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LANDELIJKE GILDE 

Londerzeel St-Kristoffel & St-Jozef 
http://londerzeel.landelijkegilden.be  

 https://www.facebook.com/landelijkegildenlonderzeel 

 

  Woordje van de Gilde                                                  
 
 
Corona beheerste alles en iedereen in 2020 : we moesten alle activiteiten annuleren, 
contacten beperken, voorzichtig zijn, soms zelfs even ons engagement stoppen omwille 
van ziekte dicht bij ons. 
 
We verzonnen creatieve aanpassingen om de verbondenheid binnen Landelijke Gilde 
enigszins te behouden. 
 
Het is vreemd om te zeggen in deze nare periode, maar sommigen vertelden ons dat ze 
toch wel genoten hadden voorbije maanden. Ze kregen meer tijd om aandacht te 
schenken aan heel simpele dingen waar ze anders aan voorbij raasden. 
 
Ook dit jaar wordt het weer Kerstmis en we bieden jullie een stemmige tekst aan. 
 
 

Vrede zij u  
En dagen van zegen. 
Licht in het donker  
Een lied dat blijft klinken. 
Een plek waar het goed is 
Iets om voor te leven. 
Een vurige wens. 
En soms op je weg 
Een engel van een mens. 
 

(Kris Gelaude) 
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We wensen jullie ondanks alles een gelukkig nieuw jaar. We haalden onze inspiratie in 
de afscheidstekst van Martine Tanghe : 
“Hou het veilig, hou vol.  

Het komt allemaal weer goed.  
Bedankt dat je bij Landelijke Gilde bent.” 

 
Wat willen we meedelen: 
 

 Gouden jubileum van Sonia Stevens en Francis Van Ingelgem 

 Opbrengst van de rosse centjes 

 Het missen van activiteiten 

 Reacties op de uitgestippelde wandelingen 

 Dank je wel 

 

Namens het volledige bestuur , 
de ondervoorzitters, 
 
Marcel en Joris 
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  Gouden Jubileum                                                              
  

Dit najaar vierden Sonia Stevens en Francis Van Ingelgem 50 jaar huwelijk. Benny Raes 
bood in naam van het bestuur een passend geschenk aan het gelukkige koppel. 
 
We mochten volgende reactie van hen ontvangen: 
 
Aan bestuur LG Londerzeel, Benny  
Een dikke merci voor de fijne attentie, de prachtige rozen, de fles champagne,  
we zullen er met volle teugen van genieten, en hopelijk tot binnenkort in betere tijden, 
want we missen de bijeenkomsten, eetfestijnen, en reizen. 
 
 

 

 

 

Opbrengst van de rosse centjes 

Alhoewel deze actie door corona afgebroken werd, haalden we toch een bedrag op van 
33,52 EUR ter gelegenheid van de winterwandeling op 21/12/2019.  Deze opbrengst 
werd integraal gestort naar ‘Kom op tegen kanker’ 
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  Het missen van activiteiten                                                                      
 
We kunnen het jaar 2021 niet inzetten zoals andere jaren en we zullen dus missen: 

 De tractorparade 
 De dialectenmis met gospelmuziek 

 Het gildenfeest 
 De winterwandeling 
 De culturele wandeling 
 De danslessen                                                                   
 

 Reacties op de twee uitgestippelde wandelingen                                 
 
2020 werd het jaar waarin het wandelen herontdekt werd. We konden vaststellen dat al 
heel wat mensen onze uitgestippelde wandelingen uitprobeerden. Op zondag 6 
december was het uitgelezen wandelweer en we mochten zelfs de Sint tegenkomen. 
 
Dit wandelen in winterweer geeft ons ook de kans om een broodnodige babbel te slaan 
met vrienden, kennissen, buren, zelfs met onbekenden. 
 
Hierna enkele reacties die we binnen kregen : 
 
-Vanmiddag het krantje gekregen en meteen de eerste voorgestelde wandeling gedaan. 
Toch nog een nieuw klein wegje voor ‘t eerst ontdekt. Mooie wandeling, dat is zeker. 
 
-Ik heb jullie beide wandelvoorstellen uit de laatste Gildenbrief gedaan. Mooi en 
verrassend. Hoewel ik heel veel wandel, kende ik nog enkele onverharde stukken niet. 
Deze beide voorstellen zijn zo mooi dat ik jammer vind dat ze niet zijn opgenomen in 
het wandelknooppuntennetwerk van Brabantse Kouters. We hebben daar enkele jaren 
geleden samen met wandel- en andere verenigingen van Londerzeel en het wandelteam 
van Vlaams-Brabant hard aan gewerkt. Indien deze 'veldwegen' officieel zijn - ik bedoel 
daarmee dat ze openbaar zijn en ook zo mogen bewandeld worden - zou ik deze graag 
opgenomen zien in de 'trage wegen' van Londerzeel en in de toekomst (als de 
wandelkaart van de Brabantse Kouters vernieuwd wordt) ook in het 
wandelknooppuntennetwerk. 

 
  

 Dank je wel 
 

Een gemeend dank je wel naar alle leden en een warm welkom aan al onze nieuwe 
leden. We hopen jullie in 2021 in betere omstandigheden opnieuw activiteiten te kunnen 
aanbieden. Als extra stimulans bieden we jullie een bon van 10 EUR per gezin aan die 
jullie kunnen gebruiken gedurende gans 2021 voor één van onze activiteiten. Onze 
voorkeur ging er naar uit om jullie een bloemetje te schenken, maar na veel wikken 
wegen in deze coronatijden hebben we er toch voor gekozen om niet bij iedereen aan te 
bellen om dit bloemetje in jullie huis te krijgen.  
De leden die ervoor kozen om voortaan per e-mail de gildenbrief te ontvangen, zullen 
na Nieuwjaar niet meer de papieren versie ontvangen. 
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