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Woordje van de Gilde
Januari, de maand waarin de dagen langer werden, ligt achter ons, maar we kunnen
terugkijken op een aantal succesvolle activiteiten :
1. De verlichte tractorparade was weer een voltreffer. De tractors worden met de jaren
mooier. In verschillende straten en op (kerk)pleinen van groot Londerzeel waren er
zeer veel toeschouwers.
Men genoot van het spektakel maar ook van het samenzijn met buren en bekenden.
Voor 2021 plannen we de 4 de editie.
2. Tijdens de viering in het “Lonneseels”, ondersteund door het gospelkoor, was de
kerk weer goed gevuld. Een speciale dank aan de voorganger William voor zijn
gevatte homilie en “perfecte” taalbeheersing !
3. Het Gildefeest bracht 215 mensen samen om te genieten van een lekker diner en
een gezellige (dans)avond.
Momenteel telt onze gilde 559 leden waarvan 35 bestuursleden.
Tijdens het Gildefeest werden alle bestuursleden bedankt voor het vele werk in 2019.
100 jaar Landelijke Gilde was zeer druk, ongeveer 45 succesvolle activiteiten
werden uitgewerkt.
Een aantal bestuursleden met 25,30,35 en 50 jaar “dienst” kregen speciale aandacht.
4.

De avondwandeling op 31/1/2020 was een succes, meer dan 100 personen
waagden zich aan de sportieve en culinaire uitdaging.

De inzameling van “rosse centjes” t.v.v. “kom op tegen kanker” gaat voort. Tot nog toe
konden we tijdens onze activiteiten ongeveer 4,5 kg centjes verzamelen.
Februari en maart dienen zich aan en we kunnen volgende activiteiten aankondigen:
1. Dansavonden februari / maart
2. Stadswandeling op 16 februari
3. Gespreksavond over geluk op 12 maart
4. Samenkomst +55 jarige namiddag op 17 maart
5. Kerk achter ’t werk op 20 maart
6. Lentereis op 27 maart
Voor het bestuur
Joris Van Mulders en Marcel Lombaert (ondervoorzitters)
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Dansavonden

februari/maart

Na het succes van de danslessen Quickstep in 2017 hernemen we deze dans
en voegen we er nieuwe figuren aan toe ! De lessen gaan door op
donderdagen : 13 en 27 februari, 5 en 12 maart en starten om 19u30.
Dansles tot 20u45 en na de pauze nog een leuke lijndans , waarna oefentijd
tot 22u30.
Onze dansleraars Lut en Luc hernemen in de eerste les de eenvoudige
danspassen en de rechtse draai , om vanaf de 2de les andere dansfiguren
aan te leren.
Deelnemen kost € 16 voor het pakket van 4 lessen, met oefentijden, per persoon voor
de leden van de LG. Londerzeel. Niet leden LG. Londerzeel betalen € 18 per persoon.
Betalen bij de aanvang van de eerste les. Nieuwe deelnemers krijgen de eerste les
gratis !
Inschrijven bij Benny Raes persoonlijk of langs bennyraes@telenet.be
Niet leden LG. Londerzeel schrijven in langs lucdebroyer@hotmail.com
Liefst vooraf inschrijven zodat we weten hoeveel dames en hoeveel heren er komen.
Let op ! : maximum 40 en minimum 20 deelnemers.
De lessen gaan door in het Gildenhuis, Gildenstraat 21 te Londerzeel.
Parking in de buurt !

