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GILDENBRIEF
LANDELIJKE GILDE
Londerzeel St-Kristoffel & St-Jozef

Woordje van de voorzitter
Beste leden,
Met deze zesde gildebrief hebben we meteen de laatste maand van het jaar
aangesneden. Hij komt iets vroeger dan normaal, waardoor mijn kerstboodschap vind ik
zelf niet gepast is. Zolang de heilige sint niet is gepasseerd wordt er ten huize Sarens
niet over kerst gesproken .
De reden van het iets vroeger tijdstip heeft alles te maken met ons jubeljaar in 2019.
Voor zij die het nog niet moesten weten, wij bestaan in 2019 welgeteld 100 jaar!!
Een eeuw jong, dat laten we zeker niet onopgemerkt voorbij gaan en vandaar ook dat
we in januari meteen een blits start nemen. Meer info hieromtrent vind u verderop in
deze gildebrief, maar één ding is zeker, zorg dat ge er volgend jaar zoveel mogelijk bij
kunt zijn, want we willen er een onvergetelijk jaar van maken. Dus !! neem uw agenda
erbij en plannen maar.
Genieten is belangrijk en dat hebben de mensen die meegereisd zijn op onze winterreis
aan de lijve ondervonden. Bewijzen vind u op de foto’s hieronder.
Mij rest enkel nog, jullie allen een fijn eindejaar toe te wensen en hopelijk tot zeer snel.
Uw voorzitter
Ronny
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Verlichte tractorparade

Zaterdag 5 januari

Op zaterdag 5 januari 2019 organiseert de Landelijke Gilde van Londerzeel haar tweede
“verlichte tractorparade” door groot Londerzeel. Mooi versierde en verlichte
landbouwtractoren rijden in stoet door de straten van groot Londerzeel.
Graag nodigen we al onze leden met een tractor en vrienden uit, om deel te nemen aan
onze tractorrun door Londerzeel. Wil je er ook graag bij zijn dan moet er ingeschreven
worden en dit kan ten laatste tot 24 december, opgepast er is een beperking op het
aantal deelnemers. Stuur een mailtje naar bennyraes@telenet.be en je ontvangt het
inschrijvingsformulier met de nodige informatie. De deelnemende tractoren moeten wel
in orde zijn om zich op de openbare weg te begeven.

De tractoren komen samen op de
parking recht tegenover het Gildenhuis
vanaf 17 uur. Rond 17u45 worden de
tractors klaar gezet voor de start.
Rond 21u30 worden de tractors terug
verwacht onder toezicht van de
toeschouwers in de Gildenstraat, waar
iedereen kan genieten van een drankje
en hapje.
Vanaf 19 uur geeft DJ Danny, de start van een gezellige avond in zaal het Gildenhuis
met muziek voor iedereen. Rond 21u krijgen we een optreden van onze eigen John
Dennis en Ziva.
Na het 2de optreden van John en Ziva rond 22u30 worden de 10 beste versierde
tractoren bekend gemaakt waar mooie prijzen aan verbonden zijn. Hierna zorgt DJ
Danny verder voor leuke muziek tot …
Je kan de tractorparade volgen op de facebook van landelijke Gilde Londerzeel. Ook op
een groot scherm in het Gildenhuis kunnen al de aanwezigen de tour live volgen.
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De start van ons 100 jarig bestaan Landelijke Gilde Londerzeel, werd officieel geopend
op 4 januari. Met deze knaller van een activiteit hebben we alvast ons jubeljaar goed
ingezet.
Een ideale gelegenheid om samen met vrienden het Nieuwjaar 2019 goed in te zetten ,
zorg dus …….dat jij er bij bent, want de afwezigen hebben ongelijk.
Parkoer verlichte tractorparade: zie flyer in uw brievenbus of bezoek onze website;
http://londerzeel.landelijkegilden.be

Dialecten viering

zondag 13 januari

Ja, u leest het goed. Wij hebben op zondag 13 januari een misviering “oep zen
lonneseels”. Hiervoor hebben we William Van Hemelrijck gevraagd, die ieder jaar in
Westrode ook een dialectenviering ten beste geeft in de Mariamaand.
William geboren Lonneseelneir gaat de viering voor en om het geheel nog wat warmer
in te kleden hebben we er ook nog een gospelkoor bijgehaald.
In het teken van ons 100 jaar doen we dit speciaal voor jullie, beste leden. Wij voorzien
geen viering met ons gildefeest maar deze is éénmalig een specialleke waarbij we hopen
dat jullie hier massaal aanwezig zullen zijn.
Nadien volgt er in het gildenhuis voor jullie ook nog eens een receptie en korte
voorstelling van onze jaarkalender naar aanleiding van ons 100 jarig bestaan. Iedereen
kan terug thuis zijn tegen dat ’t eten gereed is .

