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Woordje van de voorzitter
Beste leden,
Vanwege het voltallige bestuur, aan iedereen
een zorgeloos en vreugdevol 2019 !
Als we het over vreugde en plezier hebben dan had ge er zeker moeten bij zijn op één
van onze evenementen van de afgelopen maand. Ik ben ervan overtuigd dat we onze
landelijke gilde nogmaals duidelijk op de kaart gezet hebben.
Zij die het gezien hebben, zullen het zeker beamen, onze tractorparade was een
voltreffer ! 65 verlichte tractoren maakten van onze gemeente een feërieke plaats waar
iedereen wou bij zijn. Ons dorp werd overrompeld door het volk en overal waar de
tractors voorbij reden stonden de mensen gezellig bij elkaar te keuvelen en samen een
glaasje te drinken. Ons opzet is hiermee meer dan geslaagd, want wat we wilden
bereiken, mensen die op straat samenkomen en er een gezellige boel van maken was
duidelijk te merken die avond.
Dan onze dialectenviering! Hier hebben we velen op een aangename manier met
verstomming geslagen. Een gebedsviering die ernstig werd genomen, maar met het
gospelkoor en onze gelegenheids pastor toch een andere sfeer bracht aan deze jubel
viering. Dank zij de kleine attentie die we gaven hebben we een duidelijk beeld hoeveel
mensen er in de kerk aanwezig waren. We kwamen aan een eindsom van 421 stylo’s
(de personen die er twee genomen hebben afgetrokken). Het was wederom een succes
dat werd verder gezet in het gildenhuis met een receptie voor onze leden.
Tot slot hadden we op zaterdag 19/01 ons gildefeest. 259 ingeschreven leden die hun
smaak -papillen lieten genieten van een overheerlijke menu gebracht door onze traiteur
Kurt. Ik wil graag via deze weg Kurt bedanken voor de puike prestatie van hem en zijn
team.
Soms moet een mens eens stilstaan en terugblikken op wat geweest is. Ik ben ervan
overtuigd dat de herinneringen van januari 2019 nog vele jaren zullen meegaan.
Bedankt aan alle leden die deelgenomen hebben met één of meerdere evenementen
van de voorbije maand. We doen het voor jullie, maar zijn tegelijkertijd ook niets zonder
jullie. Dus nogmaals dank om mee de sfeer te maken die we nodig hadden om ons
jubeljaar mee te starten.
Jullie voorzitter, Ronny
V.U. Ronny Sarens, Schuurveld 18, 1840 Londerzeel, ronny.sarens@pandora.be

1

Nieuwjaars tekstje van onze proost
Beste leden,
ieder jaar voorziet onze proost een tekstje om ons gildefeest mee te starten. Maar door
onvoorziene omstandigheden kon ze er in het begin niet bij zijn en werd het tekstje niet
meer voorgelezen. Omdat het zo’n mooi nieuwjaar tekstje is, wil ik het jullie niet
onthouden en vandaar we het jullie meegeven in deze gildebrief.

Bij het nieuwe jaar…
Nieuwjaarswensen hebben een voorkant:
een façade van parfums en kussen,
van geschenkverpakkingen
en gezichten in hun allervriendelijkste plooi.
Nieuwjaarswensen hebben ook een achterkant :
dat beetje goede wil en heel veel machteloosheid,
dat beetje hoop, en ook wat schrik,
dat beetje weemoed, en heimwee naar elkaar
en naar woorden die nooit gesproken worden.
Nieuwjaarswensen zouden ook een binnenkant moeten hebben…
Nieuwjaar is de smalle loopplank tussen verleden en toekomst,
tussen het vertrouwde en het onbekende,
tussen de kade en het schip,
tussen de haven en de zee.
Nieuwjaar is inschepen,
niet als toeristen voor een cruise,
maar als bemanning om met vele anderen het schip varend te houden,
op koers naar zijn bestemming.
Nieuwjaar is durven geloven dat het morgen anders kan dan vandaag,
Is durven geloven dat dit schip van de aarde een bestemming heeft
en gedragen wordt op de oneindigheid van Gods liefde.
Nieuwjaar is – even maar – de handen vouwen
en die oneindigheid voelen, en zeggen :
‘in Gods naam… wij varen!’
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Plattelands academie

