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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                                                  
 
Een droge maart is goud waard, als het in april maar regenen wil. Maart was droog met 
een record aantal uren zonneschijn en echte lentedagen. De maartse buien waren met 
vakantie, vermoedelijk in Spanje. De neerslag kwam enkel begin april, zelfs in de vorm 
van sneeuw. De koude was even schrikken vooral voor diegenen die hun winterkleding 
al hadden opgeborgen. Op 1april draaiden ze op de radio het kerstliedje “Let it snow”. 
Het leek wel een aprilgrap. Wout Van Aert die niet zou deelnemen aan de Ronde van 
Vlaanderen, zou dat misschien een aprilgrap zijn ? Diezelfde dag nog kwam er meer 
duidelijkheid. Wout was besmet met het coronavirus, zoals zovelen, ook in Londerzeel. 
Het weer kantelde pas op de dag van onze ochtendwandeling en dat was een 
godsgeschenk. Met 55 deelnemers genoten we volop van de ontluikende natuur. In 
domein Tekbroek schrok een ree bij het zien van onze grote groep en vluchtte het 
struikgewas in. 
De voordracht van Johan De Pauw over 900 jaar Norbertijnen werd zeer gewaardeerd. 
Hij trok zelfs zijn witte kloosterkledij voor ons aan en zo weten we nu goed dat een 
kanunnik een habijt draagt. 
 
Wat willen we meedelen : 

 Dialectenviering op donderdag 26 mei 2022 
 Avondwandeling op vrijdag 27 mei 
 Jaarmarkt Sint-Jozef op zaterdag 28 mei 

 Jaarmarkt Steenhuffel op maandag 6 juni 
 Boerenmarkt Londerzeel Centrum op zaterdag 11 juni 
 Fietstocht met BBQ op zaterdag 18 juni 
 Opentuinen weekend 25 en 26 juni 
 Afronden inschrijvingen weekend Lier van vrijdag 1 juli tot zondag 3 juli 

 Dansactiviteiten 
 Huwelijksjubileum 
 Vooruitblik 

  
de voorzitter, 
 
Marcel 
 

Nr 3/22 
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Dialectenviering op hemelvaart, donderdag 26 mei 

 
William Van Hemelrijck, onze vertrouwde voorganger voor de 
dialectenviering, zal donderdag 26 mei de viering van 10u 
voorgaan in de kerk van Londerzeel Sint-Jozef in het kader van 150 
jaar parochie Sint-Jozef. Veiligheidshalve is hij het kleed in de kerk 
al gaan passen, dit om ongelukken te vermijden. Het kerkkoor zal 
de viering opluisteren zodat het een stemmig geheel wordt.  
Jullie zijn allen uitgenodigd tot verbinding in deze viering. 

 
Dat weekend staat de kermis op het kerkplein : 
parkeergelegenheid is dus beperkt.  
Bij droog weer kom je beter met de fiets.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Avondwandeling                                                              op vrijdag 27 mei 
 
Onze ochtendwandeling had al rustige, schilderachtige paadjes, onze avondwandeling 
heeft dat zeer zeker ook. We doen er zelfs nog een schep bovenop : het prachtige 
Kartelobos in een toch al vrij heuvelachtig landschap. Het Kartelobos vormde vele jaren 
geleden 1 geheel met het Kravaalbos.  
Goeie stevige wandelschoenen worden aangeraden voor deze wandeling van ongeveer 8 
km, waarbij we ook het geboortebos van Merchtem te zien krijgen. 
 
We vertrekken om 19u aan café Den Bruinen in Mazenzele 
(Opwijk), Dorp 13 (Voorbij de kerk op de linkerkant).  
We komen samen om 18u20 aan de parking van SK 
Londerzeel om aan carpooling te doen.  
 
 
Na de wandeling krijgt ieder twee belegde broodjes (1 met 
hesp en 1 met kaas) en 2 drankjes. 
 
Inschrijven doe je door de som van 8 EUR te storten op 
RekNr.: BE48 7341 4200 0127 en dit voor dinsdag 24 mei. 
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 Jaarmarkt Sint-Jozef                                                    op zaterdag 28 mei 
 
Wij zullen aanwezig zijn met een drankstand op de 
parking voor de voormalige parochiezaal en dit vanaf 
13u tot het einde van de jaarmarkt.  
In het kader van 150 jaar Sint-Jozef is er op Topmolen 
ter hoogte van Virgo De Heide een ludieke fotomuur 
met foto’s die werden ingestuurd door de mensen van 
d’Aa. 
 