Stadswandeling : Brussel

Zondag 16 februari

Ooit werd Brussel gedomineerd door het reusachtige Coudenbergpaleis. Keizer Karel en
het kruim van de Europese adel verbleven er tussen de twaalfde en de achttiende eeuw.
Tot het noodlot toesloeg en een brand het prachtige gebouw verwoestte. Vele resten
bleven echter intact en verdwenen ... onder de grond.
Nu is het een betoverende archeologische site, een netwerk van gewelfde gangen, zalen
en verborgen kamers.
Tijdens het bezoek ontdek je de hoofdgebouwen van het paleis en wandel je door de
Isabellastraat, die nu onder de grond ligt !
In het museum van de Coudenberg, dat in
het bovengrondse Hof van Hoogstraeten
ondergebracht is, kan je de mooiste
archeologische voorwerpen bewonderen die
in de loop van de verschillende
opgravingswerken op de Coudenbergsite
werden ontdekt.
Deze wandeling gaat door op zondag
16/2/2020. De wandeling start om 14u in
Brussel en duurt ongeveer 1u30.
Samenkomst: Heldenplein om 13u15
Kostprijs: 13 € (inkom + gids + drankje na
de wandeling). Inschrijven kan via Reknr. : BE11 7341 4224 4748, en dit ten laatste
tegen 9/2/2020.
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‘Zin en Onzin over geluk’ met Professor Lieven Annemans
donderdag 12 maart
Iedereen is met veel zaken bezig in zijn leven maar het meest essentiële is wel gelukkig
zijn.
Voor deze gespreksavond nodigden we professor Lieven Annemans
uit. Hij is Gewoon Hoogleraar gezondheidseconomie aan de faculteit
geneeskunde van de universiteit van Gent en komt als deskundige
veel aan het woord in de Vlaamse media. Hij is ook de man van het
nationaal geluksonderzoek waarmee hij een antwoord wil bieden op
de vraag “Wat maakt de Belg gelukkig?” Zijn onderzoek vertrekt
vanuit verschillende levensdomeinen, waarbij hij hoofdzakelijk focust
op de link tussen economie en gezondheid.
Voor deze gespreksavond schrijf je 5 EUR/pers. over Reknr.: BE48 7341 4200 0127
met vermelding “Geluk + naam” , uiterlijk tegen dinsdag 10 maart. Voor deze prijs
wordt er ook een hapje en een drankje voorzien.
We verwachten jullie vanaf 19u30 bij HOF VAN BOERES, Brusselsestraat 29B,
Londerzeel. De lezing begint om 20 u en zou ongeveer drie kwartier duren. Nadien
kunnen jullie nog vragen stellen.

+55 jarigen – Londerzeel & De Grote Oorlog

Dinsdag 17 maart

Over de Eerste Wereldoorlog zijn veel verhalen te vertellen.
Het kan een verhaal zijn van datums, plaatsen, slagvelden, heldhaftigheid en duur
behaalde overwinningen op de vijand.
Een verhaal van officiële verslagen van generaals en de memoires van politieke leiders
of van gewone soldaten die in erbarmelijke omstandigheden vochten en stierven,
opgeofferd aan leuzen en leugens van patriottisme,
heerszucht en overwinningsroes.
Het kan een verhaal zijn van moeders en weduwen die in
smart en verdriet achterbleven na de dood van hun man
of zoon aan het front. Er zijn zoveel verhalen.
In 1908 was een Franstalige dame in Londerzeel komen
wonen. Haar naam: Jeanne Caroline Orianne. Bij het
begin van de oorlog was zij gevlucht naar Antwerpen. Na
de val van Antwerpen keerde ze terug naar Londerzeel.
Toen ze daarbij het slagveld van Neeravert passeerde
werd ze getroffen door het aanzicht van half begraven
soldaten, amper met wat aarde bedekt. Toen rees bij
haar het idee om deze jongemannen een waardige begrafenis te geven. Daar heeft ze
dan ook voor gezorgd.
En uit dit initiatief groeide een groter werk: het liefdadigheidswerk van Mademoiselle
Orianne. Meer dan 1.000 soldaten heeft zij een waardige begrafenis gegeven, in de
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omgeving van Londerzeel en verder weg. Na de oorlog heeft ze dit werk op een andere
wijze verder gezet. Door de oprichting van verscheidene monumenten wilde ze dat de
dood van gesneuvelde soldaten in de herinnering zou bewaard blijven. Zij was een
merkwaardige vrouw die verdienstelijk werk heeft geleverd, maar door haar eigengereid
optreden ook in botsing kwam met de Duitse overheid, gemeentebesturen en Vlaamse
Oud-strijdersverenigingen.

Op 17 maart komt Emiel De Cock mede auteur
van het boek “Het liefdadigheidswerk van
Mademoiselle Orianne” meer vertellen over deze
dame.
Dit gebeuren gaat door in het Gildenhuis te
Londerzeel.
We starten om 14u met een tas koffie en gebak,
na de verwelkoming brengt Emiel dan het
verhaal van Mademoiselle Orianne.
Zo rond 16u is het dan tijd voor lekker stoofvlees met frietjes en een drankje.
Dit alles wordt aangeboden voor 10 euro/pers. over te schrijven op
Reknr.: BE97 7341 4224 4849. Gelieve ook uw naam te vermelden bij de
overschrijving. Ten laatste tegen zaterdag 14 maart 2020.

