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GILDENBRIEF
LANDELIJKE GILDE
Londerzeel St-Kristoffel & St-Jozef

Woordje van de voorzitter
Beste leden,
De vorige gildebrief was er eentje om te koesteren, want het was de
laatste die verscheen onder het juk van het oude bestuur. Nu zijn we zowat anderhalve
maand verder en kan ik met trots meedelen dat we ons bestuur alleen maar versterkt
hebben. Verderop in deze gildebrief kunt u de namen lezen van het vernieuwde bestuur.
Met een nieuwe ploeg vertrekken vergt eerst nog wat aanpassing, maar intussen zijn er
al twee bestuursvergaderingen en 2 activiteiten de revue gepasseerd en kan ik verheugd
zeggen dat de toekomst er goed uitziet voor onze gilde.
Als herkozen voorzitter voel ik me dan ook vereerd deze ploeg te mogen leiden. Ik zal dit
even gedreven als voorheen aanpakken met de capaciteiten die onze lieve Heer mij
gegeven heeft. Moest dit toch onvoldoende blijken, kan ik met een gerust gemoed
zeggen dat er anderen mij hierin zullen bijstaan en de groep mee begeleiden.
Tot slot een proficiat aan Lucien De Smedt. Het voltallige bestuur gaf hem voor zijn staat
van verdienste de titel van ere- ondervoorzitter. Lucien, die dit jaar 50 jaar lid is van onze
gilde kwam bij de verkiezing van 1984 aan boord van ons bestuur en was ruim 22 jaar
ondervoorzitter.
Wie ik ook hulde wil brengen is Benny Raes. Benny kreeg bij de laatste
bestuursverkiezing de meeste stemmen achter zijn naam - waarvoor een welgemeende
proficiat. Benny is sinds zijn verkiezing in 1989 bij ons bestuur. Benny vergaarde door de
jaren heen zoveel kennis van ons ledenbestand dat hij voortaan zal instaan om zowel de
ledenverantwoordelijke alsook onze schatbewaarder bij te staan.
Hoopvol jullie te mogen verwelkomen op één der volgende activiteiten groet ik jullie
hoogachtend.
Ronny.
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Nieuwe bestuursploeg

voor 2017 - 2021

Voorzitter: Ronny Sarens
1ste Ondervoorzitter: Marcel Lombaert
2de Ondervoorzitter: Joris Van Mulders
Secretaris: Piet Van Dyck
Schatbewaarder: Jean-Paul Cloots
Ledenadministratie: Mark Fierens
Opvolger schatbewaarder / ledenadministratie: Benny Raes
Nieuwskoerier: Luk Wijns
Ere voorzitter: Jaak Eeckelaers
Ere onder voorzitter: Lucien De Smedt
Proost: Rita Storme
Gewest afgevaardigde: Marcel Lombaert, Piet Van Dyck, Ronny Sarens.
Overige bestuursleden:
Beuckelaers Jef , Closquin Melissa , Daelemans Jelle , d’Hertefelt Hugo , De Mayer David,
De Vis Werner, Goossens François, Goossens Toon, Hermans Ben, Mertens Dimitri,
Mertens Wim, Meeus Jos, Moons Conny, Oosterlinck Frank, Pas Jan, Peeters Yves, Raes
David, Robbyns Dimi, Van Buggenhout Matthias, Van Den Bergh Eddie, Van Den Brande
Jan, Van Den Brande Julien, Van Doorslaer Willy, Van Hoorebeeck Frans, Verbruggen
Marc, Verbruggen Rudy, Willequet Vincent.
Met deze 38 bestuursleden gaan we de komende vijf jaar aan de slag.
Voor de postronde en het lidgeld kunnen er naar de toekomst toe misschien enkele
wijzigingen gebeuren, maar dit wordt de komende maanden wel duidelijk.
Wenst u per e-mail onze activiteiten nog eens te ontvangen net voor de
activiteit doorgaat ?
Gelieve dan een mail te sturen naar bennyraes@telenet.be
Wij hebben een 70-tal e-mails in ons bezit waarvan benny er een 30 terug krijgt met
foutief e-mail adres. Wanneer u van ons geen mail ontvangt met “ wist u dat” dan best
nog eens een mail naar benny sturen !
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Hommage aan Dimitri Van Toren

