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GILDENBRIEF
LANDELIJKE GILDE
Londerzeel St-Kristoffel & St-Jozef
http://londerzeel.landelijkegilden.be
https://www.facebook.com/landelijkegildenlonderzeel

Woordje van de Gilde
De corona-epidemie heeft ons persoonlijk leven en onze samenleving grondig door
elkaar geschud. Het was en is nog hard, ook al vinden we troost en hoop in
hartverwarmende solidariteit en creativiteit.
De lente brengt ons dagen met meer en langer licht, zoals het vaccin voor ons het licht
aan het eind van de tunnel is.
Ook wij zullen weer klein moeten beginnen, om dan stilaan met kinderstapjes vooruit te
gaan. Kleine gebaren, kleine initiatieven en kleine activiteiten, maar met een grootse
liefde voor het dorp, het platteland en zijn mensen. Het zal wel groeien, wees gerust.
Om wat meer kleur in het straatbeeld te krijgen, vind je hierbij een zakje met
zonnebloemzaden. Het zou fijn zijn als je die ergens in de voortuin kan zaaien, best
rond 1 mei.
Voor het tweede jaar op rij kan er geen paasviering doorgaan, maar we hebben wel aan
de kinderen van onze leden gedacht.
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We wensen jullie een zalige Pasen en bieden jullie graag volgende bezinningstekst aan :

Pasen gaat altijd door
Pasen gaat niet op slot zijn
Het graf zal leeg zijn.
Pasen gaat altijd door.
Geloof, hoop en liefde
Zij willen altijd door.
Pasen gaat altijd door
In het geloof
Tegen het cynisme.
Pasen gaat altijd door
In de hoop
Van winnende Goedheid.
Pasen gaat altijd door
In de stilte
Van de kwetsbare liefde
Die menselijk meeleeft.
Marinus Van Den Berg

Wat willen we meedelen:









Voordeel abonnement Libelle
Overlijdens
Top 3 gedichten van de 2 wandelingen op Londerzeel St.Jozef
Twee uitgestippelde wandelingen met spreuken
Twee uitgestippelde fietstochten
Data boerenmarkten
Kleurwedstrijd voor de kinderen
Vooruitblik

Namens het volledige bestuur ,
de ondervoorzitters,
Marcel en Joris
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Voordeel abonnement Libelle
Voordeeltarief LIBELLE aan 126 EUR
Onlangs kregen we de melding binnen van een lid die voor een abonnement op Libelle
verkeerdelijk de prijs van 140 EUR kreeg aangerekend. Wij speelden dit door naar
Leuven.
De verantwoordelijke in Leuven signaleerde dit bij zijn contactpersoon bij Libelle en dit
werd intussen rechtgezet. Ons lid werd door Libelle gecontacteerd om te melden dat ter
compensatie van het te veel betaalde bedrag, haar abonnement met vier weken
verlengd wordt.
We willen jullie er nog eens op wijzen op het voordeel op Libelle dat jullie kunnen
genieten, met het voordeeltarief van 126 euro per jaar. Mocht iemand van jullie hiermee
problemen ondervinden, dan mag je steeds een seintje geven via
info@landelijkegilden.be. De verantwoordelijke in Leuven bekijkt dan graag met Libelle
wat er mis loopt.

Afscheid

Tijdens deze coronatijd moesten we afscheid nemen van 2 leden, deze zullen herdacht
worden tijdens de eerst misviering van onze landelijke gilde.

Jean Vereerstraeten
2/02/21

Jozef Brusselmans
10/03/21
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Top 3 van de gedichten bij wandelingen te Sint-Jozef
Deze 2 uitgestippelde wandelingen waren een groot succes, de veldwegen te Sint-Jozef
lagen erbij alsof de deelnemers van de dodentocht gepasseerd waren. De top 3 voor de
gedichten is :
1. Groenterijmelarij
2. Appel
3. Mirabella (bontekoe)

Kris Moeyersons
Pierre Schaerlaeken
Pierre schaerlaeken

Alle winnaars ontvingen een fles wijn.

