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GILDENBRIEF
LANDELIJKE GILDE
Londerzeel St-Kristoffel & St-Jozef

Woordje van de voorzitter

Beste leden,
We zijn in april dusdanig verwend geweest, dat er een waar zomergevoel door onze
aderen stroomde. De warmste 19de april in 100 jaar, een mens zou spontaan vergeten
dat er nog zoiets bestaat als aprilse grillen.
Hopelijk betalen we de rekening niet in mei. Het is voor ons de maand dat we al eens
meer buiten komen en andere oorden bezoeken. Zij die van wandelen en natuur houden
mogen alvast hun stapschoenen boven halen.
Deze gildebrief geeft u de broodnodige informatie van wat er de komende twee
maanden op u zal afkomen. Pik eruit wat uw interesse opwekt, weet dat ons bestuur
jullie steeds met open armen zal ontvangen.
En nu we het toch over ons bestuur hebben! Deze zijn achter de schermen naarstig
bezig ons jubeljaar voor te bereiden. Er worden drukke plannen gesmeed.
Als bestuur willen we jullie ook de kans bieden hieraan mee te werken!
Hebben jullie soms leuke ideeën, die kunnen leiden tot een uitgewerkte activiteit ?
Aarzel niet deze door te spelen naar één van onze bestuursleden of via de website.
Wij willen ze zeker verder uitwerken, maar voldoende aanbreng, is belangrijk en alleen
maar in het voordeel van onze leden.
Jullie dus 
Ik wens jullie veel leesplezier met deze gildebrief en hopelijk zien we elkaar op één der
volgende activiteiten.
Uw voorzitter
Ronny

V.U. Ronny Sarens, Schuurveld 18, 1840 Londerzeel, ronny.sarens@pandora.be
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Avondwandeling te St.Amands

Vrijdag 11 mei

Met de kinderboerderij (Kuitegemstraat 61) als
uitvalsbasis ontdekken we het rijke verleden van
Sint-Amands met zijn schilderachtig middeleeuws
straatjes, het graf van Emile Verhaeren en de stille
waters van de Schelde. We komen ook langs de
steenovens.
We verzamelen om 18u30 op het Heldenplein om in
carpooling te rijden naar de kinderboerderij. De
wandeling start daar om 19u15. Op het einde krijgt ieder 2 pistolets (1 hesp, 1 kaas) en
2 drankbonnetjes.
Voor dit alles betaal je € 6 per persoon (kinderen tot 12 jaar € 3) over te schrijven op
RekNr.: BE97 7341 4224 4849 met als mededeling “avondwandeling + naam”. Het
bedrag moet uiterlijk dinsdag 08/05 op de rekening staan.

Ontbijt en ochtendglorenwandeling

zondag 27 mei

Met onze ochtendwandeling bieden we jullie een unieke
gelegenheid aan.
Wij hebben van de gravin de toelating om het kasteel
“Drietoren” eens te bezoeken.
Enerzijds gaan de gidsen van natuurpunt ons in het park
laten kennis maken met de fauna en flora die er leeft.
Anderzijds hebben we ook nog gidsen die de historiek van
het kasteel eens uit de doeken gaan doen.
Deze ochtendwandeling heeft nog een derde aspect, wij
vertrekken vanuit het gildenhuis in Londerzeel. Hiermee
willen we eens aantonen dat de natuur korter bij onze dorpskern aanleunt dan
sommigen denken. Onze gemeente is en blijft een plattelandsgemeente !
Programma:
8u30’ :
ontbijt in zaal het gildenhuis ( gildestraat 17, londerzeel).
9u30’ :
vertrek richting kasteel “Drietoren”
10u15’ : aanvang van de parkwandeling onder begeleiding van een gids.
11u15’ : vertrek terug richting gildenhuis.
12.u00’ : aankomst in het gildenhuis
12u30’ : sluiten we de deuren, einde!
Kostprijs: €10 per persoon, kinderen jonger dan 12 jaar €5.
Wilt u hieraan deelnemen? Stort dan voor 22 mei op RekNr.: BE11 7341 4224 4748
Als mededeling vermeld u “ochtendwandeling + naam”.
Tot slot : in het park hebben we respect voor al hetgeen er groeit en de eigendom van
een ander. We blijven op het pad en er wordt niets geplukt of vertrappeld!
V.U. Ronny Sarens, Schuurveld 18, 1840 Londerzeel, ronny.sarens@pandora.be
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Boerenmarkt

