GILDENBRIEF
LANDELIJKE GILDE
Londerzeel St-Kristoffel & St-Jozef
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Woordje van de voorzitter
Geachte leden,
We zijn nog maar pas aan een nieuw jaar begonnen, of we mogen jullie
reeds verblijden met een eerste gildebrief. Ik hoop dat jullie de feesten goed zijn
doorgekomen en met volle goesting aan het nieuwe jaar willen beginnen. Wij hebben
alvast gezorgd voor voldoende activiteiten in 2018.
Voor zij die nog wat motivatie nodig hebben, lees hieronder het tekstje dat ik gemaakt
heb, het kan zeker helpen en kost geen geld .

Op de route van ons leven,
komen we heel wat obstakels tegen.
De ene al wat leuker dan de andere,
het doet ons soms van gedachte veranderen.
Maar als ge weet waarvan ge houd,
dan zie je dikwijls de zon in haar zuiverste goud .
Vergeet daarom in 2018,
ook niet op tijd het positieve te zien.
Onze landelijke gilde is hiervoor een goed medicijn,
zorg alleen dat ge er op tijd en stond bij kunt zijn!

Vanwege mezelf en het bestuur wensen we u en uw gezin een prachtig 2018 toe.
uw voorzitter
Ronny
V.U. Ronny Sarens, Schuurveld 18, 1840 Londerzeel, ronny.sarens@pandora.be
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Gildenfeest

Zaterdag 20 januari

Laatste kans !!
De 3de zaterdag van januari, gildefeest.
Zoals altijd zorgen wij voor een gezellig samenzijn
met een lekkere menu en aangepaste wijnen.
De dagindeling ziet er als volgt uit:
13.00u: worsten met champignonsaus gratis
voor onze leden. Nadien is er de mogelijkheid tot een boompke wiezen of pressen (de
kaarters kennen dat wel zeker).
18.00u: gebedsdienst waar we onze overleden leden van 2017 gedenken
19.00u: na het welkomstwoord van de voorzitter en een kort tafelgebed door de
proost, beginnen we aan volgend verrukkelijk feest menu.

Aperitief
Assortiment van koude en warme hapjes aangevuld met lepelhapjes
&
Gebakken scampi met warm currysausje en brunoise groentjes
&
Champignonroomsoep
&
Filet van Mechelse koekoek – op Normandische wijze
&
Staafje van nouga met biscuit framboos
Tussendoor bieden we jullie de mogelijkheid om deel te nemen aan onze tombola, en
ook de koperen melkkan (voor Trias) zal die avond rondgaan.
Zoals u wellicht weet is Trias de organisatie die boeren in derde wereld landen
ondersteunt. Na deze rijk gevulde menu krijgen jullie voldoende kans om de beentjes te
strekken en de overtollige calorieën weg te dansen, op de muziek van dj Pilou .
Wij bieden u dit gezellig samenzijn inclusief menu en drank (tot aan de koffie) aan voor
een prijs van €40 per persoon.
Wil je erbij zijn op zaterdag 20 januari 2018! Zorg dan dat je vòòr vrijdag 12 januari
2018 het bedrag €40 /pp overschrijft op Reknr.: BE11 7341 4224 4748
Gelieve ook uw naam te vermelden bij de overschrijving.

Pannenkoekenslag Welzijnschakel Londerzeel

Zondag 28 januari

Op zondag 28 januari organiseert Welzijnsschakel Londerzeel haar pannenkoeken- en
oliebollenslag in het Gildenhuis in Londerzeel, Gildenstraat.
Vanaf 11 uur kan je er terecht voor meeneempannenkoeken en tussen 14 en 18 uur kan
je ter plaatse genieten van overheerlijke pannenkoeken en oliebollen met een lekkere
kop koffie of thee of een heerlijk biertje.
De prijzen zijn zeer democratisch en de opbrengst gaat integraal naar de werking van
Welzijnsschakels, voor mensen in armoede.
Van harte welkom! Allen daarheen!
De groep van WZS Londerzeel
V.U. Ronny Sarens, Schuurveld 18, 1840 Londerzeel, ronny.sarens@pandora.be
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Winterwandeling

Vrijdag 2 februari
Voor onze winterwandeling hebben we dit jaar als
uitvalbasis onze deelgemeente Malderen
uitgekozen. Zolang we kunnen proberen we jullie te
verwennen met een locatie die bij terugkomst
verwarmd is.
Ook dit jaar zijn we erin geslaagd en hebben we de
voetbal kantine van FC Malderen als begin en
eindpunt. Van daaruit vatten we via landelijke
wegen onze wintertocht aan en passeren we
onderweg 2 boerderijen waar we telkens even halt
houden.

