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GILDENBRIEF
LANDELIJKE GILDE
Londerzeel St-Kristoffel & St-Jozef

Woordje van de voorzitter
Beste leden,
U hebt recent nog maar een gildebrief ontvangen of er is al een volgende. We hebben
hier echter een goede reden voor. Zoals u wellicht weet hebben we eind vorig jaar een
nieuw bestuur verkozen. Hierdoor hebben er zich enkele verschuivingen voorgedaan wat
wijkverdeling betreft. Het is dus best mogelijk dat u een andere wijkmeester over de
vloer krijgt. We weten dat sommigen door de jaren heen al gehecht zijn geworden aan
hun bestuurslid, maar!! geloof me de nieuwe zijn intussen ook al goed ingewerkt en
vormen met de anderen een hecht team. Hierdoor zou ik als voorzitter het volgende
willen vragen. Komt er op een avond voor u een onbekend persoon aanbellen?
Vooraleer ge uw duitse herder of andere kuitenbijter loslaat, maak de bedenking dat het
misschien eens uw nieuwe wijkmeester van onze gilde zou kunnen zijn.
Ontvang hem hartelijk met eventueel een fris pintje of warme koffie, maar zonder
versnaperingskes, anders krijgen ze niet op tijd hun leden afgewerkt.
Verderop in deze gildebrief vind u nog een herinnering voor ons eetfestijn , de
dansavonden, comedy avond en winterreis. Zet alvast ook al maar een vinkske op uwe
almenak wanneer het gildefeest anno 2018 plaatsvindt.
Uw voorzitter
Ronny sarens

TE ONTHOUDEN DATA:

15 december: kerstmarkt Londerzeel
06 januari: verlichte tractorparade
20 januari: gildefeest
(U gaat in de volgende brief ongetwijfeld meer uitleg krijgen over bovenstaande activiteiten.)
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Eetfestijn

Zaterdag 14 oktober

Op zaterdag 14 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 u:
's middags van 11h30 tot 14h00 en
's avonds van 17h30 tot 21h00.

Het menu
soep of kaaskroketten
zalm, vol-au-vent of konijn
desserts en koffie.

Dansen

Vanaf Vrijdag 27 oktober

Altijd al willen dansen maar geen gelegenheid gezien om het te leren ?
In het najaar organiseert De Landelijke Gilde van Londerzeel in
de grote zaal van het Gildenhuis in de Gildenstraat in Londerzeel,
een danscursus voor iedereen – leeftijd is onbelangrijk, ook
singles zijn welkom!
De danslessen worden verzorgd door onze leden Luc & Lut en de
hoofdbrok zal de QUICKSTEP zijn, een vlotte en eenvoudige
dans, die op alle dansgelegenheden aan bod komt.
Alle lessen starten om 19u30 stipt tot 21u00, vervolgens een
leuke lijndans en nadien is er nog een uurtje gelegenheid om te
oefenen, einde rond 22u30.
We schrijven op voorhand in zodat we een danspartner kunnen
regelen voor de singles !
° De dansavonden gaan door op : vrijdag 27 Okt (inleidende oefenavond met demo)
: dinsdag 21 en 28 Nov (les 1 en les 2)
: oefenavond op vrijdag 1 Dec
: dinsdag 05 en 12 Dec 2017 (les 3 en les 4)
° Deelname kost voor de 4 lessen € 15/pers. voor leden van de landelijke Gilde en nietleden betalen € 20/pers. Voor een oefenavond betaal je 3 € (leden LG oefenen gratis).
° Inlichtingen en inschrijven kan je via mail aan : Benny Raes , bennyraes@telenet.be of
op het gsm nummer : 0486 41 97 05 .
Na mailbevestiging gelieve het inschrijvingsgeld te storten op
Reknr.: BE 11 7341 4224 4748 met vermelding van danslessen en je naam.
° Er is slechts plaats voor 40 mensen op de dansvloer , dus wacht niet te lang om in te
schrijven.
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Comedy

Dinsdag 31 oktober

VEERLE MALSCHAERT
BOEGBEELD

Boegbeeld is een onewoman comedyshow van het soort dat je nooit eerder zag,
een show waar je mag lachen ... én huilen. Want dat doet Veerle Malschaert zelf ook. In
deze taboedoorbrekende voorstelling houdt ze een pleidooi voor LOL én COL: Laugh én
Cry out loud.
Als moeder van 2 kinderen, pas gescheiden en soms ontroostbaar, laat Veerle de lach
surfen op een zee van tranen. Ontwapenend eerlijk en kwetsbaarder dan ooit, sleept ze
je mee in een rollercoaster van emoties en een bad van herkenbaarheid. Ontroering
wordt virtuoos afgewisseld met een schaterlach.
Boegbeeld gaat over huilende terroristen en emotionele vluchtelingen / mens en
menselijk zijn in tijden van crisis / over verdriet plassen en flikken in paniek doen slaan /
over kinderen die je bij je eierstokken hebben / over vallen en weer opstaan en blijven
gaan ...
Locatie: Zaal Gildenhuis – Gildenstraat – 1840 Londerzeel
Aanvang : 20u15 – deuren 19u30
Voorverkoop :

€ 10 via kaarten bij de bestuursleden of
overschrijving op Reknr. : BE48 7341 4200 0127 met vermelding
van naam en aantal tickets, dit kan tot zondag 29 oktober, hierbij
zullen de kaarten klaar liggen aan de kassa.

