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Woordje van de voorzitter
Beste leden,
Om deze gildebrief met een leuke lente noot te beginnen heb ik besloten het eens niet te
hebben over het weer , maar meer specifiek over onze voorbije activiteiten
Op zondag 24 maart bezochten we met 26 deelnemers het legermuseum. De ene gids praatte
wat luider dan de andere (misschien wat hardhorig geworden van de bombardementen?) maar
dat buiten beschouwing gelaten beleefden we een leerzame namiddag. Iedereen die vroeger
tijdens de les geschiedenis een beetje opgelet had, kon onmiddellijk mee de draad oppikken en
beleefde een interessante namiddag. Aangezien er zoveel over te vertellen viel, werd er
uitsluitend uitgebreid over WO1 gepraat. Om deze stof wat door te spoelen, werd er nadien nog
eentje op kosten van de kas gedronken in het gildenhuis. Hierbij kwam ter spraken om
misschien volgend jaar eens een namiddag te wijden aan WO2. De mogelijkheid bestaat, maar
wordt eerst besproken tijdens één van onze volgende bestuursvergadering.
Een tweede activiteit is nog maar net voortbij wanneer ik deze letters afschiet richting mijn
computerscherm. Het boogschieten op een liggende wip, in het zaaltje “Op den berg”. Na een
korte initatie en de broodnodige uitleg van de mannen die er verstand van hebben, kon
iedereen een half uurtje inoefenen.
Om 20.00u begon het echte werk voor punten en het werd vlug duidelijk dat het moeilijker is
dan het lijkt. Gelukkig konden we op Rudy rekenen om de motivatie erin te houden. Opvallend
was dat er de eerste drie schietbeurten niemand een pluim eraf kon schieten. Maar vanaf Rudy
een fles kriek boon of geuze “mariage parfait” uitloofde voor de eerste die er een pluim
afschoot, lukte het opeens bewonderenswaardig wel. Dat het ook iets was voor onze
vrouwelijke leden konden we duidelijk ondervinden want, de eerste flessen gingen allemaal naar
onze vrouwelijke Willem Tell’s.
Het kon de pret niet bederven en na een uurtje of twee mocht iedereen zich zowaar verzekeren
van een fles geestrijke drank. Zij die erbij waren hebben zich kostelijk geamuseerd en de laatste
pijlen werden verschoten omstreeks 23.00u. ik heb mijn laatste pijl weg geschoten zonder zijn
pluim achteraan, want ik vind dat rudy ze verdiende door er zo een gezellige avond van te
maken. Aan zij die een fles mee huiswaarts genomen hebben, kan ik maar één ding nog aan
toevoegen. Santé !!!

Uw voorzitter
Ronny Sarens
V.U. Ronny Sarens, Schuurveld 18, 1840 Londerzeel, ronny.sarens@pandora.be
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Dansen

Donderdag april / mei
Op vrijdag 19 april en 24 mei 2019 is iedereen die graag eens danst
welkom voor een avondje vrij dansen in zaal Gildenhuis te
Londerzeel.
De avond staat onder leiding van onze dansmeesters Lut en Luc en
alle dansen komen aan bod.
Voor leden van de Landelijke Gilde is de dansavond gratis,
niet-leden betalen €4.
Aanvang 19u30 einde 23u00 in zaal Gildenhuis Londerzeel.

Ochtendwandeling

Zondag 5 mei

De ochtendstond heeft goud in de mond. Op 5 mei kan je dit ook letterlijk nemen. We
gaan u die morgen verwennen met een heerlijk uitgebreid ontbijt. Zij die er de
voorgaande jaren erbij waren weten dat dit niet overdreven is. Maar, het is ons niet
alleen om het rijkelijk eten te doen, maar ook de frisse ochtendwandeling zal een
voltreffer zijn. Dit jaar staat het gehuchtje Meuzegem op onze lijst. De gebruikelijke
twee gidsen van natuurpunt verzekerden ons dat ze een mooie en interessante
natuurwandeling in en om Meuzegem in petto hebben.
Alle ingrediënten zullen er dus aanwezig zijn om er iets leuks van te maken.
Wil je deelnemen? Om te beginnen schrijf u dan in voor 30 april.
U doet dit door € 14 te storten op RekNr.: BE22 7341 4224 4647 in mededeling zet
u “Naam + ochtendwandeling”. Voor ons is het belangrijk de mededeling ook te
vermelden aangezien we bepaalde rekeningnummers voor meerdere doeleinden kunnen
gebruiken.
Programma:
8u15: vertrek op heldenplein via carpooling ! Daar er weinig parkeerruimte is vraagt de
uitbater om met zo min mogelijk auto’s te komen. Per fiets kan natuurlijk ook altijd en is
tevens al een goede voorbereiding voor ons week end naar Geraardsbergen.
8u30:
start van het ontbijt
10.00u :
start van de wandeling
+- 12.00u: zijn we terug in de parochiezaal en kan er nog een drankje genuttigd
worden (in de prijs inbegrepen).
12u30:
terug in Londerzeel.