Vrijdag 24 februari

Vorig jaar tijdens een optreden voelde de kleinkunstzanger Dimitri van Toren zich niet zo goed.
Niemand die toen dacht dat hij ons enkele maanden later zou ontvallen. Zijn vele diepzinnige
teksten zijn echte pareltjes.
Dimitri ging steeds uit van het goede in de mens en beschrijft als geen ander de kleine en grote
gebeurtenissen in het leven. Deze schatten van liedjes mogen niet verloren gaan. Dat vindt ook
Dirk Schreurs, vele jaren zijn vaste pianist. Hij vond met Roel van Bambost en twee andere singer
songwriters een ideaal trio om samen met hem deze prachtige liedjes te vertolken.
Onze gilde bied u de kans om deze unieke gelegenheid mee te beleven in ons eigen dorp.
Schrijf u snel in via cultuur@hofvanboeres.be want er zijn slechts 80 plaatsen beschikbaar.
Betalen doet u aan de kassa, de prijs bedraagt € 12 inkom. Aanvang 20u.

+ 60 jarige : Gezellig “samen zijn”

Dinsdag 7 maart

Dinsdag 7 maart 2017 om 13 u 30 komen we samen in het Gildenhuis.
We starten om 14 u 30 met een "zjad kaffe".
Vorig jaar kregen we uitleg over het Sociaal Restaurant.
Toen spraken we af met Tine Talboom ( medewerkster
Zorgloket van het OCMW) om op 7 maart de werking ,
ondertussen "de buurttafel" , te komen toelichten.
We starten daarmee omstreeks 13 u 45.
Na de evaluatie en toelichting over nieuwe initiatieven in de werking van "de
ouderenzorg" zijn we toe aan een stukje taart.
Omstreeks 15 uur verwelkomen we Kristien Martens, medewerkster binnen
CERA-holding.
Na de fusie van CERA en ABB, binnen KBC, bleef er, in KBC, een
"coöperatieve vennootschap" actief .
Cera-holding is een belangrijke aandeelhouder van KBC. De dividenden
die uitgekeerd worden zijn de middelen die CERA-holding gebruikt om
"projecten" te ondersteunen.
Een voorbeeld: de brandalarminstallatie van de nieuwe en vernieuwde
Chiro lokalen (Brusselsestraat) worden betaald door CERA-holding.
Uiteraard is er veel meer.
Dat veel meer komen we te weten via Kristien Martens!
Ongeveer 1 uur heeft ze nodig om haar CERA verhaal toe te lichten. Wij zien ernaar uit!
Om 16 u 30 is een "koninginnenhapje" met daarbij een zacht, ondersteunend, wijntje.
Er bij zijn: gelieve 8 euro over te schrijven (ten laatste op vrijdag 4 maart) op
RekNr. BE48 7341 4200 0127.
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Damiaan, of de ultieme naastenliefde

