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

Woordje van de Gilde
Op Pinksteren, een dag met mooie formaties aan wolken, flinke strepen zon en
behoorlijk wat wind, deden we de voorbereiding van één van de eerste activiteiten in
groep, de avondwandeling ingepland voor vrijdag 23 juli.
Dan kunnen we weer de verbondenheid tussen mensen voelen, dat wat het leven de
moeite waard maakt. We kunnen Pinksteren dus beschouwen als een wedergeboorte
van onze gilde. Wat typerend was voor het ganse seizoen, voelden we ook die dag, het
flirten van de lente met de herfst.
Met de heropening van de terrassen werd tevens de voorbereiding van de fietszoektocht
aangevat door onze vaste groep.
Heel wat geduld moesten we ook hebben : een afspraak op 20/05 met de
verantwoordelijken van de gemeente om ons oogstfeest te bespreken, werd verdaagd
naar 03/06. Toen vernamen we welke regels zouden gelden voor een eventueel
oogstfeest zoals : het optreden van groepen was niet toegelaten, enkel zachte
achtergrond muziek.
Een volgende stap was ons volledig bestuur fysiek bijeen te krijgen, dat bleek ook niet
vanzelfsprekend want het gildenhuis was ingenomen door de Virgo voor examens of
door andere verenigingen die ook stonden te trappelen om de draad weer op te nemen.
Uiteindelijk konden we op dinsdag 22 juni voor het eerst weer fysiek samen komen.
Bovendien speelden onze rode duivels die avond niet, waardoor we zeer optimistisch
waren over een grote opkomst van ons bestuur.
Na wijs beraad en veel wikken en wegen werd er besloten geen oogstfeest te
organiseren, de tractor- en voertuigenzegening gaat echter wel door.
Julie kregen rond Kerstmis een cadeaubon ter waarde van 10 EUR, indien je die niet
direct meer weet liggen, ga al maar op zoek want je kunt hem binnenkort gebruiken.
Voor elke activiteit breng je een mondmasker mee en zal je herinnerd worden
aan de coronamaatregelen van dat ogenblik.
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Wat willen we meedelen:











Fietsweekend LIER
Overleden leden
Kleurwedstrijd PASEN
Gouden huwelijksjubileum
Avondwandeling op vrijdag 23 juli 2021
Het verhaal van bijtjes en muzikale bingo op vrijdag 30/07/2021
Tractor- en voertuigenzegening op zondag 1/08/2021
Fietstocht met BBQ op zaterdag 21 augustus
Oefendansavond op vrijdag 27 augustus
Vooruitblik

Namens het volledige bestuur ,
de ondervoorzitters,
Marcel en Joris

Fietsweekend Lier
Aangezien we met zekerheid kunnen stellen
dat niet iedereen zal gevaccineerd zijn tegen
15 augustus 2021, hebben we het fietsweekend
opgeschoven naar 1, 2 en 3 juli 2022.
Alvast een datum om te noteren.

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

geen foto

Julia De Decker
18/04/21

Jos Piessens
6/05/21
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Kleurwedstrijd Pasen
Rond Pasen kreeg ieder lid samen met de gildenbrief een tekening om in te kleuren.
Deze tekeningen werden ook bezorgd aan volgende scholen : Virgo sapiens, Virgo de
Heide en de Centrumschool en dit telkens in alle kleuterklassen,
alsook eerste, tweede en derde leerjaar. We mochten 93
tekeningen ontvangen, met 62 verschillende adressen.

Alle deelnemers met weliswaar 1 per gezin zullen net zoals jullie het boekje “Muis wil
geen luis” ontvangen. Dit is een boekje ( formaat 21 x 15 cm, met hard cover en telt 32
blz) geschreven door Leen Van Opstal, afkomstig van Londerzeel en leerkracht in Virgo
sapiens.
In dit boekje gaat muis op zoek naar andere
boerderijdieren of zij de luis willen overnemen.
Een ideaal boekje om voor te lezen aan kinderen/kleinkinderen.
De levering is voorzien voor begin augustus.

