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GILDENBRIEF 
LANDELIJKE GILDE 

Londerzeel St-Kristoffel & St-Jozef 
http://londerzeel.landelijkegilden.be  

 https://www.facebook.com/landelijkegildenlonderzeel 

 

  Woordje van de voorzitter                                                  
 
Waar een mens blij kan van worden, dat is voor ieder verschillend. Maar wat in februari 
een zekerheid was, was dat iedereen snakte naar de zon. Dat kon zijn om wat meer 
warmte te hebben in de woning of omdat de groene vingers wachtten op de tuin of 
omdat de zonnepanelen nog wat in te halen hadden. 
 
Met lichtmis zat de zon nog goed verstopt achter de grijze wolken. Met de sneukel- 
wandeling was het een ganse dag zon en kregen we er nog een droge avond bovenop 
en een nacht met fonkelende sterren. Het weekend daarop kleurde wel fel, niet enkel de 
coronabarometer was oranje maar ook het KMI gaf code oranje. We maakten kennis 
met de stormen Eunice en Franklin en zagen omgewaaide bomen en beschadigde 
gebouwen. Dan kwam stormram Rusland, die Oekraïne binnen viel en dat is van een 
andere orde. Dat is iets wat de ganse wereld raakt.  
 
Het weekend daarop ging in Vlaanderen het wielerseizoen van start, alsook de week van  
de vrijwilliger. Hij die het verschil maakt en beseft dat hij het niet voor niks doet, maar 
zoveel krijgt : sociale contacten en verbondenheid. 
 
Onze eerste editie van de traptractorparade, met 32 kinderen als deelnemers, was een 
groot succes mede door een betere versie van het weer, namelijk droog. 
 
Wat willen we meedelen : 
 

 Voor 60+ : etentje en voordracht over de Norbertijnen op dinsdag 5 april 
 Dansactiviteiten vanaf 8 april, 4 dinsdagen vanaf 12 april 
 Ochtendwandeling met ontbijt op zondag 10 april 
 Paasviering op zondag 17 april 
 Motte van Londerzeel in de kerk en op de Burcht op vrijdag 22 april 

 Weekend in Lier van 1 tot en met 3 juli 
 Vooruitblik 

  
de voorzitter, 
 
Marcel 

Nr 2/22 
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  Activiteit 60+                                                                      dinsdag 5 april 
 
Voordracht over de Norbertijnen. 
Voor deze namiddag ontvangen we als spreker Johan De Pauw 
(°1958), norbertijn van Tongerlo en historicus. Johan (Wannes 
in de volksmond ) is afkomstig van Londerzeel (broer van 
Edgar en Joris De Pauw, nonkel van Stan De Pauw). Wie 
Wannes kent, weet dat hij de voordracht “900 jaar 
Norbertijnen, niet niks” op een ludieke manier zal brengen.  
 
Op zijn lezing neemt hij ons mee op een lange tocht van 900 
jaar norbertijnen, met de bedoeling de veelvormigheid en de 
grilligheid van het leven (het norbertijnenleven en elk 
mensenleven) een beetje te vatten. 900 jaar verleden als 
zegen en ballast, dynamisch en stagnerend. 
 
Sint Norbertus en zijn volgelingen verbonden zich op Kerstnacht 1121 in Prémontré tot 
een gemeenschappelijk leven als religieuzen. De eerste honderd jaar kende de “orde” 
een spectaculaire groei, verloor in de zestiende eeuw heel wat terrein door de 
Reformatie, doorstond moeizaam de Franse Revolutie maar wist zich in te voegen in een 
wereldwijde missioneringsbeweging eind negentiende en eerste helft twintigste eeuw. 
In de lezing willen we vooral oog hebben voor de dynamiek, het eeuwenlange proces 
van zich al dan niet moeizaam invoegen in de tijdsgeest, van het bewust opbouwen van 
een verhaal, verder verteld doorheen immer kantelende tijden en een zich wereldwijd 
verspreiden. Negenhonderd jaar: niet niks! 
 
 
Waar ?  Wanneer ?  Hoe inschrijven ? 
 
We komen samen om 14u in het 
Gildenhuis. Opgelet door de werken in 
het centrum kan je het Gildenhuis 
enkel bereiken via de Mechelsestraat 
(brandweer), de Verbindings-straat en 
de Gildenstraat. 
 
Na een kennismakingsmoment 
genieten we van een tas koffie en een stuk taart.  
 
Dan zal Johan De Pauw ons gedurende ongeveer een uur toespreken. 
Rond 16u30 voorzien we voor ieder kip-fricassee met frietjes en witloof. Rond 17u30, 
als iedereen voldaan is, mogen jullie naar huis gaan. 
 