Adres :
Parochiezaal ’t Ameuzement,
meuzegemstraat 84
1861 Meuzegem/Wolvertem
V.U. Ronny Sarens, Schuurveld 18, 1840 Londerzeel, ronny.sarens@pandora.be
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Boerenmarkt

Zaterdag 25 mei

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.

Avondwandeling

Vrijdag 31 mei

Avondwandeling vrijdag 31 mei 2019, speciale editie.
Dit jaar kozen we voor een wandeling van zo’n 7 km door het schilderachtige Kravaalbos
(80 ha, vroeger behorend aan de abdij van Affligem, ligt op het grondgebied van vier
(deel)gemeenten: Meldert en Baardegem (Aalst), Asse-ter-Heide (Asse) en Mazenzele
(Opwijk). De provinciegrens van Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant doorkruist het
bosgebied) en dit in goed gezelschap van Tobra en Zina, 2 ezels met een stamboek.
Stevig schoeisel is aangeraden.
Vertrekpunt is bij Ben en Leona Verhaevert, Schaapheuzel 6, te
Mazenzele Opwijk. Op deze locatie is het landbouwmuseum
Vedderboom gevestigd.
‘Het is een authentieke collectie van honderden oude
landbouwwerktuigen’, zegt Ben Verhaevert. ‘De collectie is een
stille getuige van het landbouwleven in onze streek. De jongere
generatie beseft vandaag niet meer hoe hard onze voorouders
hebben moeten wroeten om te overleven en vooral hoe goed ze
waren in het bewerken van de grond.’
Samenkomst Heldenplein : 18u30
Vertrek Mazenzele : 19u15
Ieder krijgt 2 drankjes en 2 pistolets. Om deel te nemen moet je 6 EUR storten op
Reknr.: BE97 7341 4224 4849 met vermelding van “avondwandeling + naam” en dit
ten laatste op woensdag 29 mei. Kinderen tot 12 jaar gaan mee voor 3EUR.
V.U. Ronny Sarens, Schuurveld 18, 1840 Londerzeel, ronny.sarens@pandora.be
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Fietstocht met bedrijfsbezoek + BBQ

Zaterdag 22 juni

Ja …wat gaat de tijd snel…. Het is inmiddels al 11 jaar geleden dat we talrijk een
bezoekje brachten aan het bedrijf Belchim. Naar aanleiding van ons 100 jarig bestaan
mogen we terug te gast zijn op het bedrijf.

Belchim werd in 1987 opgericht door Dirk Putteman. Het bedrijf groeide uit tot Belchim
Benelux na een uitbreiding naar Nederland en werd vervolgens in 2001 omgedoopt tot
Belchim Crop Protection. Belchim is er in geslaagd om voortdurend haar gamma
gespecialiseerde gewasbeschermingsproducten verder uit te breiden en zich te vestigen
in verschillende landen in en buiten Europa.
Het vertrek van de fietstocht is voorzien om 14u30 op het Heldenplein. Samen genieten
we van een heerlijke fietstocht van ongeveer 28 km langs rustige wegen. Iedereen die
er bij was op onze winterwandeling sprak over het mooie parcours dat ze aflegden. We
hebben deze 9 km dan ook opgenomen in onze fietstocht. Op de hoeve bij Filip Joos ,
houden we een drankstop . Hierna fietsen we verder richting Belchim gelegen in de
Brusselsestraat tegenover KLSK-Londerzeel. Na het genieten van een drankje krijgen we
een mooie rondleiding waarna we samen verder fietsen naar “wegenwerken Van
Hoorebeeck”, Temsesteenweg 40, 1861 Meise (500 m verder richting Slozen) waar er
een heerlijke BBQ te wachten staat.
Ook niet fietsers kunnen aan deze activiteit deelnemen.
Al deze leden worden verwacht ten laatste tegen 16u30 aanwezig te zijn bij Belchim
waar 2 gidsen jullie opwachten voor het bezoek. Na de rondleiding kunnen deze
genieten van een drankje ter plaatse waarna iedereen zich rustig kan begeven richting
“wegenwerken Van Hoorebeeck” , Temsesteenweg 40, 1861 Meise, voor een heerlijke
BBQ.
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. 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 18 juni 2019 door overschrijving op
de RekNr.: BE11 7341 4224 4748 van de Landelijke Gilde met vermelding van:
avondfietstocht, uw naam, aantal deelnemers (volwassenen en/of kinderen) en fietser of
niet fietser.
Een top activiteit op een top locatie, zorg dat je erbij bent!!!