Het zou de landelijke gilde niet zijn moesten we voor jullie daar niets voorzien hebben.
Een vloeibare opwarmer en een eigen gepekeld stuk spek tussen een boterham gaan
ongetwijfeld onze smaakpapillen terug wakker schudden.
Van daaruit begeven we ons terug richting de beginlocatie. We gaan die dag de
eeuwenoude traditie van O.L.V. Lichtmis alle eer aandoen en zullen dan ook met een
bijpassend dessert afsluiten.
Wilt u erbij zijn? Stort dan € 8 op RekNr.: BE48 7341 4200 0127 betalen voor
26/01/2018.
Praktische weetjes : een winterwandeling betekent donker, en kans op koude en
nattigheid. Wij vragen u dan ook te voorzien van een fluo hesje, zaklamp en stevige
wandelschoenen.
Adres kantine Malderen: de kantine is gelegen in de Steenhuffelstraat 23, Malderen.
We ontvangen u met open armen en een aperitief om 19u00 en vertrekken
stipt om 19u30.

Dansen

Dinsdag februari

Altijd al willen dansen maar geen gelegenheid gezien om het te leren ?
In het voorjaar organiseert De Landelijke Gilde van Londerzeel in de grote zaal van het
Gildehuis in de Gildenstraat in Londerzeel, een danscursus voor iedereen – leeftijd is
onbelangrijk, ook singles zijn welkom!
De danslessen worden verzorgd door onze leden Luc & Lut en de hoofdbrok zal de
“LANGZAME WALS” zijn, een dans met passen die heel zwierig en soepel zijn.
Alle lessen starten om 19u30 stipt tot 21u00, vervolgens een leuke lijndans
en nadien is er nog een uurtje gelegenheid om te oefenen.
Op voorhand inschrijven is verplicht.
° De dansavonden gaan door op : dinsdag 6 – 13 – 20 en 27 februari 2018.
° Deelname kost voor de 4 lessen : € 16 per persoon voor zowel leden als niet leden
van de landelijke Gilde.
° Op vrijdag 23 februari is iedereen welkom op een algemene oefenavond. Voor de
leden van Landelijke Gilde is dit gratis, niet leden betalen € 3.
V.U. Ronny Sarens, Schuurveld 18, 1840 Londerzeel, ronny.sarens@pandora.be
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° Elke dansactiviteit start om 19u30 en duurt tot 22u30
° Inlichtingen en inschrijven kan je via mail aan : Benny Raes, bennyraes@telenet.be .
Na mailbevestiging gelieve het inschrijvingsgeld te storten op
RekNr.: BE11 7341 4224 4748 met vermelding van danslessen en je naam.

Provinciale Quiz te Nieuwenrode

Zaterdag 10 maart

Ieder jaar gaat er ergens in onze provincie een
quiz door voor alle landelijke gilden van onze
provincie.
Dit jaar heeft onze buurgemeente Nieuwenrode
de eer deze quiz te organiseren. Als op één na
grootste gilde van Vlaanderen kunnen en
mogen we hier niet op ontbreken. Hiermee
lanceer ik een oproep naar al onze leden toe.
Wij willen minstens 1 maar als het even kan
meerdere ploegen inschrijven hiervoor. Een
ploeg bestaat uit max. 4 personen.
De inschrijvingskosten nemen wij voor onze
rekening. Voorwaarde is dat ze lid moeten zijn van een gilde.
Als u graag meedoet stuur dan een mail naar piet.vandyck@proximus.be voor 28
februari.
De ploegen stellen we ter plaatse samen.

Stadsbezoek Dendermonde

Zondag 04 maart
Ons stadsbezoek naar Dendermonde
combineren we met een treinrit tot
Dendermonde station. Vandaar zijn we in de
goede handen van onze gids .Hij wandelt met
ons naar de historische grote markt. Onderweg
vertelt hij tussendoor weetjes over deze stad.
Op de grote markt gaan we het stadhuis
(Belfort) met zijn vernieuwde lakenhallen
bezoeken en het vleeshuismuseum.