 
 

 Jaarmarkt Steenhuffel  op maandag 6 juni 
 
Voor deze jaarmarkt moeten we geen publiciteit 
maken, aangezien algemeen bekend. Wel willen we 
even meegeven dat wij met het bestuur drankjes maar ook een broodje met spek en ei 
zullen aanbieden tegen democratische prijs. De ontmoetingsplek voor onze leden en ook 
voor niet-leden. Je vindt ons terug in de Lekkestraat. 
 
 
 
 

 Boerenmarkt  Londerzeel  Centrum                           op zaterdag 11 juni 
 
Een tijd 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 elk tevens een 
moment om verse producten aan zeer 
voordelige prijzen aan te kopen.  
 
De boerenmarkt gaat door op het 
Heldenplein van 9u tot 12u.  
Zij die door het sjouwen van de vele 
zakken moe of dorstig zijn geworden, onze 
landelijke gilde tent brengt rus en soelaas. 
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 Fietstocht met BBQ                                                      op zaterdag 18 juni 
 
Net voor de start van de grote vakantie organiseert Landelijke Gilde Londerzeel ieder 
jaar een fietstocht met bedrijfsbezoek en BBQ. Dit jaar gaat deze topactiviteit door op 
zaterdag 18 juni 2022. 

Het vertrek van de fietstocht is voorzien om 15u aan het station langs kant van het 
krantje. 
Samen genieten we van een heerlijke fietstocht van ongeveer 28 km. Uiteraard houden 
we onderweg even halt om bij te tanken op een zonovergoten terrasje welke enkel voor 
onze deelnemers zal voorzien worden. Nadien rijden we verder langs het mooie 
Peizegemse landschap richting Krinkelsteert 3, 1840 Londerzeel. Hier zijn wij te gast op 
het melkveebedrijf van Mertens Johan & Van Seghbroeck Els en hun dochter Leen. Het 
leven op de boerderij wordt steeds moeilijker door de negatieve aandacht die de sector 
in de media krijgt en vooral door de wetgeving. Toch blijven ze hier op het bedrijf niet 
stilstaan. Leen is reeds de vijfde generatie van de familie Mertens. Ze heeft na haar 
studies Bachelor Electro-Mechanica, ook nog een Bachelor Landbouw, met als 
afstudeerrichting Rundvee, gedaan.  
 
In 2019 werd er gestart met de bouw van een nieuwe melkveestal, die in oktober 2020 
in gebruik werd genomen, waar er momenteel 240 koeien worden gehuisvest. De 
nadruk ligt op automatisatie.  
Ook werd er geïnvesteerd in opwekken van eigen energie, door middel van een 
windmolen, zonnepanelen en opslag van deze energie in batterijen. 
Hoe dat daar allemaal in werking gaat, vernemen we van Johan en Leen.     
 
Ook niet-fietsers kunnen aan deze activiteit deelnemen. Al deze leden worden verwacht 
ten laatste tegen 16u45 aanwezig te zijn op het landbouwbedrijf voor het bezoek. Na de 
rondleiding kunnen deze genieten van een drankje en een heerlijke BBQ op het bedrijf. 
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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. Ieder krijgt ook 2 drankbonnetjes (normale consumptie). We bieden je deze 
activiteit aan voor de ronde som van € 14 per persoon, kinderen jonger dan 12 jaar 
betalen € 7. Er moet wel ingeschreven worden tegen ten laatste 14 juni 2022 door 
overschrijving op de RekNr.: BE11 7341 4224 4748 van de Landelijke Gilde met 
vermelding van: BBQ, uw naam, aantal deelnemers (volwassenen en/of kinderen). 
Gelieve ook te melden met F= fietser of NF niet fietser. 
 
Een topactiviteit op een toplocatie, zorg dat je er ook bij bent…. 