Gildefeest

Zaterdag 19 januari

Wie van tradities houdt moet hier zeker aanwezig zijn, want al meer dan 90 jaar houden
we dit op de 3de zaterdag van januari. Voor zij die zich hier niet mee bezig houden lees
toch maar even met de nodige aandacht. Wij voorzien een iets feestelijkere menu voor
ons 100 jaar en hebben hiermee ook de planning aangepast. De misviering is dit jaar
verschoven (lees hierboven) en hierdoor kunnen we ook een uurtje vroeger starten met
ons gildefeest. We starten om 18.00 uur dit jaar. Voor zij die het moesten vergeten zijn
de locatie is naar goede gewoonte in het gildenhuis. Aangezien het een speciale editie is
voorzien we wat meer plaats. Hierdoor verdwijnt dit jaar de tombola van het
programma. We voorzien wel enkele grote prijzen die gedurende het verloop van de
avond zullen verloot worden.
Dagindeling:
12.30u: worsten met champignonsaus ( gratis)
14.00u - ….. kaart namiddag, een boomke wiezen of pressen, bijna vergane glorie,
want wie heeft er thuis nog de mogelijkheid om dit te spelen ? Hierbij krijgt u eens de
kans om op een gezellige manier te kaarten met medemensen die zeker ook geen
professionals zijn. Wees niet gegeneerd omdat het lang geleden is, zo zijn de meesten
die hierop afkomen. Plezier is de hoofdzaak.
18.00u: na het welkomstwoord door onze voorzitter en zegening voor een geslaagde
avond door onze proost beginnen we aan een verrukkelijk jubileum menu :
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Aperitief met assortiment van warme en koude hapjes

Gebakken victoriabaars met fijne groentjes & warm wit wijnsausje

Champignonroomsoep

Sorbet

Stoofpotje van kalfsvlees op oude wijze

Mascarpone tiramisu met bijpassende garnituren

Koffie met kleine versnaperingenskes
Wij bieden jullie een gezellig samen zijn inclusief 6 gangen
menu met drank (tot aan de koffie) en ambiance tot in de
vroege uurtjes aan voor een prijs van € 45 per persoon.
Wil je erbij zijn op zaterdag 19 januari 2019!! Zorg dan
dat je voor vrijdag 11 januari het bedrag van €45 /pp
overschrijft op Reknr.: BE11 7341 4224 4748.
Gelieve ook uw naam te vermelden bij de mededeling.
Zit u graag bij bepaalde personen aan tafel gelieve dit te
laten weten per mail aan benny raes
(bennyraes@telenet.be) wij proberen hieraan gevolg te
geven in de mate van het mogelijke.

