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Woordje van de Gilde
De donkere dagen zijn er weer en dit jaar weegt dit voor ieder nog zwaarder.
Wij voelden bij het ronddelen van de overschrijvingen voor het lidgeld dat velen nood
hadden aan een babbel. Enkele leden vroegen ons ook binnen te komen, maar dat was
uitgesloten. Ondertussen kunnen we meedelen dat we al enkele nieuwe leden hebben.
We willen jullie graag een tekst meegeven die het bestuur mocht ontvangen van Leuven
en waarbij gevraagd werd deze zoveel mogelijk te delen.

Hoe het met je gaat, dat willen we graag weten
Want ook al zien we je niet
we zijn je niet vergeten.
Gaat het wat minder, tijdens deze gekke tijden
en heb je ’t daar moeilijk mee?
Weet dan: dat is oké.
En gaat het goed?
Zoveel te beter!
Maar vraag eens (per telefoon of van op anderhalve meter)
hoe het met de buurman gaat?
Of zwaai eens enthousiast naar die wandelaar op straat.
Het is voor ons allen, geen gemakkelijk jaar
maar geef de moed niet op
we doen het voor elkaar.
Voor alle grootouders, kwetsbaren en zorgverleners
zetten we ons masker op, wassen we onze handen
en lachen we met onze ogen
zonder ontblote tanden.
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In plaats van onze handdruk
een vriendelijke blik
Want ook al staan we wat verder van mekaar
er is steeds ruimte voor een vriendelijk gebaar*.

Wat willen we aankondigen:





Annuleren van de tractorparade
Reacties en winnaars van fietszoektocht
Overlijdens in coronatijd
Twee uitgestippelde wandelingen

Namens het volledige bestuur ,
de ondervoorzitters,
Marcel en Joris
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Annuleren van de tractorparade
Reeds 3 jaar op rij organiseerden we de eerste zaterdag van januari een verlichte
tractorparade. Het aantal deelnemers groeide van 45 tot 65 en dan naar 75 en ook het
aantal toeschouwers ging exponentieel omhoog. In elke dorpskern van de 4 centra in
Londerzeel waren er heel wat vrijwilligers die zorgden voor een natje en een droogje
voor het publiek. Heel het dorp stond in die donkere dagen reikhalzend uit te kijken
naar al die mooie, kleurrijke lichtjes op zoveel verschillende manieren uitgewerkt.
Tot begin oktober kwam onze werkgroep enthousiast samen om de tractorparade in een
aangepaste light versie (coronaproof) uit te werken. Net voor de beslissing van de
regering van 23 oktober 2020 voor een eerste strengere aanpak, was deze werkgroep
baserend op hun gezond boerenverstand tot het besluit gekomen dat ook deze activiteit
niet kon doorgaan. Heel wat deelnemers oordeelden dat er voor 2021 geen
tractorparade kan zijn. De werkgroep had 20 inschrijvingen maar er kwamen er geen
meer bij. Ondertussen waren de tractorparades in Geel en Lebbeke ook geannuleerd.
Het positieve is dat deze 20 deelnemers al ingeschreven zijn voor de tractorparade van
8 januari 2022.
Met spijt in het hart werden
de voorbereidingen
stopgezet. Het volledige
bestuur werd ingelicht in
oktober. De sfeer, zoals
de vorige 3 jaren zou er
zeker niet zijn. We hopen er
terug volledig te kunnen
voor gaan voor 2022.

Afscheid


Overlijdens in coronatijd

Tijdens deze coronatijd moesten
we afscheid nemen van Filip Van Dyck
26/10/2020
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Reacties en winaars van de fietszoektocht
De fietszoektocht in coronaversie was met 235 deelnemers een schot in de roos.
De juiste antwoorden hebben de meesten onder jullie al lang gevonden op onze site, nu
kunnen jullie ook de volledige lijst zien van alle deelnemers met hun rangorde.
(https://londerzeel.landelijkegilden.be/actueel/antwoorden-fietszoektocht-2020)

Hierna enkele reacties van deelnemers :
-

De antwoorden staan idd op de site en verdorie hé, hebben we toch weer in wat
valstrikken getrapt.
Maar dat maakt het altijd zo leuk natuurlijk.
Bedankt voor de prachtige fietszoektocht. Het was werkelijk genieten van het
begin tot het einde. Bedankt Landelijke Gilde.

De eerste 3 winnaars kregen op zaterdag 14 november een bak met heel wat groenten.

Lieve Verdickt
Peter Van Campenhout
Anita Doms
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Twee uitgestippelde wandelingen