V.U. Ronny Sarens, Schuurveld 18, 1840 Londerzeel, ronny.sarens@pandora.be
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Nest wordt Libelle Nest

Beste leden,

We laten jou als lid van Landelijke Gilden nu al graag weten dat vanaf juni het ledenblad
“Buiten” zal vergezeld worden van het magazine Nest in een nieuw jasje. Vrijdag 29
maart viel de laatste Nest in zijn huidige vorm in jouw brievenbus. Vanaf nu wordt het
Libelle Nest.
Je vraagt je waarschijnlijk af wat er dan net verandert? Het aantal keren dat je dit
magazine ontvangt, blijft ongewijzigd: je krijgt zoals steeds zes maal per jaar samen
met het ledenblad “Buiten” een magazine in de bus. Wat er wel wordt bijgestuurd, is de
inhoud. We willen het plattelandsleven nog meer tot zijn recht laten komen, met méér
aandacht voor de gewone dingen en net iets minder aandacht voor de exclusievere
designwereld. Kortom: vernieuwend en toch herkenbaar, helemaal op maat van onze
leden.
Wat zal je zeker in de nieuwe Libelle Nest kunnen terugvinden?
• Inspiratie om jouw thuis nóg gezelliger te maken, met landelijk wonen in de kijker
• Tips om buiten écht te beleven, met een centrale plaats voor het dorp en het
platteland
• Toegankelijke recepten met aandacht voor (h)eerlijke producten
• Een portie landbouwbeleving, met focus op de producent en diens product
• Pakken creativiteit met heel wat tips om zelf aan de slag te gaan
• Een ode aan het landelijke leven, dichtbij de seizoenen en de natuur
• Het verhaal van de moderne plattelandsmensen, als actieve ondernemende mannen
en vrouwen
• Leuke belevingsactiviteiten
Wij kijken alvast uit naar deze nieuwe Libelle Nest. Jij ook? Je vindt de vernieuwde
versie een eerste keer op vrijdag 7 juni in je brievenbus.
Veel leesplezier!
Sonja De Becker
Voorzitter Landelijke Gilden

V.U. Ronny Sarens, Schuurveld 18, 1840 Londerzeel, ronny.sarens@pandora.be
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Familieweekend Geraardsbergen

5 – 6 – 7 juli

Even een herhaling in een notendop van onze vorige gildebrief. Naar aanleiding van ons
100 jarig bestaan voorzien we een weekend in Geraardsbergen. Dat dit uiterst geschikt
is ook voor jonge gezinnen zal vlug blijken als ge de onderstaande links aanklikt. De
uitgebreide uitleg kreeg u al in onze vorige gildebrief en kan nog steeds op onze website
bekeken worden indien u de gildebrief niet meer terugvind. De allerbelangrijkste
gegevens geven we voor jullie hieronder nog even mee.

Wat kost dit?
Kinderen < 3 jaar
Kinderen 3 – 11 jaar
Volwassenen(>12 jaar) : fiets
Volwassenen (>12 jaar) : bus

Wat is inbegrepen?






Leden
Gratis
€ 75 per persoon
€ 85 per persoon
€ 100 per persoon

Niet-Leden
Gratis
€ 95 per persoon
€ 105 per persoon
€ 120 per persoon




Begeleidde fietstocht naar Geraardsbergen en terug
Verblijf in jeugdherberg ’t Schipke
Maaltijd op vrijdag en zaterdagavond, ontbijt op zaterdag en zondag
Picknick op zaterdagmiddag
Bezoek en rondleiding Wambashoeve op zaterdagmiddag met drankje en een
echte Geraardsbergse mattentaart
Bezoek en rondleiding met gids in De Helix op zaterdagnamiddag
Toegang tot het domein de Gavers op zondag , jaarlijks evenement; Rommelmarkt
met speelgoedbeurs
Lakenpakket voorhanden
Gratis babybedje (op aanvraag) en kinderstoel







Maaltijd op vrijdagmiddag: picknick mee te nemen door de fietsers
Drankje tijdens de fietstocht heen en terug
Toegangsgelden voor attracties in domein de Gavers
Lunch (zondagmiddag) in domein de Gavers
Handdoeken zelf mee te brengen




Wat is niet inbegrepen?

Inschrijven ?

Het inschrijvingsformulier is terug te vinden op onze website ;
http://londerzeel.landelijkegilden.be, je mag uw inschrijvingsformulier ook doormailen
naar : bennyraes@telenet.be.
Nadat de inschrijving goed ontvangen is, krijg je een bevestiging per mail en kan je het
bedrag overschrijven op Reknr.: BE47 7310 4728 8380 van de landelijke gilde
Londerzeel.

Benieuwd?

Verblijf:
Wambashoeve:
De Helix:
De Gavers:

Meer info?

https://www.jeugdherbergen.be/nl/geraardsbergen
http://www.wambashoeve.be/
https://www.lne.be/de-helix
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/de-gavers.html

Voor meer info kan je terecht op de website; http://londerzeel.landelijkegilden.be
of via Benny Raes; GSM : 0486 41 97 05 mail : bennyraes@telenet.be
V.U. Ronny Sarens, Schuurveld 18, 1840 Londerzeel, ronny.sarens@pandora.be
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