Twee uitgestippelde wandelingen met spreuken
Om de kerk in het midden te houden, kozen we voor een wandeling
1. Met vertrekpunt in Steenhuffel en ook voor een deel langs Londerzeelse wegen.
2. Met vertrekpunt aan de Wandeling in Lippelo, met een deel langs schilderachtige
wegen in Malderen.
Op beide wandelingen vind je uitspraken die we gingen zoeken in de gildenbrieven van
de jaren 60,70 en 80. Je zal merken dat deze filosofische uitspraken nog steeds actueel
zijn. Deze spreuken blijven aanwezig op de 2 trajecten tot eind mei.
Molenbeekwandeling te Steenhuffel – 6,4 km (alternatief van 7,3 km)
Vertrekpunt aan Leireken en je loopt richting kasteel Diepensteyn. Dan volg je de
knooppunten 331 – 301 – 320 – 314 – 315 – 303 – 302 – 321 – 322 – 300.
Dit parcours verloopt maximaal langs veldwegen en in een natte periode kan het een
moeilijk doorgang zijn tussen knooppunt 315 en 303.
Zo je eerder verharde wegen kiest (of het een vrij natte periode is) kan je aan
knooppunt 315, kiezen voor knooppunt 306 en dus de spoorweg oversteken, vervolgens
305 – 304 – 303 en dan zoals het andere parcours. Dit traject is 7,3 km.
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Wandeling in het bosje van Kruisheide en Lippelobos- ongeveer 6 km
Vertrekpunt aan de Wandeling in Lippelo, knooppunt 99. Je volgt tot knooppunt 95 dan
richting 33. Als je uit het bos van Kruisheide komt, kies je op de straat voor rechts en
wandel steeds verder, je steekt de Lippeloseweg over. De eerste veldweg rechts neem
je niet, maar wel de 2de rechts (buurtweg 57, naar knooppunt 93). Dan kies je naar links
om knooppunt 92 te volgen. Juist voordat je de straat bereikt , neem je de veldweg op
je rechterkant, die verderop overgaat in een nieuw betonnen deel. Zo wandel je juist
achter het monument “Het middelpunt van Vlaanderen”. Daarna volg je de knooppunten
119 en 99.

Twee uitgestippelde fietstochten
De eerste fietstocht is ongeveer 30 km en blijft in de buurgemeenten.
Fietstocht langs “den Dries” in Opdorp, kinderboerderij in Sint-Amands, de Schelde,
Buggenhoutbos, Steenhuffel : ongeveer 30 km
Je kan als startpunt de Patattestraat te Londerzeel Sint-Jozef om dan de volgende
fietsknooppunten te volgen 88 – 66 – 11 – 10 – 52 – 53 – 54 – 64 – 23 – 24 – 25
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De tweede fietstocht gaat naar ‘t buitenland – 43 km
Deze fietstocht gaat al wat verder van huis en je komt door : Liezele, Bornem, ’t
Buitenland, Hingene, Wintam en Eikevliet.
Indicatief vertrekpunt is het station van Londerzeel.
Fiets langs Klein Holland, Blauwenhoek, Topmolen en sla aan de kerk van Sint Jozef
links af, de Bloemstraat in. Aan het kruispunt rij je rechtdoor de Patattestraat in.
Deze rij je helemaal rechtdoor tot je de N17 (Provinciale weg) oversteekt.
Je fietst voorbij het Hof ter Bollen. Aan het einde van deze straat sla je rechtsaf om
vervolgens de eerste straat links te kiezen. Op de T-splitsing kies je voor rechts. Dan
fiets je steeds rechtdoor, let op de wijngaarden op je linkerkant. Je blijft rechtdoor
fietsen, aan een eerstvolgend kruispunt houd je links aan (de hoofdweg Overheide
blijven volgen), om uit te komen rechtover de garage van Nissan-Opel. Je steekt over
om naar links te fietsen en dan kies je de eerstvolgende straat rechts.
Je steekt de spoorweg over en vanaf hier fietsen we op de fietsknooppunten. We volgen
de fietsknooppunten : 89 – 40 – 02 –01 – 36 – 37.
Opgelet als je in de fietstunnel bent (op weg naar knooppunt 02) dan draai je in de
tunnel links af (het bordje 02 staat vrij hoog op een elektriciteitspaal)
Als je op weg bent naar knooppunt 37, kan je over het spoor (spooroverweg afgesloten
van 15/03/21 20 u tot 2/04/21 18 u) het baantje rechts naast het spoor nemen, tot de
eerstvolgende straat, waar je oversteekt om links op die straat richting Kalfort te fietsen.
Op het eerstvolgend kruispunt fiets je rechts voorbij de kerk van Kalfort. Bij het volgend
kruispunt kies je links om zo voorbij het fort van Liezele te fietsen. Je blijft rechtdoor
gaan tot voorbij de kerk van Liezele. Bij het volgend kruispunt fiets je naar rechts
(richting Lippelo) tot de eerste straat links. Die draai je in om opnieuw voorbij het Hof
ter Bollen te fietsen en zo ga weer naar Londerzeel.
Zeg nu zelf een prachtige lus van 43 km en zelfs in ’t buitenland geweest 
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Data boeremarkten
Voorziene data voor boerenmarkten om in jullie agenda te zetten :
Zaterdag 5 juni te Londerzeel
Zaterdag 19 juni te Malderen

