jaren. Mede door hun hulp
kunnen we dit jaar opnieuw ons feestweekend organiseren in een weide met tent zoals
we het graag hebben. Daarnaast merken we ook als we een evenement organiseren dat
ze “de jeugd” willen steunen door aanwezig te zijn.

Francis Claeys; ondervoorzitter Daring Ruddervoorde:
“Ik ben eigenlijk niet zo vertrouwd met LG. In de eerste plaats ken ik LG van de
jaarlijkse fietstocht waaraan we regelmatig hebben deelgenomen.
Maar LG is voor mij vooral de verbindingsschakel tussen alle mensen die op het
platteland wonen en werken.“
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Dominiek Schrauwen, bezieler kasteelfeesten en veel meer:
“De jeugd “si” en de jeugd “la”… hoor ik soms. Niet bij de Landelijke Gilde echter…
Als ik het geluk heb op een LRV-event aanwezig te zijn, zoals vorig jaar in de Zandstraat
in Ruddervoorde, dan valt mij telkens weer de positieve ingesteldheid en die
ongedwongen enthousiaste samenwerking van jonge en oudere medewerkers van de
Landelijke Familie, Landelijke Gilde, KVLV, KLJ en LRV, op.
Wat een inzet om er iets moois van te maken!
Geen “si” of “la” hier maar een groep van jongeren en ouderen waar iedereen aan
hetzelfde zeel trekt.
Een prima voorbeeld van jongerenwerking in een vereniging. Wat een voorrecht voor
jongeren om lid te zijn van deze dynamische club.
Proficiat eeuweling met uw jubileum!!! Doe er nog maar 100 jaar bij. Door de
combinatie van al dat jeugdig enthousiasme en de grenzeloze ervaring van de ouderen
in de vereniging is een schitterende toekomst 100% gegarandeerd.“

Jan de Keyzer, burgemeester Oostkamp:
“Toen ik 30 jaar geleden-vanuit Oost-Vlaanderen- aankwam in Ruddervoorde was de
Landelijke Gilde Ruddervoorde dé eerste vereniging die ik ontdekte. Ik voelde binnen
de organisatie direct de ambitie om te werken aan een leefbaar platteland en actieve
land – en tuinbouwers te ondersteunen in hun belangenbehartiging. Vanuit m’n
bestuursfunctie in de Landelijke Gilde werd ik geprikkeld om een nog breder
maatschappelijk engagement op te nemen, en dat resulteerde achteraf in de functie van
burgemeester. De waarden van de Landelijke Gilde-de zingeving van ons handelen
levend houden, uitgaande van een waardenoriëntatie die aansluit bij ons christelijk
geloof, maar met een grote openheid en gastvrijheid voor andersdenkenden- draag ik
mee in mijn politieke functie. Dank Landelijke Gilde!”

Piet Verhaeghe; Davidsfonds Ruddervoorde:
“100 jaar het sociale weefsel binnen onze gemeente uitbouwen en ondersteunen, het is
een unieke prestatie!
Ruddervoorde prijst zich gelukkig met zoveel verenigingen, en met zoveel enthousiaste
vrijwilligers: samen geven we vorm aan een aangename leefgemeenschap.
Het belang van onze verenigingen, en van Landelijke Gilde Ruddervoorde in het
bijzonder, kan niet overschat worden.
Doe er gerust nog maar een eeuw bij!”
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Geert Rommelaere
Voorzitter

Dries Veys
Ondervoorzitter

Koen Dewanckele
Secretaris

Verkoper melk- en
koelinstallaties

Landbouwer melkveehouder

Kwaliteitsverantwoordelijke

Gehuwd met Martine, 4
kinderen, 2 kleinkinderen

Gehuwd met Elke,
4 kinderen

Gehuwd met Lies,
2 kinderen

Verantwoordelijkheidszin, vriendelijk en joviaal.
Zorgt voor evenwicht en
verbinding.

Goedlachse enthousiaste,
‘jonge’ boer, die een
zekere harmonie vindt
tussen melkveebedrijf en
gezin.

Goedlachse
geëngageerde kerel met
weinig gaatjes in zijn
agenda.

Kris Gunst
Penningmeester

Eric Lannoo
Seniorenwerking

Eric Vermander
Seniorenwerking

Vervoersondernemer

Gepensioneerd
landbouwer

Gepensioneerd
landbouwer

Gehuwd met Hilde,
2 kinderen

Gehuwd met Magda,
1 kind, 2 kleinkinderen

Gehuwd met Magda, 2
kinderen, 4 kleinkinderen

Manusje van alles,
stiptheid en correctheid
is een must, vindt rust bij
zijn hobby’s.

Recentelijk het erf
verlaten, vele hobby’s
vullen de gaten.

Landbouwer in hart en
nieren, met een grote
passie voor zijn dieren.
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Chris Rommelaere
Bestuurslid

Bart Naeyaert
Bestuurslid

Franky Jonckheere
Bestuurslid

Zaakvoerder AVEVE

Verzekeringstussenpersoon en handelaar

Zelfstandig tuinbouwer
en metaalbewerker

Gehuwd met Cecile,
4 kinderen

Gehuwd met Kaatje,
2 kinderen

Gehuwd met Cathy,
2 kinderen

Fietsen, reizen en skiën
vormen de uitlaatklep van
deze bezige bij met
drukke beroepsactiviteit.

Actief in meerdere
verenigingen, liefhebber
van het buitenleven in het
algemeen.

Tijdens de week
constructeur in zijn
familiebedrijf. Op zondag
fietst hij voor een
sportief lijf.

Luc Goethals
Verslaggever

Mario Lowie
Bestuurslid

Hendrik Coghe
Bestuurslid

Landbouwer

Boerderij-slagerij

Gepensioneerd
tuinbouwer/tuinaanleg

Gehuwd met Inge,
2 kinderen

Gehuwd met Martine,
4 kinderen

Gehuwd met Linda, 3
kinderen, 4 kleinkinderen

Stipte en toegewijde
‘jonge’ boer, steeds
bereid om een handje toe
te steken.

Als gepassioneerd slager,
smelt een goed stukje
vlees van eigen kweek
altijd in zijn mond.

Recent bestuurslid.
Enthousiast jonggepensioneerde, die zijn
stiel nog altijd hoog in het
vaandel draagt.
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EEUWFEEST
100 JAAR
LANDELIJKE GILDE
RUDDERVOORDE
29 SEPTEMBER 2019
Zaal Ridefort
WEES WELKOM!
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