Praktisch:
Wij komen aan het station te Londerzeel samen om 13u. onze trein vertrekt stipt om
13u 19’ en een kwartiertje later zijn we in Dendermonde. De rondleiding zal een 2 uur in
beslag nemen, waarna de gids ons meeneemt naar een plaatselijke taverne op de grote
markt. Hier hebben we circa een uurtje om wat bij te praten en iets te nuttigen. Ons
vertrek vanuit Dendermonde is gepland om 17u 28’.

V.U. Ronny Sarens, Schuurveld 18, 1840 Londerzeel, ronny.sarens@pandora.be
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Bezoek aan het Stadhuis, Belfort,
Lakenhalle en het Vleeshuismuseum.
De voormalige Lakenhalle is een juweeltje van
Vlaamse middeleeuwse bouwkunst dat in het
gracieuze kader van de Grote Markt werd
opgetrokken. Vooral tijdens de zomer- maanden ziet
het Stadhuis er prachtig uit, getooid met de elf
heraldische vlaggen en versierd met kleurrijke
bloemen.
In het Stadhuis kan de bezoeker kennismaken met
het prachtige interieur en de talrijke schilderijen van
de Dendermondse schilderschool.
Het Belfort, dat in 1999 door UNESCO beschermd werd als Werelderfgoed,
herbergt sedert de 16e eeuw een beiaard.
In het huidige vleeshuismuseum wandelen de bezoekers doorheen de geschiedenis
van Dendermonde, met als startpunt de prehistorie en als eindpunt het opdoeken
van het ancien régime.
Bijzondere vondsten :
Op de zolderverdieping komt men oog in oog te staan met de grootste blikvanger.
Het ca. 28.000 jaar oude, bijna intacte geraamte van een mammoet! Deze 'oudste
inwoner' werd tijdens zandontginningen in de Sint-Onolfspolder gevonden in 1968.
Inschrijving: ten laatste tegen 23/02/2018 moet u ingeschreven zijn! Dit door € 5 te
storten op RekNr.: BE97 7341 4224 4849.
Het treinticket dient u zelf aan te kopen ! door de verschillende tarieven ( gewone tarief,
gepensioneerden , medewerkers,…) is het voor ons onmogelijk op voorhand de tickets
aan te kopen.
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Vormingsmoment voor de begeleiders

Donderdag 15 maart

Onze gilde heeft in samenspraak met Kwb Londerzeel Centrum, Sint Jozef, Steenhuffel
en Malderen een avond mee ingepland omtrent het vormingsmoment voor begeleiders.
RIJBEWIJS HALEN ? VERPLICHT VORMINGSMOMENT VOOR DE BEGELEIDERS
De veranderingen om een rijbewijs te halen zijn van start gegaan op 1 juni 2017.
Een belangrijke verandering betreft o.m. de vrije begeleiding. Het zal nog steeds
kunnen dat 2 personen iemand begeleiden in de stageperiode van 9 maanden op weg
naar het praktisch examen.
Maar de begeleiders moeten voortaan verplicht een VORMINGSMOMENT volgen. Zij
krijgen na het volgen van dit vormingsmoment een attest dat ze moeten voorleggen
om op het voorlopig rijbewijs te kunnen worden ingeschreven.
Het vormingsmoment voor begeleiders duurt 3 uur en wordt gegeven door een erkende
instructeur. Op het einde van sessie krijgt je het attest mee.
Het vormingsmoment in je buurt vindt plaats in het Cultuurhuis Gerard Walschap, St
Jozefstraat 44 te Londerzeel op Donderdag 15 maart OM 19u30 stipt.
De inschrijvingsprijs bedraagt voor KWB-en LANDELIJKE GILDE leden €15 per
begeleider en €25 voor niet-leden.
Het aantal plaatsen zijn beperkt ( 20 ) en het is daarom belangrijk dat je zo vlug als
mogelijk het inschrijvingsgeld stort op RekNr.: KWB BE77 0688 9060 7042 en dit
voor 10 maart met vermelding “vormingsmoment” en uw naam.
Belangrijk: bent u ingeschreven, zorg dat ge niet te laat komt want u kan en mag de
les niet verder volgen en ontvangt geen attest.
Een attest is 10 jaar geldig, dus jonge ouders denk er eens over na, want binnen enkele
jaren kan het uw beurt zijn om te begeleiden.
Meer info bij
Van Den Broeck Frans
Merelstraat 8, 1840 Londerzeel
0470/ 56 67 21
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