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Woordje van de Gilde
September, een maand waarin loslaten mogelijk meer confronterend is dan in andere
maanden. Dat ligt voor iedereen anders: de een wil het mooie van het vakantieritme
behouden, de ander de dagen met lang veel licht. Hoe dan ook, voor velen wordt
september ervaren als een van de drukste maanden van het jaar. Opnieuw op tijd op
het werk, voor kinderen/kleinkinderen op tijd op school, op tijd voor een activiteit, op
tijd voor het eten en ga zo maar door…
Afscheid nemen van de zomer was er niet echt bij, juli en augustus deden niet mee.
Wat een meevaller waren de zomerse hoogdagen begin september, gevolgd door
prachtige herfstdagen. Hopelijk hebben jullie daar met volle teugen van genoten.
Wat willen we meedelen :

Uitslag fietszoektocht

Gouden huwelijksjubileum

Boerenmarkt in Londerzeel Sint-Jozef op zaterdag 2 oktober 2021

Eetfestijn op zaterdag 9 oktober 2021

Sint Hubertusviering op zondag 10 oktober 2021

Oefendansavond op vrijdag 15 oktober 2021

Comedy avond op zondag 31 oktober 2021

Hernieuwing lidmaatschap beloond met een verrassing

Bestuursverkiezingen 2021
Voor elke activiteit breng je een mondmasker mee en zal je herinnerd worden
aan de coronamaatregelen van dat ogenblik.
Namens het volledige bestuur,
de ondervoorzitter,
Marcel

V.U. Marcel Lombaert, 1840 Londerzeel, piet.vandyck@proximus.be
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Uitslag fietszoektocht
De fietszoektocht had zoals elk jaar een reeks vragen waar ieder zijn hoofd moest over
breken en een traject met een nooit eerder gezien aantal veldwegen waar soms enige
behendigheid vereist was.
De top 3 van de fietszoektocht was dit jaar een vrouwenkwestie :
1. Spinoy Erna
2. Janssens Martine
3. Van Crombruggen Patricia

Gouden huwelijksjubileum
Dit keer waren Alfons Van Campenhout en Liliane Cools aan de beurt.

Wij waren zeer aangenaam verrast
door het bezoek van Benny en JeanPaul die ons met fijne attenties
kwamen feliciteren ter ere van onze
50ste huwelijksverjaardag. Wij
danken het bestuur van de Landelijke
Gilde voor de bloemen en champagne
en de fijne babbel. Dank jullie wel!
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Boerenmarkt in Londerzeel Sint-Jozef

zaterdag 2 oktober

Op de boerenmarkt bieden onze lokale
boeren en producenten hun verse producten
aan. De boerenmarkt gaat door op
zaterdag 2 oktober tussen 9 en 13u aan het
voormalig Parochiaal centrum,
Topmolen 79, Londerzeel Sint-Jozef.
Virgo De Heide zorgt voor een drankstand
op hun speelplaats, zodat ieder die wil bij
een drankje kan napraten

Eetfestijn

zaterdag 9 oktober

Op zaterdag 9 oktober nodigen we al onze leden, familieleden en vrienden uit op ons
jaarlijks eetfestijn in zaal het Gildenhuis. Je kan er komen genieten van onze heerlijke
gerechten. We zijn er voor jullie ’s middags van 11.00u tot 14.00u en ’s avonds van
17u30 tot 21u.
Betalen kan enkel met cash geld, ook
de cadeaubon van 10 EUR kan je
gebruiken. Bij het vertonen van
jullie lidkaart krijg je een korting
van 2,5 EUR.
De tafels zullen dit jaar verder uit
elkaar staan. We doen dan ook een
warme oproep aan diegenen die
kunnen, om ’s middags te komen
eten, dan is het rustiger.
Het konijn is dit jaar op
grootmoeders wijze.
Het menu
soep of kaaskroketten
konijn, zalm of vol-au-vent
desserts en koffie
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Sint Hubertusviering