Donderdag 9 maart

Op donderdag 9 maart zal Marc De Bie, graduaat
bibliotheekwetenschappen en intussen gepensioneerd
medewerker van de nationale bank van België een voordracht
geven rond pater Damiaan
Marc heeft steeds een enorme interesse getoond voor taal en
tekst en gaf hierdoor boeiende vertellingen over heel
Vlaanderen. Naast zijn beroepscarrière, was hij aanvankelijk
auteur van cursiefjes, maar al vlug schakelde hij over op het
toneel. Zijn werken werden meer dan tweeduizend maal
opgevoerd door beroeps- en amateurgezelschappen. Zijn werk
oogstte zoveel bijval dat hij ook voor televisie gevraagd werd
en aan de slag ging. Wie herinnert zich niet de
“Paradijsvogels” of “Alfa, papa, tango”? Beiden zijn van de
hand van Marc.
Marc brengt voor ons het boeiende verhaal rond Jef de Veuster, die wij beter kennen als
pater Damiaan. Hij vertelt over het doen en laten van pater Damiaan en waarom deze
verkoos in “armoede” en als melaats onder de melaatsen te leven, liever dan een goed
bemiddeld zakenman zoals zijn vader. Pater Damiaan, de voorloper van de palliatieve
zorgverstrekking was niet de gemakkelijkste en lag voortdurend in conflict met zijn
oversten of confraters.
Wil je het hele verhaal over pater Damiaan eens vanuit een ander perspectief leren
kennen ?
Kom dan zeker op donderdag 9 maart 2017 naar “Hof van Boeres”
(Brusselsestraat 27 in Londerzeel)
Start: 20.00u stipt!!
Wij brengen deze voordracht in samenwerking met het Davidsfonds Londerzeel.
Ter info: leden van Davidsfonds of Landelijke gilde betalen € 4 inkom. Niet-leden betalen
€ 5 aan de kassa. (U hoeft geen kaarten in voorverkoop te kopen en betaalt rechtstreeks
aan de kassa) .

Stadswandeling Mechelen

Zondag 26 maart

Over brouwen en sterke vrouwen: tijdens deze wandeling
besteden we aandacht aan enkele historische gebeurtenissen,
bouwkundig erfgoed en enkele belangrijke figuren.
Onderweg pauzeren we op de vismarkt waarbij we de kans
krijgen om van het zalige Mechelse gerstenat te proeven.
Via enkele pittoreske hoekjes belanden we op de Grote Markt
waar we onze dorst nog eens lessen. Nadien komen we via den
Bruul en de Kruidentuin terug aan ons vertrekpunt uit. We
zullen tussen 17u30 – 18.00u terug in Londerzeel zijn.
Dit alles onder de deskundige leiding van gids en dorpsgenoot
Herman Taelemans.
Vertrek: 13u30 op het Heldenplein onder de vorm van
carpooling.
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We parkeren onze auto’s in Mechelen op de parking Zandpoortvest 1 en vertrekken
vandaar om 14.00u voor de wandeling.
Voor deze wandeling (gids + 2 consumpties inbegrepen) schrijft u zich in door een luttele
€ 10 te storten op RekNr. BE11 7341 4224 4748 met mededeling “stadswandeling”.
Graag ten laatste op 20/03/2017 betalen.

Voorbije activiteiten
Met onze winterwandeling mochten we 114 deelnemers verwelkomen, die elk voor zich
wel een reden hadden om erbij te zijn.
Was het om wat extra beweging te hebben of om eens een gezellige babbel te kunnen
slaan ? Het maakt eigenlijk niets uit, maar stiekem denken we toch dat het overgrote
deel van de aanwezigen zich laten overhalen door het lekkere spek of die overheerlijke
artisanale Brusselse wafel die alleen Jan Pas zo lekker kan klaarmaken.
In ieder geval hopen wij van het bestuur dat jullie zich geamuseerd hebben.

Verloren: wij hebben na afloop een oplader van het merk Nikon gevonden. Als deze van
iemand is kan hij reageren door een mail te sturen naar ronny.sarens@pandora.be .
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Met 212 aanwezigen op ons gildefeest werd het toch weer een serieus feestje tot in de
vroege uurtjes. Er werd gegeten, gedronken, bijgepraat en gedanst, kortom zoals een
gildefeest hoort te zijn.
Ik wil van de gelegenheid de mensen bedanken voor de gulle bijdrage voor onze tombola
en trias.
De tombola bracht € 1013 op en Trias € 581.

Ons gildefeest in 2018 zal plaatsvinden op zaterdag 20 januari !
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