zaterdag 02 juni

Enkele jaren geleden nam ons gemeentebestuur het initiatief om te starten met een
eigen boerenmarkt. Onze gilde stond hierbij mee aan de wieg en ondersteunt dit ten
volle. Het is een prima gelegenheid voor onze land- en tuinbouwers, alsook onze
floristen om te tonen aan de lokale bevolking wat ze te bieden hebben.
Er zijn veel gezinnen bijgekomen die weinig of geen band hebben met onze gemeente.
Het is voor hen een unieke gelegenheid hier wat aan te
doen en voor de andere tevens een moment om verse
producten aan zeer voordelige prijzen aan te kopen.
De boerenmarkt gaat door op het heldenplein van 9.00u
tot 12.00u. Zij die door het sjouwen van de vele zakken
te moe of dorstig zijn geworden, onze landelijke gilde
tent brengt rust en soelaas.

Jaarmarkt Steenhuffel

maandag 21 mei

Op 2de pinksterdag is er een volkstoeloop richting Steenhuffel. Hun traditionele
jaarmarkt brengt heel wat volk op de been.
Onze landelijke gilde vindt het de gelegenheid bij uitstek om uit te pakken met reclame
voor ons nakend oogstfeest.
Het is de eerste plaats waar we ons programma officieel voorstellen en u de kans krijgt
om al kaarten te kopen.
Wij zullen waarschijnlijk terug in de Lekkerstraat staan. U kan ons herkennen aan onze
oranje tent waaronder u kunt genieten van een natje en een befaamde pistolet met
spek en eieren.

Comité Jean Pain

zondag 24 juni

De voorbije 40 jaar is het Comité Jean Pain vzw uitgegroeid
van een demonstratiewerf voor de verwerking van snoeihout
tot een bezoekerscentrum waar naast de productie en het
gebruik van diverse compost ook verscheidene
kringlooptechnieken worden gedemonstreerd.
Vier decennia lang was het een ontmoetingsplaats voor
duizenden bezoekers, stagiairs, vrijwilligers, tuinders en
compostmeester uit binnen- en buitenland, met aandacht voor de rol van organisch
materiaal in de bodem en het leven in de thuis in het algemeen.
Dit jaar vieren ze het veertigjarige bestaan van deze vereniging : ze trekken alle
registers open en hun vrijwilligers zetten de beste beentjes voor.
Het Comité Jean Pain nodigt jullie allen uit op hun open deur dag op 24 juni 2018
vanaf 9.30u.
Aangezien dit toch dicht aanleunt bij onze gilde zullen we er die dag ook staan met een
standje. Jullie zijn allen welkom!
V.U. Ronny Sarens, Schuurveld 18, 1840 Londerzeel, ronny.sarens@pandora.be
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Fietstocht met bedrijfsbezoek en BBQ