Kleurwedstrijd voor kinderen
Als laatste blad van deze brief vind je een tekening die kan ingekleurd worden door
kleuters en kinderen tot en met het 3de leerjaar. Jullie kinderen kunnen meedoen tot en
met 18/04/2021 en iedere deelnemer maakt kans op een verrassing. Alle verdere info
vind je op de achterzijde van de tekening.
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Vooruitblik
Graag zouden we jullie al een paar activiteiten voor de toekomst willen voorstellen. We
hoopten dat de regering half maart meer nieuws kon geven voor grote evenementen,
maar dat is uitgesteld naar april met een test-evenement.
Wees zeker zodra we samen mogen komen, passen we de activiteiten aan.
In afwachting bieden we jullie graag het radio 2-gedicht “SAMEN” van de maand maart
2021 aan.

Samen
Hunkeren om weer samen te zijn.
Allemaal samen, op dezelfde lijn.
(Sven De Leijer)

Je moet me nog even sussen.
Want ik zou je toch zo graag willen kussen.
(Hilde Van Dievel)

Weer een arm om je heen en nooit,
nooit meer alleen.
(Marie Van Neyghem-Van Cauwenberghe )

Tijd voor een pintje of een witte wijn.
Laat de terrassen snel te klein zijn.
(Rudi Van Landschoot)

Intussen zal ik maar verder klussen.
Dit verlangen is niet te blussen!
(Etienne Vandenberghe)

We toasten op het leven
en al diegenen om wie we geven.
(Suzy Vanoudenhoven)

Het is zoals eb en vloed,
soms euforisch en dan weer zonder moed.
(Maria Decancq)

Heb nog wat geduld, dan mag je weer in mijn armen,
helemaal opgekruld.
(Marie-José Heyle)

Onze vleugels mogen uitslaan.
Overal waar we willen mogen gaan en staan.
(Hilde Decaesstecker)

Aan het einde van de tunnel schijnt er licht.
En zo komt er een einde aan dit mooie gedicht.
(René Jeugmans)
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KLEURWEDSTRIJD
Mijn naam is :
………………………………………………………………………………………………
Mijn adres is :
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..………………………….
Mailadres ouders :
………………………………………………………………………………………………
Mijn mama/papa is lid van Landelijke Gilde Londerzeel : o Ja

o Neen

Ik ga naar school in : o Virgo Sapiens o Virgo De Heide o Centrumschool
Ik zit in de : o eerste kleuterklas
Ik zit in het : o eerste leerjaar

o tweede kleuterklas
o tweede leerjaar

o derde kleuterklas
o derde leerjaar

Ik maak kans op een verrassing als mijn mama/papa deze ingekleurde tekening uiterlijk
op zondag 18 april 2021 in de bus steekt bij 1 van volgende bestuursleden :
Marcel Lombaert, Breendonkstraat 105, 1840 Londerzeel St-Jozef
Joris Van Mulders, Berkenlaan 12, 1840 Londerzeel
Piet Van Dyck, Oude Zagerij 3, 1840 Londerzeel
David De Maeyer, Topmolen 67, 1840 Londerzeel St-Jozef
Ben Hermans, Lakeman 45/1, 1840 Londerzeel
Frank Oosterlinck, Verbindingstraat 2, 1840 Londerzeel
Jos Meeus, Maldersesteenweg 24, 1840 Londerzeel
Jelle Daelemans, Scheersmolendreef 6, 1840 Londerzeel
Info over onze vereniging vindt men op website : https://londerzeel.landelijkegilden.be/
Men kan lid worden van Landelijke Gilde Londerzeel door 15 EUR te storten op
rekening BE22 7341 4224 4647.
Jaarlijks weerkerende activiteiten zijn :
de tractorparade op de eerste zaterdag van januari, gildenfeest half januari,
sneukelavondwandeling in februari,
paasviering met kleinvee en bloemen als stemmig decor,
avondwandeling in mei met een hapje en een drankje als afsluiting,
ochtendwandeling met ontbijt in mei,
bedrijfsbezoek met BBQ in juni,
oogstfeest op de Burcht op eerste zondag van augustus,
fietszoektocht in september,
eetfestijn in oktober, comedyavond eind oktober.
Daarenboven zijn er nog tal van kleinere activiteiten.

V.U. Joris Van Mulders – Marcel Lombaert, 1840 Londerzeel, piet.vandyck@proximus.be

10