Donderdag 31 januari

Het nationaal bestuur van de landelijke gilde plant op 31 januari een
plattelandsacademie. Zij hebben Londerzeel aangeduid als absoluut voorbeeld voor de
toekomst. Door het nieuwe Vlaams decreet vanaf 1 januari kan er in de toekomst veel
veranderen voor de plattelandsgemeenten. Vanaf
die data krijgt iedere gemeente mee inspraak over
het regionaal vervoer in hun gemeente. Onze
gemeente viel bij het nationaal bestuur in het oog
door onze ideale ligging tussen de as Antwerpen
en Brussel, de plannen met de snel tram, …. Ook
de lijn gaat ingrijpende maatregelen willen treffen
naar de toekomst toe. Zo zouden er enkel
hoofdlijnen overblijven en de minder populaire
routes verdwijnen.
Hoe gaan inwoners van bv. Sint-Jozef nog in het centrum geraken? Wat met de
veiligheid voor onze fietsers en voetgangers met de sneltram die komt en zijn “park &
rides” zones ? Het geeft ongetwijfeld nog meer verkeersoverlast voor onze gemeente.
Zijn hier oplossingen voor ? Om deze problematiek eens aan te kaarten heeft het
nationaal bestuur alvast 4 prominente mensen uitgenodigd hiervoor.
Onze burgemeester of schepen van verkeer op gemeentelijk vlak.
Joost Swinnen: verantwoordelijke Brabantnet (snel bustram)
Minister Kris Peeters: over actuele ontwikkelingen
Bert Meulemans: openbaar vervoer platte land.
Zij krijgen ieder ongeveer een kwartier om hun ding te
zeggen, nadien volgt er een korte pauze en nadien een
open debat geleid door Hugo Vleugels waarbij de
aanwezigen vragen kunnen stellen aan de 4
deskundigen.
Wilt u erbij zijn ?
Kom dan naar het gildenhuis op donderdag 31/01.
We starten stipt om 20.00u

Dansen

Donderdag februari / maart

In onze gilde wordt er al enkele jaren gedanst, zo zal er in de maand
februari een danssessie doorgaan met als hoofdbrok ‘de Weense Wals’.
Tussendoor worden er ook de ‘St Bernarduswals’, ‘De Veleta’ en de
‘Singel Wals’ aangeleerd.
De lessen worden uitgelegd en voorgedaan door leden van de gilde, Lut
en Luc, en gaan door in de grote zaal van het Gildenhuis van 19.30 u.
tot 22.30 u. :
Op donderdagen : 14, 21, 28, februari en op 07 maart 2019
De bijdrage voor deelname aan de 4 lessen bedraagd € 16 p/p.
Inlichtingen en inschrijven via mail : bennyraes@telenet.be of telefoon : 0486/419705
Na mailbevestiging het bedrag storten op de Reknr.: BE48 7341 4200 0127 in de
mededeling “ naam + danslessen “ Er is plaats voor 40 deelnemers , schrijf dus vlug in !
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Winterwandeling

Vrijdag 1 februari

Adresaanpassing !! in de vorige gildebrief stond als vertrek adres kruisheide 2A in.
De eigenaar Filip Joos en de straat kruisheide is juist, maar het huisnummer is 20 A.
U zal er niet voorbijrijden want, we voorzien één of twee van onze oranje beach vlaggen
aan de straat.
Nog even benadrukken: fluohesje, zaklamp, en laarzen ( bij nat weer) niet vergeten !
Aperitief:19u
vertrek 19u30 stipt

Optreden : Roel & de Kleine Revolutie

Woensdag 20 februari

Roel & de Kleine Revolutie
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Beste leden, de voorinschrijvingen aan een voordelige ledenprijs zijn inmiddels
afgelopen, u kan enkel nog inschrijven door rechtstreeks een mail te sturen naar:
cultuur@hofvanboeres.be of bellen naar Christine De Smedt 0475/ 43 14 93
De inschrijving is pas geldig na storting op Reknr.: BE97 7341 4224 4849.
Het optreden begint om 20.00u
Deuren open vanaf: 19u15’