Kerk achter ‘t werk

Vrijdag 20 maart

Onze Kristoffelkerk is heel goed geschikt voor muzikale optredens wegens zijn goede
akoestiek. We hebben dan ook 2 groepen met opkomend talent uitgenodigd die ons met
hun rustige muziek hiervan gaan overtuigen.
Deze afterwork heeft plaats tussen 16u30 en 20u.
De inkom is gratis, drank en hapjes aan
democratische prijzen.
Je kan kiezen uit :
 vrome bieren (trappist en abdijbieren)
 minder vrome bieren (Duvel, satan,
duivelsbier, Lucifer,…)
 ook kerkwijnen (rood en wit) en Wijwater
zullen niet ontbreken
 Voor de honger voorzien we oa Abdij- en
trappistenkazen
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Lentereis

Vrijdag 27 maart

Vertrek om 8u15 op de parking SK Londerzeel, Brusselsestraat 149.
We rijden richting Temse en bezoeken daar ons eerste bedrijf:
LONKI (= Londerzeelse Konijnenintegratie): 9u tot 11u 15
Lonki werd opgericht in 1980 door Cyriel en Suzanne De Boeck. Zij
specialiseerden zich in het slachten en verwerken van konijnen.
In 1991 komen de kinderen Marjan en Frank in het bedrijf. Zij zijn tot
op vandaag de bestuurders van Lonki. In 1996 verhuisde Lonki, van
de Molenstraat in Londerzeel naar Temse, waar ze met high-tech
verwerkingsapparatuur de
konijnen slachten en verpakken.
In 2004 werd er tevens een traiteursafdeling
opgestart.
- ontvangst met koffie
- welkomstwoord en korte bedrijfsfilm
- rondleiding in de productie in verschillende
groepen : +/- 1u15 min
Vanuit Temse rijden we richting Ninove waar we ons middagmaal nemen in de Lunch
Garden (niet inbegrepen in de prijs). Tip: op vertoon van je lidkaart krijg je 10 %
korting. Middagmaal is voorzien tussen 12u20 en 13u15.

Van hieruit wandelen we naar ons 2e bedrijf:
La Lorraine : 13u30 tot 16u30
La Lorraine is ontstaan uit een kleine artisanale bakkerij in Brussel.
Voor La Lorraine begint en eindigt alles bij passie voor het bakken.
La Lorraine is een 100% Belgische familiale onderneming die actief
is in de maalderij- en bakkerijsector. Elke dag
produceren en verkopen ze wereldwijd
hoogwaardige bakkerijproducten aan consumenten,
supermarkten en de foodservice-branche.
- kort overzicht van de firma
- rondleiding in de productie
- na de rondleiding een proevertje
Praktische info:
Bij het bezoek aan de productieafdeling gelden volgende regels:
- Geen juwelen toegelaten (oorringen, ringen met steentjes, halskettingen, horloges,
armbanden, piercings)
- Bezoekers moeten minimum 16 jaar zijn en goed te been zijn. Er dienen nl.
verschillende trappen genomen te worden.
- Krukken of wandelstokken zijn niet toegelaten.
- Geen open schoenen of schoenen met hoge hakken.
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Stadbezoek aan Ninove: de oudste, de stoutste en wijste stad
der steden.
Tijdens de stadswandeling ( 1u30) komen aan bod: geschiedenis
van de stad, bekende Ninovieters, abdijkerk (toegankelijk onder
voorbehoud) en abdijverleden, beelden in de stad, historische en belangrijke gebouwen
zoals de Koepoort en gevels maar evengoed dialect, anecdotes en legendes, bezoek
aan het toeristisch bezoekerscentrum en de stadsreuzen
enz.
We sluiten de wandeling af met een Witkap, een bier
gebrouwen in een plaatselijke brouwerij.
Terug in Londerzeel om 19 u
Aantal deelnemers : max 50
Kostprijs van de reis: 32 €
Inschrijving via Reknr.: BE47 7310 4728 8380 vóór
15/03/20 (Gelieve naam en voornaam te vermelden van
alle deelnemers deze moeten doorgegeven worden aan
La Lorraine) op tijd zijn is de boodschap.

Sfeerbeelden voorbije activiteiten
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