Voor deze activiteit schrijf je in door de som van 12 EUR per persoon over te schrijven 
op RekNr.: BE11 7341 4224 4748 met vermelding van je naam en aantal personen 
en dit uiterlijk op 31/03/2022. 
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  Ochtendwandeling met ontbijt                                        zondag 10 april                               

 

Deze activiteit zit traditiegetrouw een maand later maar 
het alom gekende probleem een vrije zaal vinden, 
speelde ons parten. Volgens onze scheurkalender “De 
druivelaar” zal de zon die dag opstaan om 6u59. 
Zodoende zullen we de spreuk “de ochtendstond heeft 
goud in de mond” zeker kunnen bevestigen en dit in 
Liezele. 

 
We gaan jullie die morgen verwennen met een heerlijk uitgebreid ontbijt. Zij die er in 
het verleden al bij waren, weten dat dit niet overdreven is. We zorgen ook voor een 
frisse ochtendwandeling van ongeveer 6 km langs schilderachtige wegen. 
 
Praktisch verloop 

7u45 :  samenkomst aan het station (kant bushaltes) 
om carpooling te doen voor wie dit wil 

8u :  vertrek naar Liezele 
8u30 :  start ontbijt in de parochiezaal van Liezele, 

Turkenhofdreef 3, 2870 Puurs. Er is 
parkeergelegenheid aan de zaal 

10u :  start wandeling  
rond 11u45: zijn we terug in de zaal, er kan nog een 
                  drankje genuttigd worden (in de prijs inbegrepen) 
12u30 : terug aan het station 

 
Hoe inschrijven ? 
Je doet dit door 14 EUR over te schrijven op 
RekNr.: BE48 7341 4200 0127 en dit voor 5 
april. In de mededeling zet je “je naam + 
ochtendwandeling” 
 

 
 
 
 

 

  Dansactiviteiten                      vanaf 8 april, 4 dinsdagen vanaf 12 april 
                                                                    

Na bijna twee jaar onderbreking wegens corona, is 
de situatie zodanig geëvolueerd dat er weer wat 
meer mag en vooral dat we opnieuw mogen 
dansen. Zodus laten we deze gelegenheid niet aan 
ons voorbijgaan om de danslessen terug op te 
starten en zoals beloofd beginnen we met veel 
plezier op onze favoriete locatie in het Gildenhuis 
in Londerzeel.  
We starten een nieuw dansjaar met een 
dansavond/oefenavond op vrijdag 8 april.  
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Iedereen is van harte welkom !  
 
Alle dansen komen aan bod ... stijldansen, discoswing, slow maar ook lijndansjes en 
groepsdansen + demo van de dansen die in de volgende weken zullen worden 
aangeleerd/herhaald. 
 
Vanaf dinsdag 12 april drie opeenvolgende dinsdagen waarbij telkens één enkele dans 
per avond wordt aangeleerd/herhaald. Om beginnende dansers de gelegenheid te geven 
om aan te sluiten bij onze dansgroep, worden ook de basispassen kort van onder het 
stof gehaald. 
 
Voorgesteld programma 

- dinsdag 12 april QUICKSTEP 
- dinsdag 19 april ENGELSE WALS (trage wals) 
- dinsdag 26 april CHA-CHA-CHA 
- dinsdag 3 mei oefenavond waarbij vooral bovenvermelde dansen aan bod komen. 
Kort nadien voorzien we nog een algemene oefenavond (op een zaterdagavond) met 
voorstelling van onze volgende danslessen in Londerzeel. 

 
Elke dansactiviteit start stipt om 19u30 en na elke dansles is er minstens een vol uur 
oefentijd voorzien, deelnameprijs leden Landelijke Gilde Londerzeel : 
Oefenavond 8 april : gratis (wordt betaald door de Gilde) 
Dansles per avond : 4 € 
Dansles voor de 3 lessen + oefenavond van 3 mei : 14 € 
 
Deelnameprijs niet-leden : 
Oefenavond 8 april : 3 € 
Dansles per avond  : 5 € 
Dansles voor de 3 lessen + oefenavond van 3 mei : 16 € 
 
Vooraf inschrijven verplicht. 
Leden van de Landelijke Gilde schrijven zich in voor de  oefenavond  en voor de 4 lessen 
via mail : bennyraes@telenet.be en doen de overschrijving van €14 per persoon op 
RekNr.: BE36 7310 4728 8481 
Niet-leden aanmelden bij lucdebroyer@hotmail.com  
 

  Paasviering                                                                          zondag 17april 
 
Traditiegetrouw is er op Pasen om 10u onze paasviering met de St-
Kristoffelkerk in lentetooi en in een decor met verschillende dieren.  
Wij doen dit ook met als extra voor onze kinderen chocolade 
paaseieren. Wij nodigen jullie allen uit om aanwezig te zijn op deze 

viering. Na afloop worden alle kinderen 
van voor gevraagd om hun welverdiende 
paaszakje in ontvangst te nemen.  
 
