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Woordje van de voorzitter
Beste leden,
We zijn al toe aan onze vierde gildebrief dit jaar ! Dat we in de helft van ons jubeljaar
zitten is eveneens een feit. Het klinkt wat zagerig en oudbollig maar wat vliegt de tijd
snel. We kunnen het ook anders stellen en van mening zijn, als ge u amuseert hebt ge
steeds tijd te kort.
Ik wil met deze gildebrief dan ook even aanhalen dat we in de laatste rechte lijn zitten
van onze hoofdactiviteiten in teken van ons 100 jarig bestaan.
Voor het weekend naar Geraardsbergen, lopen de inschrijvingen op zijn laatste benen
(zie in uw mail box nog maar eens naar de “Wist u dat” dat deze week gekomen is).
Voor ons Oogstfeest en Killer Queen hebt u nog even tijd, maar ik zou niet tot op het
einde wachten en zeker voor Killer Queen uw tickets online al bestellen. Leden die geen
computer of internet hebben kunnen het eventueel vragen aan hun kinderen om ze
online te bestellen of uiteindelijk bij hun vertrouwde bestuurslid toch een kaart te
kopen. Als voorzitter kan ik niet genoeg benadrukken dat we u een unicum
voorschotelen dat nog vele jaren zal duren vooraleer we zo’n stunt nog eens uithalen.
Geloof me op mijn erewoord, we hebben ze intussen tweemaal gaan bekijken en het
blijft een fantastisch optreden vanaf de allereerste minuut. De show, belichting en sfeer
in één woord FENOMENAAL !
Meer hierover is binnenin te lezen, maar vooraleer deze hoofdvogels op u afkomen wil ik
jullie niet onthouden dat het weekend van 29 en 30 juni het Open Tuin weekend nog op
jullie bezoek ligt te wachten. In deze ledenbrief vind u ook de deelnemers die onze
gemeente rijk is.
Beste leden, dit is de laatste gildebrief die verschijnt voor onze hoofdactiviteiten van dit
jaar. Ik hoop uit het binnenste van mijn hart dat in de eerste plaats onze eigen leden
ons niet in de steek laten want, het bestuur heeft dit jaar kosten noch moeite gespaard
om er een top jaar van te maken. De beste manier om ons te bedanken is door
aanwezig te zijn.
Jullie trotse voorzitter
Ronny sarens
V.U. Ronny Sarens, Schuurveld 18, 1840 Londerzeel, ronny.sarens@pandora.be
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Opentuinen

29 – 30 juni

Ben je tuinliefhebber? Ontdek 175 Open tuinen.
Geniet je van tuinen kijken of wil je ideetjes opdoen om in de eigen tuin toe te passen?
Ontdek hoe je creatief met verschillende tuintrends kan omgaan en ga op tuinbezoek bij
de deelnemers aan Open tuinen.
Op 29 en 30 juni gunnen 175 gastvrije tuineigenaars het publiek een blik
achter hun tuinpoort of -haag. Tijdens Open tuinen van Landelijke Gilden
kunnen bezoekers kennis maken met bijzondere planten en originele
ontwerpen. Het publiek kan zich ook laten inspireren door de ‘generatietuin’,
het focusthema van deze 27ste editie.
In ons eigen Londerzeel kan je terecht bij:
Tuin 115 - Comité Jean Pain vzw - Bezoekerscentrum
Praktische info :
Oppervlakte: 1 hectare
Open tuin type: Didactische kringlooptuin
Leeftijd: 45 jaar
Adres: Holle Eikstraat 34 Londerzeel
Open op: 29 en 30 juni (10–18 u.)
Inkom: € 2 per persoon
Ten voordele van : ontwikkeling van de kringlooptuin
In de prijs: Gratis drankje en koekje
Contact: Comité Jean Pain vzw – Bezoekerscentrum
Telefoon: 052/30 53 65
Deze kringlooptuin ligt midden in een oase van rust met fruitbomen, poelen, kippen, kruiden,
groentetuinen … Demonstratie van gekende kringlooptechnieken om te telen, maai- en
snoeiresten herwaarderen in de tuin via vlechtwerken, mulchen, composteren
Voor elk wat wils in deze demonstratietuin: jong en oud kunnen samen leren hoe je
composteert, tuin- en keukenrestjes recycleert, moestuintjes bewerkt en onderhoudt, kippen en
konijnen houdt, bijen- en insectenhotels bouwt, takkenwallen en vlechtwerken maakt …
Tuin 116 - Jean Van Vaerenbergh
Praktische info
Oppervlakte: 10 are
Open tuin type: Romantische vijvertuin
Leeftijd: 22 jaar
Adres: Sneppelaar 127 Londerzeel
Open op: 29 en 30 juni (10-18 u.)
Inkom: € 2,50 per persoon
In de prijs: Gratis drankje en koekje
Contact: Jean Van Vaerenbergh
Telefoon: 0478/34 91 06
Romantische vijvertuin
Cottagetuin met vooral vaste planten, gerangschikt volgens kleur, rozen, hosta en Hemerocallis.
Twee kleine vijvers.
Evenement : Keramiektentoonstelling.
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Oogstfeest