Zaterdag 16 juni

Middenin de WK-voetbalgekte organiseert de Landelijke Gilde op zaterdag 16 juni 2018
een fietstocht met bedrijfsbezoek en BBQ.
Het vertrek van de fietstocht is voorzien om 15u op het Heldenplein. Samen genieten
we van een heerlijke fietstocht van ongeveer 25 km. Uiteraard houden we onderweg
even halt om bij te tanken, hopelijk op een zonovergoten terrasje.
Nadien keren we terug huiswaarts voor het bedrijfsbezoek. Dit jaar trekken we richting,
“Over de Beek” in Steenhuffel voor een tweeluik.
Fietsers en niet-fietsers komen samen omstreeks 18 uur op het bedrijf “Heyvaert NV”,
over de beek 8 in Steenhuffel.
Wat klein begon met Heyvaert Jan
(Jean va Vores) op Breestraeten in
Merchtem in de jaren 60 is in de
jaren 70 gegroeid en doorgegeven
aan zijn zonen die in 1980 verhuist
zijn naar Over de beek 8, 1840
Steenhuffel. Reeds 20 jaar doen
Heyvaert François & Willy al jaren
hun best om Fendt in al zijn glorie
te laten zien, te verkopen en te
herstellen. Ook voor allerlei
loonwerken staat Heyvaert NV tot uw dienst. Tijdens het bezoek vertellen ze ons met
plezier over de mogelijkheden om te spitten en direct mais te zaaien met toevoeging
van vloeibare meststoffen. Speciaal is dat de tractor gps-gestuurd wordt om zo correct
mogelijk te zaaien.
Na een deskundige uitleg gaan we verder richting bedrijf “putboringen gebroeders
Mertens” een familiebedrijf waar men het vakmanschap al meer dan 60 jaren beoefent.
Het begon allemaal op een dag in 1957 wanneer Frans Mertens, de stichter van
Putboringen Mertens, zonder water kwam te
zitten. In de loop der jaren werd er steeds
gezocht naar vernieuwing van boormachines
en werden de zonen Jos en Emiel de
zaakvoerders van het bedrijf.
Na de kennismaking met dit bedrijf gaan we
lekker genieten van een heerlijke BBQ. Op de
rooster wordt voor iedereen een stuk spek,
hamburger, chipolaté en kipfilet voorzien
samen met heerlijke groentjes. Ideaal om
even na te praten met een heerlijk pintje of
duveltje erbij.
We bieden U deze activiteit aan voor de ronde som van € 12 per persoon, kinderen
jonger dan 12 jaar betalen € 6.
Er moet wel ingeschreven worden tegen ten laatste 10 juni 2018 door overschrijving op
de RekNr.: BE48 7341 4200 0127 van de Landelijke Gilde met vermelding van:
avondfietstocht, uw naam, aantal deelnemers (volwassenen en/of kinderen).
Een activiteit dat bij vele leden ieder jaar aangestipt staat, dus echt iets om naar uit te
kijken! Tot dan !!!!!
V.U. Ronny Sarens, Schuurveld 18, 1840 Londerzeel, ronny.sarens@pandora.be
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Open tuinen

weekend 23 -24 juni
Dit jaar is het al de 26e keer dat de Landelijke
Gilden open tuinen organiseren. Dit open tuinengebeuren is uitgegroeid tot het grootste
evenement in ziin soort in Vlaanderen en dus
ook in België.
Dit jaar zullen er 189 tuinen worden
opengesteld.
De deelnemende tuinen worden met praktische
info en foto gebundeld in de tuingids “Open
tuinen 2018”. Deze gids is nu beschikbaar en
te verkrijgen voor €4,00 bij Aveve.

In ons eigen Londerzeel kan je terecht bij:
André Meysmans Deisels 26 1840 Londerzeel
Oppervlakte: 10 are
Type tuin: Vijvertuin - Groentesiertuin
Leeftijd: 36 jaar
Creatie: Eigen creatie
Natuurlijke tuin met smalle paadjes
omgeven door verschillende sierplanten en
in het wild groeiende bladplanten.
Romantische zithoekjes, pergola’s,
vijvertjes met vissen en amfibieën, serre,
kruidenspiraal, insectenhotel, snipperwand,
vlechtwerken, … Tuin zonder gazon.
Zelfontworpen pompsysteem voor vijvers.
Jean Van Vaerenbergh Sneppelaar 127 1840 Londerzeel
Oppervlakte: 10 are
Type tuin: Romantische vijvertuin –
Cottagetuin
Leeftijd: 20 jaar
Creatie: Eigen creatie
Cottagetuin met vooral vaste planten,
gerangschikt volgens kleur, rozen, hosta en
Hemerocallis.
Twee kleine vijvers.

Evenement
Keramiektentoonstelling van kunstenares Genoveva Eyckmans uit Langdorp.
V.U. Ronny Sarens, Schuurveld 18, 1840 Londerzeel, ronny.sarens@pandora.be
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