Filmavond : An inconvenient truth

donderdag 7 maart

Als landelijke gilde zijn we uiteraard ook bezig met onze klimaat verandering. Het is ook
iets dat nauw aan het hart ligt bij onze land en tuinbouwers. Zij ondervinden
ongetwijfeld al meerdere jaren dat er verandering is in ons klimaat. Wat gaat de
toekomst brengen en kunnen onze boeren in de toekomst hun akkers nog met dezelfde
producten beplanten of bezaaien? Het zijn niet alleen onze boeren, maar ook onze eigen
kinderen of kleinkinderen zijn zich terdege bewust van het klimaat probleem in de
toekomst. Zij hebben allemaal deze documentaire via de school kunnen zien en beseffen
ook dat het zo niet verder kan.
Daarom vonden we het ook eens tijd om hierbij stil te staan en willen we jullie aan de
hand van de meest gelauwerde documentaire van dit millennium, u een beeld geven
van hoe het eraan toegaat en wat de
gevolgen zullen zijn binnen x aantal jaren.
Op 25 februari 2007 kreeg de film van Gore
de Oscar voor Beste Documentaire en één
voor het beste lied. De documentaire heeft
bijgedragen aan het klimaatbewustzijn in de
wereld en is een inspiratiebron voor vele
politici en bedrijfsleiders.

An Inconvenient Truth is de gefilmde presentatie waarmee Al Gore de wereld rondtrok
om zijn ongerustheid te ventileren over klimaatverandering en het bagatelliseren van de
risico's door politici. Hij gebruikt daarvoor indringende beelden van gevolgen van
orkanen, gletsjers die in zee storten en effecten van verdroging en verwoestijning. Met
een kaart laat hij zien dat ongeveer de helft van Nederland onder water zou verdwijnen
als gevolg van de opwarming van de Aarde.
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Wij bieden u deze film aan voor een spotprijsje van € 5.
Het gaat door op donderdagavond 07 maart in “Hof van Boeres” en start om 20.00u.
Door een beperking aan plaats kunnen de eerste 80 ingeschreven personen deze
documentaire zien. Uw inschrijving telt vanaf het bedrag op onze rekening staat.
U kan het storten op Reknr.: BE11 7341 4224 4748 met onder mededeling “ film +
uw naam” wees op tijd ter plaatse, want het is storend wanneer iemand binnenkomt als
de film bezig is.

Bezoek Koninklijk leger museum te Brussel

Zondag 24 maart

Vorig jaar werd tijdens de herdenking van de eerste wereldoorlog zowat alles dat ermee
te maken had in het daglicht gezet. Tweeëntwintig jaar later had de 2de wereldoorlog
plaats. De wapens waren moderner en er werd op een heel andere manier oorlog
gevoerd. Ook het leven was anders
geworden.
In het museum dat we gaan bezoeken laten
ze zien hoe de bevolking en ons leger die
tijd doormaakten. Er wordt aandacht
besteed aan de periode voor, tijdens en na
de oorlog.
Aan de hand van een gids gaan we alles van
die zwarte periode in onze Belgische
geschiedenis te weten komen.
Op zondag 24 maart komen we bijeen op
het heldenplein en vertrekken er om 13.00u
Adres Museum : parc du cinquantenaire te
Brussel.
De inkom + gids komt op € 12 per persoon.
Betalen op Reknr.: BE48 7341 4200 0127
tegen ten laatste vrijdag 1 maart.
Belangrijk: de gids is hier een zeer dure
aangelegenheid en moeten we minstens 3
weken op voorhand boeken. Vandaar dat we
vragen om tegen uiterlijk 1 maart in te
schrijven. Er is een gids per 15 personen
voorzien.
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sfeerbeelden - Dialectenviering + receptie
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Uitslag + sfeerbeelden - Verlichte tractor parade

Plaats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Naam
Mertens Cyriel & Dimitri
Mertens Ludo
Lavers Luc
Verlinden Ronny
Van Campenhout Katja
Zwetsloot Koen
Tuinen Van Hove
Fieuw Tim
De Roy Michiel
Carton Ian
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