november tot februari

Wat we de komende weken met z’n allen doen, is van groot belang voor het beperken
van de verspreiding van COVID 19. Volg goed de opgelegde regels.
We kunnen blij zijn met wat mogelijk blijft en bieden jullie dan ook 2 uitgestippelde
wandelingen met een opdracht aan die jullie dan kunnen doen met jullie bubbel. We
kozen Londerzeel Sint-Jozef als locatie en een maximum aan rustige veldwegen.
Her en der verspreid over de 2 wandelingen vinden jullie 13 verschillende gedichten die
afkomstig zijn van Stuifmeel en opgenomen zijn in het boekje “Dichter bij de Boer” van
2003 uitgegeven door Landelijke Gilde Londerzeel. Je zal merken dat op een aantal
bladen 2 heel korte gedichten bij elkaar gezet werden, deze zijn telkens van dezelfde
dichter. Jullie mogen uit deze gedichten een top 3 kiezen, die jullie dan aan ons
meedelen. Wij halen hieruit de meest gekozen top 3. De 3 deelnemers die het best deze
top 3 benaderen, krijgen een verrassing.
Deze wedstrijd is enkel voor leden en hun gezin bestemd.
Wandeling 1 – 7,7 km-Vertrek aan de kantine van FC St. Jozef (Stuikberg 49,
Londerzeel St.Jozef) Verkorting mogelijk tot 6 km
1 neem de veldweg voorbij het voetbalveld
2 op de T-kruising neem je rechts, wandel tot de St. Jozefstraat en neem daar links
3 steek voorzichtig over en neem de Nieuwstraat (eerste rechts). Je draait mee naar
links
4 steek de Bloemstraat over en ga naar rechts, dan neem je de eerste veldweg naar
links (juist voorbij het bordje met nr 36 van de Brabantse Kouters)
5 op de eerste kruising vervolg je de veldweg naar rechts
6 op het kruispunt kies knooppunt 39 (smalle voetweg naar rechts)
7 als je bij de eerste huizen komt, kies je rechts de veldweg, knooppunt 35 en je
wandelt tot de Maldersesteenweg.
8 kies dan links en neem iets verder links de Bessembaan
9 je volgt knooppunt 310
10 je slaat veldweg 36 in (richting knoppunt 311) Je wandelt over de beek tot Ursene.
11 je kiest links om op de Blauwenhoek te komen en blijft rechtdoor gaan tot de
melding van knooppunt 38.
12 voorbij de witte villa (Topmolen 2) neem je de brede veldweg naar links
13 je wandelt tot Aveve en je gaat steeds rechtdoor tot je op Topmolen bent
14 steek over op de voorziene oversteekplaats en wandel achter de school de
Breendonkstraat in
15 bij de T-splitsing kies je links en wandelt tot de Jan Hammeneckerstraat
16 ga rechtdoor en wandel voetweg 45 in. je passeert de achterzijde van café Plekker
17 bij de T-splitsing naar links en dan de eerste rechts en je bent terug bij het
vertrekpunt

Verkorting tot 6 km
punt 7 je neemt niet voetweg van knooppunt 35 maar loopt rechtdoor tot de
Bessembaan, daar kies je links en volg dan weer vanaf punt 9
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Café Bij Plekker
Als de horeca terug mag werken, kan je terecht in café Bij Plekker. De sluitingsdagen
zijn maandag en dinsdag.

Wandeling 2 -5,9 km- vertrekpunt kantine FC St. Jozef (Stuikberg 49,
Londerzeel St. Jozef)
1 neem de veldweg voorbij het voetbalveld
2 op de T-kruising neem je rechts, wandel tot de St. Jozefstraat en neem daar links
3 Wandel tot Bakker David, steek over en ga op de parking van het CC Walschap, via
de nieuwe wijk Clippel naar de Bloemstraat.
4 op het kruispunt kies je in de Bloemstraat links om tot de pastorij te wandelen
5 neem de veldweg rechts van de pastorij (bordje Kossaatroute volgen)
6 aan het kruispunt van veldwegen kies je links (knooppunt 38 volgen)
7 op de T-splitsing kies je voor rechts (knooppunt 311 volgen) en je wandelt voorbij
AVEVE
8 op het einde van de veldbaan ga je naar rechts, richting Blauwenhoek
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9 je wandelt tot Blauwenhoek 106/1 en daar rechtover, links van een weide, nemen
we een smalle veldweg. Als je echt veilig wil oversteken, wandel je even verder om
het zebrapad te nemen en kies dan de veldweg
10 op de T-splitsing kies je links en wandelt tot het bord met het symbool van
doodlopende weg
11 juist voor dit bord neem je de veldweg naar rechts
12 je draait in de veldweg mee naar links en wandelt steeds rechtdoor tot je in de
Pikstraat komt.
13 daar ga je naar links en wandelt heel de Pikstraat uit tot je op Neeravert komt
14 Je kiest links om Neeravert te volgen en je komt voorbij het oorlogsmonument
15 het eerstvolgende bosje op je rechterkant wandel je in door te passeren opzij van
een bareel
16 bij de eerste splitsing in het bosje kies je links en je komt op de houten constructie
17 op het einde van de houten constructie kies je rechts om terug aan de bareel te
geraken
18 op straat neem je rechts om Neeravert verder te volgen
19 op het kruispunt steek je over en kies je rechts om de Breendonkstraat te volgen
20 je wandelt tot huis nr 104 en daar ga je een smalle veldweg in
21 je wandelt rechtdoor tot de eerste splitsing naar rechts en je komt terug aan het
vertrekpunt
Café Bij Plekker
Als de horeca terug mag werken, kan je terecht in café Bij Plekker. De sluitingsdagen
zijn maandag en dinsdag.
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Mijn top 3 van gedichten
Eerste regel van het gedicht

Naam van de dichter

1 ……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
2 …………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
3 …………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Schiftingsvraag : Hoeveel antwoorden zullen we ontvangen hebben in de periode tot
28/02/2021 ?
……………………......

NAAM__________________________________________________
ADRES ________________________________________________
_________________________________________________
Telefoonnummer : __________________
E-mailadres : ____________________________________________
Nummer lidkaart Landelijke Gilde : ____________________

Je kunt je top 3 per e-mail sturen naar piet.vandyck@proximus.be
of dit strookje binnen brengen in de brievenbus van Breendonkstraat 105, 1840
Londerzeel (Marcel Lombaert) en dit uiterlijk op 28 februari 2021.
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