zondag 10 oktber

Oefendansavond

vrijdag 15 oktober

Eindelijk is het terug zover !
Na meer dan anderhalf jaar tegen de muur aan te kijken kunnen we eindelijk weer doen
wat we graag deden, namelijk de dansvloer opzoeken en terug contact hebben met
onze vele dansvrienden.
Op vrijdag 15 oktober 2021 gaat in zaal Gildenhuis de
eerste oefenavond door sinds lange tijd en daar kijken we
enorm naar uit.
Haal die dansschoenen onder het stof uit en blink ze op,
want het moment is aangebroken om die sombere tijd uit je
lijf te dansen.
Voor velen zal het misschien zoeken worden naar de juiste
pasjes, geen probleem. Ons lid en dansmeester Luc zorgt
voor de muziek en zal met plezier de basispassen van
verschillende dansen eens voordoen en samen herhalen.
We starten om 19u30, einde rond 22u30.
De avond is gratis voor iedereen, wel vragen we dat je vóór 11 oktober een mailtje of
berichtje achterlaat ; bennyraes@telenet.be of 0486/41.97.05 bij deelname, zodat we
een beter overzicht hebben voor zaalindeling. Die avond zal het verdere programma
besproken worden.
Allen graag tot dan!
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Comedy avond

zondag 31 oktober

Dit jaar komt in het gildenhuis niemand minder
dan Kamal Kharmach. Hij is een Vlaamse stand-up
comedian en docent bedrijfseconomie aan de
Karel de Grote Hogeschool.
Hij is de bezieler van het TV1 programma waar hij
KMO zaken uit het slop haalt.
Hij brengt ons een van zijn laatste try-outs
vooraleer het stuk “Mag ik even 2021” in première
gaat.
Ieder kan voor 12 EUR kaarten kopen bij een
bestuurslid of in de “Het Krantje” aan het station.
Aan de kassa vragen we 13 EUR.
Betaalt u liever per overschrijving, dat kan via
RekNr: BE48 7341 4200 0127 met
mededeling : naam + comedy.
De kaarten worden dan aan de kassa klaargelegd.
Plaatsen zijn beperkt !

Hernieuwing lidmaatschap beloond met een verrassing
Traditiegetrouw is oktober de maand dat je bestuurslid bij jullie
langs komt om het lidgeld te innen. Gezien de moeilijke periode
die ieder achter de rug heeft, bieden we jullie graag een klein
geschenk aan. Ieder lid ontvangt .het boekje “Muis wil geen luis “,
geschreven door Leen Van Opstal, afkomstig van Londerzeel en
leerkracht in Virgo Sapiens. Dit kunnen jullie voorlezen aan de
kinderen of de kleinkinderen.
Nieuwe leden betalen het eerste jaar 15 EUR, voor de leden in
reeks 3 blijft het lidgeld 30 EUR. Gelieve de bestuursleden
hartelijk te ontvangen. In de prijs zit 2 EUR plaatselijke bijdrage. Deze wordt gebruikt
door onze eigen gilde om een klein gedeelte van het drukwerk te bekostigen.
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Bestuursverkiezingen 2021

Er zijn wederom 5 jaren voorbij gevlogen
en zijn we toe aan een nieuwe
bestuursverkiezing. Zoals het hoort doen
wij dit volgens de statuten van de landelijke
gilde. Dit betekent dat ieder lid verkiesbaar
is. (Ledenlijst tot eind juli)

De stembrieven ontvang je van je bestuurslid begin oktober. Sommige leden die buiten
Londerzeel wonen krijgen de stembrieven per post met in de omslag een gefrankeerde
omslag om de ingevulde stembrieven terug te sturen.
We willen deze terug in ons bezit uiterlijk op vrijdag 5 november. Zo kunnen we op de
bestuursvergadering van 8 november de stemmen tellen. Zij die verkozen zijn kunnen
de ondervoorzitter al dan niet vergezeld van een bestuurslid, in de loop van de maand
november verwachten.
We willen benadrukken dat het aantal stemmen per leeftijdscategorie correct moet zijn
ingevuld opdat uw stembrief rechtsgeldig zou zijn.
De
De
De
De

leeftijdscategorieën zijn opgedeeld in 3 groepen:
gele bladzijden : tot 45 jaar (8 stemmen)
blauwe bladzijden : van 45 tot 70 jaar (20 stemmen)
groene bladzijden : + 70 jaar (5 stemmen)
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