Plattelands academie

Donderdag 31 januari

Het nationaal bestuur van de landelijke gilde plant op 31 januari een
plattelandsacademie. Zij hebben Londerzeel aangeduid als absoluut voorbeeld voor de
toekomst. Door het nieuwe Vlaams decreet vanaf 1 januari kan er in de toekomst veel
veranderen voor de plattelandsgemeenten. Vanaf
die data krijgt iedere gemeente mee inspraak over
het regionaal vervoer in hun gemeente. Onze
gemeente viel bij het nationaal bestuur in het oog
door onze ideale ligging tussen de as Antwerpen
en Brussel, de plannen met de snel tram, …. Ook
de lijn gaat ingrijpende maatregelen willen treffen
naar de toekomst toe. Zo zouden er enkel
hoofdlijnen overblijven en de minder populaire
routes verdwijnen.
Hoe gaan inwoners van bv. Sint-Jozef nog in het centrum geraken? Wat met de
veiligheid voor onze fietsers en voetgangers met de sneltram die komt en zijn “park &
rides” zones ? Het geeft ongetwijfeld nog meer verkeersoverlast voor onze gemeente.
Zijn hier oplossingen voor ? Om deze problematiek eens aan te kaarten heeft het
nationaal bestuur alvast 4 prominente mensen uitgenodigd hiervoor.
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Onze burgemeester of schepen van verkeer op gemeentelijk vlak.
Joost Swinnen: verantwoordelijke Brabantnet (snel bustram)
Minister Kris Peeters: over actuele ontwikkelingen
Bert Meulemans: openbaar vervoer platte land.
Zij krijgen ieder ongeveer een kwartier om hun ding te
zeggen, nadien volgt er een korte pauze en nadien een
open debat geleid door Hugo Vleugels waarbij de
aanwezigen vragen kunnen stellen aan de 4
deskundigen.
Wilt u erbij zijn ?
Kom dan naar het gildenhuis op donderdag 31/01.
We starten stipt om 20.00u

Winterwandeling

Vrijdag 1 februari

In navolging van de voorbije maand januari, misschien niet slecht dat we wat calorieën
verbranden. Door het aangename ontvangst van Filip Joos vorig jaar hebben we
besloten om ons begin en eindpunt dit jaar bij hem te nemen. Het is te zeggen, we
hebben het vriendelijk gevraagd en bekomen.
Van daaruit starten we onze winterwandeling via landelijke wegen met onderweg op tijd
en stond een tussenstop. Daar zorgen we voor de nodige versnaperingen hetzij
vloeibaar of vast van structuur, in ieder geval honger zult u niet lijden.
Hou je van mooie wandelingen, goed gezelschap en verrassingen ?
Hou dan alvast vrijdag 01 februari 2019 vrij in uw agenda.
Schrijf u tijdig in en stort € 8 op Reknr.: BE48 7341 4200 0127, betalen voor vrijdag
25 januari.
Praktisch weetjes: verplicht ! zaklamp, fluohesje, waterdicht stapschoeisel.
Adres begin locatie : Filip Joos kruisheide 2a Malderen (eerste boerderij op uw
linkerkant)
Wij ontvangen u met open armen en aperitief om 19.00u en vertrekken stipt om 19u’30.
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Optreden : Roel & de Kleine Revolutie

Woensdag 20 februari

Samen met Miek heb ik meer dan vijftig jaar op de planken gestaan. Miek is moe, maar
tevreden. Zelf wou ik de muziek niet loslaten. Getuige daarvan mijn deelname aan
“Toneel van Verbeelding” (een hommage aan Dimitri van Toren) en De Vintage Club
(met Hans de Booij en Erik van Neygen).
Maar ik wou ook dolgraag verder doen met de muzikanten waarmee Miek en ik
jarenlang opgetreden hebben en waarmee we een warme vriendschapsband
onderhouden: Stef Wouters, meer dan 25 jaar onze trouwe, talentvolle gitarist, Alex
Rambaut, accordeonist “par excellence” en Gijs Hollebosch, een virtuoos op de
mandoline en de dobro.
Als titel kozen we “Roel & De kleine Revolutie”, een verwijzing naar het bekende sociaal
kritische lied “De grote revolutie” uit 1970 én tegelijk naar de “kleine” emotionele
omwenteling die het afscheid van Miek met zich mee bracht.
Is er nog leven na Miek & Roel?
Jawel met Roel & De kleine Revolutie !
Roel

Roel & de Kleine Revolutie

Vanuit landelijke gilde kunnen we in samenwerking met “hof van boeres” deze muzikale
avond aan onze leden aanbieden voor de speciale prijs van € 12.
Let wel !! Jullie kunnen zich enkel inschrijven tot vrijdag 11 januari door een mail te
sturen naar cultuur@hofvanboeres.be of bellen naar Christine De Smedt 0475/ 43 14 93
De inschrijving is pas geldig na storting op Reknr.: BE97 7341 4224 4849.
Na 11 januari gaan de over gebleven plaatsen verkocht worden aan €15. Bent u te laat
ingeschreven betaald u ook onherroepelijk de €15.
Snel zijn is de boodschap, want er zijn maar 70 plaatsen beschikbaar.
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