Kassa : € 12
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Winterreis

Donderdag 16 november

Op donderdag 16 november gaat onze winterreis
door. In de voormiddag brengen we een bezoek aan de
Antwerpse haven.
De rondleiding start aan het MAS, waar we een korte
inleiding krijgen. Daarna bezoeken we o.a. de Zuidnatie,
de renovatieprojecten in de haven, de Zand-en
Berendrechtsluis, containerbehandeling, bezoek aan de
Combinant terminal ...
Deze rondleiding duurt tot 12u30.
In de namiddag bezoeken we de luchthaven van Deurne, zoals beschreven in de vorige
brief, onder leiding van Harry Van Gansen.
8u
Vertrek aan het Nieuw Kerkhof (door de werken in de brusselsestraat)
9u30 Gidsen oppikken aan het MAS, voor de rondleiding in de haven
12u 30 Einde bezoek aan de haven van Antwerpen
Tussen de middag : Eten in de Makro in Deurne (niet inbegrepen in de kostprijs van de
reis)
14u30 Rondleiding in de luchthaven van Deurne
16u30 Afsluiten rondleiding met een drankje
Voor beide bezoeken is stevig schoeisel vereist en
dienen we ook een aantal veiligheidsmaatregelen te volgen. Iedereen moet op de dag
zelf zijn identiteitskaart meenemen.
Tegen 2/11 dienen we een volledige lijst van de deelnemers door te sturen naar de
haven van Antwerpen met de volgende gegevens:
Volledige naam + voornaam, geboortedatum + volledig adres.
Deze gegevens mag je doorsturen via e-mail naar : vandoorslaerw@hotmail.com
Er kunnen max. 50 personen mee. Inschrijven (= betalen) vóór 31/10/’17
Kostprijs voor deze reis (excl. middageten)
is 32 € over te schrijven op
Reknr.: BE 97 7341 4224 4849.
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Lidgeld 2018

oktober

Lidgeld 2018:
Zoals u vooraan in het voorwoord zult gelezen hebben, komt
er één dezer dagen uw bestuurslid langs voor het rondhalen
van het lidgeld. Misschien komt uw vertrouwde wijkmeester
terug langs, maar het kan evengoed zijn dat u een nieuw
gezicht over de vloer krijgt. Naar aanleiding van de
bestuursverkiezingen en de bijhorende herverdeling van
ons adressenbestand was het onmogelijk om iedereen
zijn vertrouwd bestuurslid te behouden.
We hebben met ons nieuw bestuur er inmiddels al bijna
een jaar opzitten en ik moet zeggen ze doen het fantastisch.
Ontvang uw bestuurslid met het nodige respect en hij of zij zal u met
plezier de lidkaart overhandigen vergezeld van een handige agenda. Zij die
nog geen kaarten hebben voor de comedy night ? het is dan ook nog het moment
om er één aan te schaffen, want zij zullen er ongetwijfeld nog op zak hebben.
Tarieven 2018:
Reeks 1: boerenbond leden in hoofdberoep € 191
Reeks 2: boerenbond leden in bijberoep € 146
Reeks 3: leden landelijke gilde € 28

Speelgoed inzamelactie

Zondag 27 november

SPEELGOED INZAMELACTIE “IEDER KIND EEN SINT”
ORGANISATIE : Welzijnsschakels Londerzeel in samenwerking met OCMW van
Londerzeel organiseert een inzamelactie van speelgoed dat nog in goede staat is; let
vooral op :
 batterij verslindend speelgoed is niet ideaal;
 zeker geen pluchen speelgoed; knuffels zijn er in overvloed en om hygiënische
redenen af te raden;
 puzzels mogen; maar alleen als ze nog nieuw en volledig zijn.
WAAR EN WANNEER : je kan het speelgoed afleveren in het Gildenhuis op zondag 27
november tussen 10u en 14u. Het OCMW van Londerzeel zal er voor zorgen dat de Sint
het gepaste speelgoed bij het juiste gezin kan bezorgen.
DOEL : Met dit project willen wij onze kinderen warm maken om speelgoed te schenken
aan kinderen die anders enkel kunnen dromen van speelgoed. Daarom maak hun droom
waar.
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