 Opentuinenweekend                                                              25 en 26 juni 
 
Zoals voorheen stellen dit jaar zowel het comité Jean Pain, als Jean Van Vaerenbergh 
hun tuinen open voor het publiek.  
De tuin van Comité Jean Pain, Holle eikstraat 34, Londerzeel is een didactische 
kringlooptuin en is op beide dagen open van 10 tot 18u.  
Inkom : leden LG 2,5 EUR, niet-leden 5 EUR. Een drankje is inbegrepen. 
 
De tuin van Jean Van Vaerenbergh, Sneppelaar 127, Londerzeel is een romantische 
vijvertuin. Deze tuin is op beide dagen ook open van 10 tot 18u.  
Inkom leden LG 1,25 EUR, niet-leden 2.50 EUR. Een drankje en een koekje is 
inbegrepen. 
Meer info op de site van open tuinen : https://www.tuinvandetoekomst.be/tuinzoeken 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité Jean Pain 
 

Jean Van Vaerenbergh 

Comité Jean Pain 
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 Afronden inschrijvingen weekend  Lier                 van 1 tot en met 3 juli                                

 
 

Tijdens het weekend van 1 tot en met 3 juli ’22 trekken we met 
onze Gilde naar de stad Lier per fiets of met de wagen. 
We zullen de Pallieterstad ontdekken vanuit hostel Bed Muzet. 
De inschrijvingen liepen als een trein maar spijtig genoeg moeten 
er 6 mensen afhaken wegens familiale redenen. 
Hierdoor zijn er nog 3 kamers vrij van 2 of 4 personen. 
We doen een oproep aan de late beslissers die er nog graag bij 
willen zijn. 
Inschrijven kan tot ten laatste 28 mei, op 1 juni moeten al de 
inschrijvingen doorgegeven worden aan Bed Muzet. 
Het programma is terug te vinden in vorige Gildenbrief of op onze 
website van de gilde ; 
https://londerzeel.landelijkegilden.be/activiteiten/62882 
Inlichtingen, vragen of inschrijven, bel Benny Raes, 0486/419705. 
Alle 60 deelnemers krijgen in de loop van juni verdere informatie 
rond juiste uur van vertrek fietsers, vervoer van bagage en zoveel 
meer…. 
Zorg zeker zelf al dat  jullie fietsen in orde zullen zijn… en weg zijn wij…. 
 
 
 

 Dansactiviteiten                                                                         maand mei 
 
 

Na een geslaagde heropstart met opfrissing van drie 
populaire stijldansen en flink wat lijn- en groepsdansen, 
bieden we jullie nu een leuke cursus LINDY HOP aan. 
De LINDY HOP is een swingende, maar rustige dans op 
langzame boogie of jive muziek ontstaan rond 1930 en 
die later aan de basis lag van jive en rock-'n-roll. 
 
Onze dansformule blijft ongewijzigd: een korte cursus van 4 lessen met telkens 2 uur les 
LINDY HOP + een leuke lijndans/groepsdans als extra. Na een korte pauze kan je nog 
een uur gratis oefenen. Opgelet, we starten altijd stipt om 19u30 ! 
Wanneer ?  Vrijdag 13 mei, vrijdag 20 mei, dinsdag 24 mei en vrijdag 3 juni. 
Waar ?  Gildenhuis in de Gildenstraat 21 in LONDERZEEL.  
 
Prijs ?   - Leden Landelijke Gilde betalen via Benny 4 € per les of 15 € voor de 4 

lessen. Je kan dit overschrijven op de RekNr.: BE 36 7310 4728 8481 
met  vermelding van naam + lindy hop 
- Niet Leden betalen 5 € per les of 18 € voor de 4 lessen bij Luc. 

 
Meer info of inschrijven via : Benny Raes, 0486/419705, bennyraes@telenet.be 
zo weten we hoeveel heren/dames komen dansen. 
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Huwelijksjubileum 
 
Op 3 april vierden Willy Van den Brande en Simone Verbelen hun gouden 
huwelijksjubileum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vooruitblik 
 

Jullie kunnen alvast volgende data noteren in jullie agenda : 
 
Van zaterdag 11 juni tot zaterdag 10 september : nationale streekzoektocht (zie     
bijgevoegde flyer) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zondag 7 augustus : oogstfeest op de Burcht 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simone en Willy danken 
het volledige bestuur 

voor de fijne attentie die 
ze mochten ontvangen. 
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