Gouden huwelijksjubileum
Antoon Vandenbussche en Annemie Heymans ontvingen op 6/05 een passend geschenk
van bestuurslid Benny Raes.
Wij mochten volgend dankwoord ontvangen : Heerlijk verrast door de Landelijke Gilde
bij de ontvangst van de 50 witte rozen en de heerlijke versnapering ter gelegenheid (in
corona tijdperk) van onze gouden bruiloft.
Foto toen en nu:
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Avondwandeling

vrijdag 23 juli

Dit jaar kozen we voor een zacht glooiend landschap op de
grens tussen het heuvelachtige Pajottenland en de Vlaamse
vlakte. Het steenbergpad is een snoepje voor de oprechte
natuurliefhebber. We komen voorbij de oriëntatietafel te
Brussegem en het “Tiebos” te Mollem. Er is een natuurlijke
begroeiing van een vroegere ontginning van zwarte mergel.
Mergel is een vettige aarde voornamelijk bestaande uit klei en
koolzure kalk en diende eertijds als bemesting van akkers. Dit
bos is een broedgebied voor vele vogels, in de lente hoort u
er zeker de tjif-tjaf, zijn naam is een nabootsing van zijn
eentonige zang. De wandeling is zo’n 7,2 km, maar dat kan
geen probleem zijn, want ieder is intussen wel geoefend in
wandelen.
Verzamelen : parking Heldenplein om 18u30, vertrek systeem carpooling om 18h45
Vertrekpunt : café ’t Coorenhof aan de kerk van Mollem
(Dorp nr. 6) om 19u15
Ieder krijgt 2 drankjes en 2 pistolets. Om deel te nemen
moet je 6 EUR storten op Reknr.: BE48 7341 4200 0127
met vermelding “wandeling, naam en aantal personen”. We
verwachten het bedrag ten laatste op dinsdag 20 juli.
Kinderen tot 12 jaar gaan mee voor 3 EUR. De cadeaubon
kan gebruikt worden. Indien je deelneemt met 2 volwassenen kan je 2 EUR
overschrijven en als mededeling ”wandeling, naam, cadeaubon, 2 personen”.
Zorg dat je een mondmasker bij hebt en eventueel je cadeaubon.

Het verhaal van de bijtjes en muzikale bingo

vrijdag 30 juli

Vrijdagavond 30 juli 2021 om 19 uur nodigen we al onze leden
uit rond de tafel in de tuin van ons bestuurslid Jef Beuckelaers,
Sneppelaar 4 in Londerzeel.
De avond bestaat uit 2 delen;
In het eerste deel krijgen we een verhaal rond bloemetjes en
bijtjes. Jef houdt al 50 jaar bijen en is gediplomeerd “Meester
Imker”. Meerdere getuigschriften mocht hij ontvangen van de
universiteit van Gent voor zijn kwaliteitsvolle honing en
honingrecepten. Ook maakt hij al meer dan 30 jaar heerlijke
“mede” van honing. Een 2 -tal jaar geleden schreef hij zelf ,
een vakboek dat in Frankrijk als “Hydromel” uitgegeven wordt.
Als teler van bijenkoninginnen was hij enkele jaren terug actief
in het project van kunstmatige inseminatie van de bijenkoninginnen.
Het boekje Korfvlechten is ook van zijn hand
Gebruik geen geurende cosmetica tijdens het bezoek, Jef legt uit waarom niet!
We krijgen aangeboden: een honingwafel, volgens het recept van het huis en een glas
“mede” (appelsap voor wie geen wijn drinkt) en 2 drankbonnetjes. Er is mogelijkheid tot
aankoop van honing.
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Het tweede gedeelte van de avond bestaat uit een muzikaal bingospel.
Omdat het niet altijd gewone bingo moet zijn, organiseren wij een ‘Muzikale Bingo’.
Alle aanwezigen krijgen een bingo-kaart waarop enkele artiesten en hun bijhorend liedje
staan. De grootste klassiekers komen aan bod. Vervolgens draait onze DJ, David De
Maeyer, nummer per nummer. Staat het nummer op je blad, mag je deze aankruisen.
De winnaar van het spel, is de eerste die alle liedjes heeft aangekruist. De bekendste
liedjes mogen uit volle borst meegezongen worden tijdens het spel. Leden die er bij
waren tijdens het weekend Geraardsbergen spreken er nog altijd over, dus… ambiance
verzekerd.

