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Zo’n honderd jaar geleden, 

kwam de Landelijke Gilde in Relegem binnen getreden. 

In die tijd waren het mensen met veel grond. 

Hun naam was toen “de Boerenbond”. 

Zo’n goede eeuw later, dus nu 

spreken eventjes de vrouwen van het bestuur tot u. 

De Landelijke Gilde heeft een gevarieerd bestuur 

met  Wemmel  opgeslorpt als gebuur. 

Jullie zullen het bestuur wel min of meer kennen. 

Toch willen we ze vandaag extra verwennen. 

De voorzitter is Jef De Prins. 

Hij zorgt voor ieder wat wils. 

Met de charme van een echte gentleman 

doet hij alles wat zo mogelijk kan. 

Hij is de leidende figuur. 

Dat kan ook op een nachtelijk uur. 

Hij is ook steeds op alles voorzien. 

Zelfs op reis van een boterham of tien. 

Op het einde van de 3 dagen, 

kon zijn buur niet versagen. 

De boterhammen werden uit de vuilbak gevist 

en met een mooie strik opgefrist. 

Zo werden ze terug aan Jef gegeven  

en kreeg het verhaal zijn eigen leven. 

De ondervoorzitter is Jean Gielen. 

Wat kan hem zoal bezielen? 

Aan hem werd gevraagd om in het bestuur te zitten.  

Daar moest Jean niet lang over vitten. 

Hij maakte zijn taak snel waar. 

Dat is nu al zo’n 30 jaar. 

Wat moest hij zoal doen? 

Een beetje van alles,maar dat was de tijd van toen. 
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Na zo’n 15 jaar heeft Jean een website aangemaakt.  

In ’t begin klein maar zeker erg gesmaakt. 

Later is het alsmaar groter geworden: 

veel informatie, jaarprogramma’s, foto’s en nieuwsbrieven werden goed bevonden. 

De lijst voor de uitnodigingen van de pensenkermis werd gemaakt. 

Zo werd er heel wat tijd voor de anderen gespaard. 

Ook voor sponsoring, uitstapjes en foto’s  maakte hij een bestand. 

Die zijn op vele feestschermen beland. 

Nu, na zo’n 72 lentes en 30 bestuursjaren denkt Jean eraan te stoppen. 

Wie weet , komt hij met iets anders op de proppen. 

Zo iemand als Jean kunnen we niet missen. 

’t Is natuurlijk aan hem om zelf te beslissen. 

Dan hebben we Mark De Krem als penningmeester.  

Een man die zonder uitzondering perfect kan tellen. 

Eens als hem iets begeestert, 

kan geen ander hem meer voorbij snellen. 

We spreken dan absoluut over de financiële kant 

Porselein geef je misschien beter in iemand anders hand. 

Geld beheren is natuurlijk van groot belang. 

Zonder sluitende kassa hang je snel achter het behang. 

Op elke uitstap zijn we heel blij 

met onze penningmeester erbij. 

Want is ons Markske mee 

dan geeft de kassa een toernee... of twee... 

Hopelijk houdt Mark  het nog heel  lang vol.  

Zo ne kassier vinden, ’t is gene brol. 

Dan hebben we de materiaalmeester, Georges Van Everbroeck. 

Zijn ijver en precisie, dat is andere koek. 

Bij elk feestje is zijn remork stevig gevuld. 

Die wordt steeds volgestouwd met veel gerief en heel wat geduld. 

En als je denkt dat die remork leeg is na het festijn, 

dan weet je niet hoe vol een lege remork kan zijn. 
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De flessen die eerst waren gevuld, 

komen leeg terug naar Georges zijn huis. 

Met leeggoed wordt er niet gepruld. 

Eerst selecteren, dan afvoeren, anders is het niet pluis. 

En zie je Georges al eens extra rijden, 

wees dan niet ongerust. 

De gaten in zijn geheugen zijn niet te vermijden. 

En zo ziet Marleen een keertje meer hare Sus. 

Nu zijn we bij Martin Sticker aanbeland. 

Samen met hem worden de reizen gepland. 

De laatste 3-daagse was erg geslaagd. 

Aan Martin zijn inspanningen werd niet versaagd. 

Ook als het op lekker eten aankomt, 

staat hij vooraan aan ’t front. 

Op oudstrijdersviering, helpersfeest en allerlei  feestjes 

zijn de lekkere pensen niet langer levende beestjes. 

Je kan het eraan merken. 

De beenhouwerij zit hem onder de vlerken. 

Op de pensenkermis staat hij met mes gereed voor de plat special 

en het bakken van pensen doet hij nog het liefst van al. 

Wie er ook al lang bij hoort is Luc Longin. 

Hoe lang zit hij er al niet in? 

Hij is als verslaggever sneller dan de wind. 

Het bestuur is nog niet thuis als je het verslag al vindt. 

Misschien blijft Luc wat minder lang plakken? 

De anderen moeten hun pintje eerst laten zakken. 

Ook als kok is hij een ongelofelijke crack. 

Zonder Luc loopt het in de prak. 

Niemand die een keuken zo goed kan runnen. 

Dat is zijn heiligdom en willen we hem met plezier gunnen. 

Buiten  het goochelen met potten en pannen 

had Luc recent heel andere plannen. 
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2 maanden geleden kreeg hij er een dochtertje bij. 

Een speciaal applaus voor Aura aan zijn zij. 

Een bestuur zonder secretaris kan niet zijn. 

Mark Van Roy maakte hiervan zijn domein. 

Aan het ledenbestand mag niets mankeren. 

Sinds enkele jaren zijn het zowel dames als heren. 

De papieren versie is bijna verleden tijd. 

Wie niet met de computer werkt, verliest stilletjes aan de strijd. 

Ook maak je zo minder kans om iets te vergeten. 

Dat hebben we met Mark al eens geweten. 

Zo was hij eens met zijn kinderen op ronde. 

Maar op de terugweg was het dit wat zijn zonen vonden: 

Papa, ik denk dat we iets vergeten zijn. 

Mark begon snel te denken en pijnigde zijn brein. 

Ah ja, de ladder staat nog ergens aan de kant. 

Neen , papa. Normaal zit ons zusje aan je rechterhand. 

Er zat niets anders op dan rechtsomkeer te maken 

om een uurtje later bij zijn dochter te geraken. 

Bij het bestuur neemt men dat er graag bij. 

Er staan nog anderen in de vergeetachtige rij. 

Zo zijn we bij de jongeren aanbeland. 

Hans Van Everbroeck en Wouter Longin gaan hand in hand. 

De toekomst ligt bij de jeugd 

en dat doet de oudere generatie veel deugd. 

Hans en Wouter zijn voor de kinderen een echt idool 

want de paashaas verschijnt jaarlijks op het feestje in de school. 

De belangstelling is telkens weer groot. 

Ook de ouderen krijgen van het beestje een poot. 

Na een heel lekker ontbijt 

is er op de speelplaats plaats voor groot jolijt. 

Eieren in alle kleuren. 

Het blijft een heel leuk gebeuren. 
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Dit was het ganse bestuur in een notendop. 

Hun werking is absoluut top! 

Een uitgelezen kans om het bestuur te feliciteren 

En ze met de nodige luister te vereren. 

De dames hebben eventjes zitten denken. 

Wat kunnen we de mannen schenken? 

Om de volgende vergadering wat aangenamer te maken,  

gaan jullie deze mand zeker smaken. 

Doe verder zoals jullie bezig zijn 

En maak van de volgende 100 jaar een echt festijn. 

Vanwege de vrouwen van het bestuur. 

 

 

 