De tekening die hierbij gevoegd is mogen 
zij ingekleurd meebrengen naar de viering.  
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Motte van Londerzeel / de Burcht                                      vrijdag 22 april 
 
De Burcht van Londerzeel is een uniek stuk levende geschiedenis in het hart van ons 
dorp. Ontelbare mensen hebben bijgedragen aan het verhaal van de Burcht en haar 
bewoners en heel wat generaties hebben zich laten meeslepen door de kleurrijke 
legendes en de al even merkwaardige geschiedenis.  
 
Op 22 april 2022 presenteren : Het Davidsfonds, GHKLonderzeeL, de St Kristoffelkring 
en de Landelijke Gilde een documentaire, gefilmd door Take2 over feiten en fictie van 
de Burcht van Londerzeel tijdens het “Motte’Gebeuren”.  
 

 
Deuren om 19u00 in de St Kristoffelkerk van Londerzeel. 
  
De St-Kristoffelkring voorziet een tentoonstelling over de historiek van de 
Burchteigenaars en hun wapenschilden in de dwarsbeuk en het Davidsfonds verkoopt de 
brochure “Een geschiedenis over het Burchtdomein”. 
De archeologen Anton Ervynck, Marc Dewilde en Peter Van der Plaetsen die in 1987 de 
opgravingen van de Burcht organiseerden, vertellen over hun ervaringen, bevindingen 
en nieuwe inzichten. Dan volgt de première van de documentaire “De Burcht van 
Londerzeel”.  
 
Eva Goudie-Falckenbach, mezzo/alt bij het Vlaams Radiokoor, zal begeleid door luitist 
Jurgen De Bruyn, voor passende muziek zorgen.  
Dan gaat het in stoet en onder begeleiding van de Koninklijke Jacht – en 
Alpenhoorngroep The Greenfields naar de Burcht.  
Hier onthullen we een infobord met QR-code waarmee de toekomstige bezoekers van 
het burchtterrein de documentaire kunnen bekijken. 
 
Tot slot drinken we samen, Landelijke Gilde zorgt voor de drankstand, een of meerdere 
“heildronken” op ons uniek stukje erfgoed. 
De inkom is gratis, ieder krijgt een drankbon aangeboden.  
Een vrije gift wordt geapprecieerd. 
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  Ter herinnering :                       weekend Lier van 1 juli t/m 3 juli 2022                               

 
 
Nu de Covid-cijfers het weer toelaten, 
organiseren we met veel enthousiasme 

                                   opnieuw een familieweekend. Tijdens het 
weekend van 1 tot en met 3 juli ’22 trekken we met onze Gilde 
naar Lier. We zullen de Pallieterstad ontdekken vanuit hostel Bed 
Muzet. We bieden jullie een verblijf aan in een 2-, 4- of 6- 
persoonskamer, uitgerust met een eigen privé-badkamer (meer 
info via https://www.jeugdherbergen.be/nl/lier).  
 
 
 
Vrijdag 1 juli 
We verzamelen om 11u aan het Station van Londerzeel en fietsen 
samen 50km richting onze verblijfplaats in Lier. We laten ons 
verrassen door mooie, landelijke en rustige wegen langsheen het 
fietsknooppuntennetwerk. Onderweg kiezen we een rustige plek uit voor een picknick 
(zelf te voorzien). Als alternatief vertrekt er rond 13u vanop het Heldenplein een bus. ‘s 
Avonds schuiven we rond 18u30 samen aan tafel voor een driegangenmaaltijd in Bar 
Muza. Voor wie wil, voorzien we nadien een ontspannende activiteit in de polyvalente 
zaal. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
  
 

 
 
Zaterdag 2 juli 
Na een lekker en stevig ontbijt wandelen we ‘s ochtends een viertal kilometer richting 
“Het Brabanderhof” voor een begeleid bezoek aan de 
Paardenmelkerij en Sportstallen  (meer info: 
https://www.paardenmelk.be/).  
 
We maken er kennis met de dagdagelijkse 
werkzaamheden op het bedrijf, bestuderen het 
melkproces (en degusteren uiteraard verse 
paardenmelk), ontdekken de gunstige effecten van 
paardenmelk op ons lichaam en welzijn, bekijken een 
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audiovisuele presentatie over de rijke geschiedenis van het landbouwbedrijf en ronden 
af met een heerlijke broodmaaltijd op de boerderij. Zij die willen kunnen een kijkje 
nemen in de winkel. 
 