Om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen moet er wel ingeschreven worden en dit
ten laatste op woensdag 28 juli 2021. Iedereen heeft zijn mondmasker bij zich.
Om deel te nemen moet je per persoon €5 storten op Reknr.: BE97 7341 4224 4849
met vermelding van “bijtjes en bingo, met je naam en aantal personen”. Een TOP-avond
om zeker bij te zijn. Voor deze activiteit kan je de cadeaubon van 10 EUR gebruiken
voor inschrijving van 2 personen. Je verwittigt Benny Raes hiervan (e-mail
bennyraes@telenet.be of tel 0486/41 97 05) en overhandigt hem ter plaatse je
cadeaubon.

Tractor – en voertuigenzegening

zondag 1 augustus

De autozegening bestaat al sinds 1929 en wordt
vandaag de dag georganiseerd ter ere van
Sint-Kristoffel, patroonheilige van de reizigers.
We nodigen al onze leden uit om deel te nemen aan
de jaarlijkse autozegening. Alle leden die deelnemen
met fiets, auto, tractor of ander vervoermiddel
kunnen spek met eieren komen eten van 9u tot 10u.
Gratis voor niets.
Kom gewoon af naar het Gildenhuis en wij zorgen
voor een lekker ontbijt.
Daarna sluiten we in groep aan, om van op de pui
van het vroegere gemeentehuis de zegen te
ontvangen.
Ieder heeft zijn mondmasker bij zich.
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Fietstocht met BBQ

zaterdag 21 augustus

Ieder jaar organiseren we een fietstocht met bedrijfsbezoek en BBQ. Op dit ogenblik is
het ten gevolge van corona nog niet toegelaten een bedrijf te bezoeken en organiseren
we een fietstocht met daarbij BBQ in zaal het Gildenhuis en dit volgens de
veiligheidsmaatregelingen.
Het vertrek van de fietstocht is voorzien om 15u aan het
station, kant bushaltes. Samen genieten we van een
heerlijke fietstocht van ongeveer 30 km langs rustige
fietswegen. Uiteraard houden we onderweg even halt om bij
te tanken, hopelijk op een zonovergoten terrasje. Nadien
keren we terug richting Gildenhuis waar een heerlijke BBQ te
wachten staat.
Ook leden die niet mee fietsen, kunnen aan de BBQ deelnemen. Zij worden tegen 18
uur verwacht aan het Gildenhuis om bij de groep aan te sluiten.
Op de rooster wordt voor iedereen een stuk spek,
hamburger, chipolata en kipsaté voorzien samen
met heerlijke groentjes en patatjes. Ideale
gelegenheid om bij al dit lekkers ook wat bij te
praten onder elkaar. Om af te sluiten voorzien we
een ijsje voor iedereen. Een topactiviteit op een
toplocatie.
We bieden U deze activiteit aan voor € 12 per
persoon, kinderen jonger dan 12 jaar betalen € 6.
Voor deze activiteit kan je de cadeaubon van 10 EUR
gebruiken. Als je voor 1 persoon inschrijft, schrijf je dus 2 EUR over met vermelding
“fietstocht/BBQ, naam, cadeaubon, 1 persoon”.
Als je voor 2 personen inschrijft, schrijf je dus 14 EUR over met vermelding
“fietstocht/BBQ, naam, cadeaubon, 2 personen”.
Te gebruiken Reknr.: BE 11 7341 4224 4748, betaling ontvangen we ten laatste op
woensdag 18 augustus 2021.
De cadeaubon overhandig je ter plaatse.
Ieder heeft zijn mondmasker bij zich.
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Oefendansavond

vrijdag 27 augustus

Op 5 maart 2020 hadden we onze laatste dansavond, 15 maanden zonder een
dansactiviteit is een zware periode geweest voor velen. Op vrijdag 27
augustus gaan we onze dansactiviteiten heropstarten. Breng zeker je
mondmasker mee en we houden ons aan de veiligheidsmaatregelingen van het moment.
We nodigen iedereen uit in zaal Gildenhuis vanaf 19 uur, om onze benen
opnieuw te strekken, wat voor velen terug zoeken zal worden, maar het
plezier van onze groep zal niet ontbreken.
Onze dansmeester Luc zorgt voor de beste dansmuziek en zorgt voor
een ruim aanbod van dansen.
We dansen tot 23 uur en bij deze heropstart is het deelnemen gratis voor iedereen, wel
moet je aanwezigheid bevestigen per mail aan : bennyraes@telenet.be
of 0486/41 97 05 .
Jij komt toch ook.

Vooruitblik
Fietszoektocht op zondag 19 september.

Jaarmarkt op maandag 27 september.
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