Zondag 4 augustus

Dit jaar slagen we twee vliegen in één klap. We bestaan met onze gilde 100 jaar, maar
tevens is het de 10de maal dat ons Oogstfeest doorgaat. Indien we de Feria
(paardenparade) meerekenen.
Voor deze jubel-editie zijn het misschien geen klinkende namen, maar ik verzeker jullie
stuk voor stuk klasbakken die hun vak kennen en weten hoe het publiek te entertainen.
Door de overlevenden:
Door de overlevenden is de opvolger van de succesvolle tournee Nijghse vrouwen.
Deze keer gaat de Nederlandse coryfee Astrid Nijgh niet met drie dames op pad, maar
brengt ze met enkele jongere heren een ode aan overleden zangers en zangeressen uit
Vlaanderen en Nederland.
Drie generaties liedjesmakers
eren zangers en zangeressen
van bij ons.
De Nederlandse Astrid Nijgh
deelt het podium met
Stoomboot en Lennaert Maes.
Astrid is gekend van hits als
"Ik doe wat ik doe" en "Alleen
is maar alleen" (en van wijlen haar ex Lennaert Nijgh).
Stoomboot is als jongste Nekka-winnaar ooit een jonge opvallende stem van bij
ons, en Lennaert Maes is de frontman van Lenny & de Wespen.
Zij brengen samen voor het eerst werk van wie er niet meer is: van Ramses Shaffy tot
Bram Vermeulen, van Zjef Vanuytsel tot Luc De Vos, van Louis Neefs tot Yasmine.
Dries en de belgen:
We moeten Dries eigenlijk niet meer
voorstellen en we weten dat het wederom
een feest zal zijn daar waar Dries optreedt,
maar ere wie ere toekomt. Zijn successen
worden ook buiten onze gemeente grenzen
erkend met als gevolg dat hij dit jaar op de
Gentse feesten mag afsluiten op de
korenmarkt. Dat we met Dries een topper
van eigen bodem hebben staat intussen als
een paal boven water. Hij is van alle markten
en stijlen thuis, vandaar dat ik toch even meegeef van wat u dit jaar van hem mag
verwachten op het oogstfeest. Frontzanger Dries De Vis & zijn “Belgen” brengen
Nederlandstalige popsongs uit Vlaanderen en Nederland die recht uit het hart komen.
Liedjes die werkelijk iedereen kan meezingen !
Met een overdosis aan enthousiasme, leuke samenzangen en een portie stevige kloten,
doorprikken ze het repertoire van Clouseau, de Kreuners, Raymond V.H.G, Doe Maar,
Bazart, en zo veel meer.
Haal de dansschoenen boven, smeer de kelen want met Dries & de Belgen is het feest !
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Uncle Phil:
Wij als landelijke gilde willen ook eens inspelen op de vraag van onze jongere leden en
het aanwezige publiek dat ’s avonds op ons oogstfeest nog graag eens uit de bol gaat.
Met Uncle Phil gaan we zeker aan deze vraag beantwoorden. Misschien geen klinkende
naam, maar deze band staat bekend om elk optreden om te toveren in een zomers
festival spektakel. Een waardige afsluiter om onze jubileum editie mee te kruiden.

Als je van 90’s RNB houdt, graag meezingt en danst als Michael Jackson, of Jeniffer
Lopez dan is Uncle Phil dé band die je moet zien. Met een unieke mix van classic
Urban artiesten zoals Destiny’s Child, Rihanna, Timberlake,… en hedendaags geweld
zoals Bruno Mars, Major Lazor en Calvin Harris zit de sfeer er gegarandeerd in. En dit
met een Play list die je nergens anders zal terugvinden.Wij zijn er alvast klaar voor om
er een zomers feest van te maken.

Killer Queen

Zaterdag 10 augustus
Met killer Queen heeft onze gilde een band binnen
gehaald die internationaal hoge ogen heeft gegooid en
door gewaardeerde supersterren geloofd zijn voor hun
verschijning en live optredens.
Niemand minder dan Bob Geldhof die ooit de eerste
Live Aid op poten zette lauwerde Killer Queen en zei
ooit in een interview, als ik ooit nog eens een
evenement als Live Aid zou organiseren dan zou Killer
Queen een waardige vervanger zijn van de
legendarische groep Queen.
Met deze woorden wil ik jullie alleen maar doen inzien
wat voor iets unieks we hier in onze gemeente binnen
gehaald hebben. Erbij zijn is een must !!

Wij hebben enkele filmpjes van een optreden in Nederland zelf opgenomen en deze
worden vanaf nu stelselmatig op onze facebook gezet. Bekijk ze en stuur ze door naar
uw facebook vrienden.
https://www.facebook.com/landelijkegildenlonderzeel
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