Na de middag wandelen we terug richting hartje Lier en schepen we in voor een 
toeristische rondvaart door de stad. Tijdens deze tocht ontdekken we de meest 
aantrekkelijke plekjes van Lier vanop het 
water. De gids zal ons onder andere ook 
vertellen wat de "Pottekesnete" is.  
 
Nadien zetten we al wandelend onze 
ontdekkingstocht verder. Aan de hand van 
vertellingen en fragmenten uit het boek 
”Pallieter” van Felix Timmermans leren we 
de stad Lier nog beter kennen. Vanaf het hart van de stad zijn we binnen de kortste 
keren terug bij onze verblijfplaats. 
In totaal zullen we verspreid over de dag een 9-tal kilometer wandelen. We sluiten deze 
dag af met een lekkere avondmaaltijd bij Bar Muza en hebben ook nu weer de 
polyvalente zaal ter beschikking. 
 
Zondag 3 juli 

Lier heeft heel wat te bieden en iedereen kan zijn voormiddag naar eigen wens invullen. 

Wandelaars en fietsers kunnen gebruik maken van de vele uitgestippelde routes in en 

rond de stad en/of van het aanwezige wandel- en fietsknooppuntennetwerk. Vertoeven 

in het stadspark, een oase van rust in het centrum van Lier, of op een van de vele 

terrasjes in de stad is eveneens een ideale zondagvoormiddagactiviteit. Ook een frisse 

duik in ‘De Waterperels’ behoort tot de mogelijkheden.  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Na een vrije voormiddag vangt onze fietsbende kort na de middag de terugtocht van 
40km aan. De bus vertrekt later in de namiddag huiswaarts. 
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Hoe inschrijven ? 
Ga je graag met ons mee op ontdekking in Lier? Bezorg het bijgevoegde formulier zo 
spoedig mogelijk aan Benny Raes. Na ontvangst van de inschrijving, krijg je een 
bevestiging per mail en moet het verschuldigd bedrag worden overgeschreven op 
RekNr.: BE97 7341 4224 4849. Het bedrag moet voor 1 juni 2022 op onze rekening 
staan. 
 
Wat kost dit en wat krijg je voor je geld ? 
 
Voor het volledige weekend vragen we onderstaande bijdrage (per persoon): 

 Kinderen (3-12 jaar) 

o € 100 (€120 voor niet-leden) 

o Supplement van 15 EUR voor bus  

 Volwassenen (> 12jaar) 

o 2-persoonskamer: € 140 (€160 voor niet-leden) 

o 4- of 6-persoonskamer: € 120 (€140 voor niet-leden) 

o Supplement van €15 voor vervoer met bus 

Samengevat, voor bovenvermelde bedragen voorzien we voor jullie:  
 Begeleide fietstocht naar Lier (en terug) met inbegrip van bagagevervoer 

 Twee overnachtingen met uitgebreid ontbijt in Hostel Bed Muzet, in een 2-,4- of 

6-persoonskamer 

 Twee driegangenmaaltijden in Bar Muza 

 Gezellig samenzijn op vrijdag- en zaterdagavond, wie wil kan deelnemen aan één 

van onze activiteiten 

 Bezoek, rondleiding en broodmaaltijd à volonté op de paardenmelkerij  

 Boottocht met gids op de Binnennete 

 Begeleide verteltocht door de stad Lier 

Je picknick en drankje tijdens de fietstocht voorzie je zelf, evenals de lunch op 
zondagmiddag en eventuele toegangsgelden voor je zondagvoormiddagactiviteit. 
Handdoeken neem je ook mee. 
Voor meer info kan je terecht bij Benny Raes via bennyraes@telenet.be of  
0486/41 97 05 
 
 

  Vooruitblik 
 

Jullie kunnen alvast volgende data noteren in jullie agenda : 
 
Donderdag 26 mei : om 10u dialectenviering in de kerk van Londerzeel Sint-Jozef in het  
                             kader van 150 jaar parochie Londerzeel Sint-Jozef. 
 

Vrijdag 27 mei : avondwandeling  
 

Zaterdag 28 mei : jaarmarkt in Londerzeel Sint-Jozef 
 

Maandag 6 juni : jaarmarkt in Steenhuffel 
 

Zaterdag 11 juni : boerenmarkt Londerzeel 
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NAAM : ………………………………………………………………….......................................... 

ADRES : ……………………………………………………………………………………………. 

LEEFTIJD : ………… 
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