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Algemene info
1. Ledenwerving 2020.
We sloten de ledenwerving van 2019 (einde juni) af met 560 leden. Ondertussen zijn de
bestuursleden bij de leden langsgegaan voor het lidmaatschap van 2020. We kunnen
dus nog geen cijfer geven voor 2020. In de volgende gildebrief hiervoor meer nieuws.
2. Bestuurswerking.

Na het overlijden van onze voorzitter Ronny Sarens, krijgen we regelmatig de vraag : is
er al een nieuwe voorzitter.
Voorzitter worden van onze gilde brengt heel wat verplichtingen mee. Het bestuur heeft
gekozen om voorlopig (tot de bestuursverkiezingen in 2021) verder te werken “zonder
voorzitter”. De twee ondervoorzitters Marcel Lombaert en Joris Van Mulders zullen de
taken, in onderling overleg, verdelen.
3. Fietszoektocht.
Jaarlijks is het een feest om te zien hoe onze prijzen, veel verse groenten, graag in
ontvangst genomen worden. Voor 306 deelnemers waren de dagen nadien kookdagen.
De drie eersten : Gilbert Clerbout, Eric De Roos en Herman Mees, mochten alles
meevoeren in een kruiwagen.
4. Eetfestijn.
Er kwamen 492 personen op ons eetfestijn. De soms wat lange wachttijden werden
goedgemaakt door de verzorgde, lekkere schotels!
Willy Benthein, uit Eversem, is met zijn schatting van 10kg720 gr, de winnaar van de
biermand (juist gewicht 10kg745gr).
5. In onze gildebrief van begin december zullen wij het hebben over:
Deelname aan “de warmste week”. We organiseren hiervoor een fakkeltocht, door de
Londerzeelse velden, op zaterdag 21 december 2019.
De dialectenviering op zondag 12 januari 2020.
Het gildefeest op zaterdag 18 januari 2020.
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Trias

Zaterdag 30 november

Landelijke gilde Londerzeel organiseert
i.s.m. TRIAS op zaterdag 30 november 2019
een activiteit ten voordele van de
landbouwcoöperatie (cacao- en
koffieboeren) in El-Salvador.

Wat is TRIAS?
Trias is een ngo (niet gouvernementele organisatie) die actief bezig is met het
oprichten van “landbouwcoöperaties”. Plaatselijke landbouwers verenigen zich in
een coöperatie, ze krijgen opleiding in hun sector en zo bekomen ze, door
samen te werken, een betere prijs voor hun producten.
Een medewerker van TRIAS is er gedurende vijf jaar bij als begeleider. Na die
tijd kan een plaatselijke vertegenwoordiger de leiding overnemen.

Wat gaan we doen:
Op zaterdag 30 november 2019 willen we een initiatief uit El Salvador op
een aangename manier in de belangstelling brengen. We komen samen
om 18 uur in het Gildenhuis.
We starten met een welkom en aperitief, Chileense(bij gebrek aan
“salvadoraanse”) witte of rode wijn, andere dranken.
Daarna volgt er een toelichting van de werking van TRIAS in El
Salvador(medewerker Trias) en worden de specifieke producten uit El-Salvador :
koffie en chocolade, in de belangstelling gebracht.
Na een “show-cooking” (Jan Pas en Frank Oosterlinck) : Quinoa met
mediterrane en Marokkaanse toets, kunnen we van deze lekkernijen genieten
samen met een glas wijn.

Als dessert zijn er pralines (Henk Denil, van Hendrik Chocolates) met
koffie uit El-Salvador.
Om 20 uur is er het optreden van Koen De Wulf = Koen & de anderen,
een Nederlandstalig liedjesprogramma.
Om het project te steunen vragen we een bijdrage van 20 euro (maaltijd
en optreden ) over te schrijven : ten laatste op maandag 25 november
2019 op RekNr.: BE48 7341 4200 0127.
Degenen die alleen het optreden van Koen De Wulf willen
bijwonen (deuren 20 uur), voorinschrijving :
12 euro p/p zelfde nummer.

V.U. Joris Van Mulders – Marcel Lombaert, 1840 Londerzeel, piet.vandyck@proximus.be

2

Dansen

Zaterdag 30 november

Na de talrijke opkomst bij de danslessen LINDY HOP kunnen de
initiatiefnemers van het dansteam van de Landelijke Gilde
Londerzeel melden dat ze samen met onze dansinitiators Luc &
Lut nog een mooi jaareinde hebben gepland met 3
dansactiviteiten.
1° Dansles VELETA op donderdag 7 Nov
 in ongeveer één uur wordt de VELETA aangeleerd, een leuke en eenvoudige
groepsdans, deels op marsritme, deels in walsmaat
 géén voorkennis vereist, iedereen kan meedansen, we beginnen vanaf nul en
voor de dansles vertragen we de muziek, zodat het tempo geen probleem vormt
 in ongeveer 30 minuten herhalen we ook nog de SINT-BERNARDS WALS, die in
april al werd aangeleerd (is eigenlijk het broertje van de VELETA)
 nadien nog oefentijd tot 22u30
 deelnameprijs is 4 € voor leden van de LG Londerzeel, 5 € voor niet-leden
 vooraf inschrijven VERPLICHT NIET LATER DAN maandag 4 Nov via mail
naar bennyraes@telenet.be (=Benny) of mex.b.j.snep@gmail.com (=Jef) voor
leden, of naar lucdebroyer@hotmail.com voor niet-leden
2° Gewone oefenavond op vrijdag 29 Nov
 alle dansen komen aan bod, ook leuke lijndansen en groepsdansen
 aanleren van een leuke lijndans of groepsdans
 Luc & Lut helpen jullie graag individueel met een vergeten figuur
 deelnameprijs van 3 € voor leden wordt betaald door de LG Londerzeel, nietleden betalen 4 €
 vooraf inschrijven NIET NODIG, breng gerust vrienden, kennissen of
familie mee !
3° Eindejaarsdansavond op dinsdag 17 Dec
 feestelijke dansavond in eindejaarsfeer met aangepaste muziek en diverse hapjes
 gratis voor leden van de LG Londerzeel, 5 € voor niet-leden
 VOOR IEDEREEN vooraf inschrijven VERPLICHT NIET LATER DAN
donderdag 12 Dec via mail bij Benny of Jef voor leden, bij Luc voor niet-leden
Elke dansactiviteit start om 19u30 en duurt tot minstens 22u30 … of later ?
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Leerlingen op bedrijfsbezoek

9 – 27 September

Het 100-jarig bestaan van de Landelijke Gilde was, voor het bestuur, de gelegenheid om
een aantal jongeren te laten kennismaken met “het hedendaagse landbouwbedrijf”.
Negen bedrijven, 8 uit Londerzeel en 1 uit Merchtem, waren bereid hun activiteiten toe
te lichten.
De Landelijke Gilde wilde graag alle scholen en leerlingen uitnodigen voor een bezoek
aan deze bedrijven, maar het wel snel duidelijk dat de ruim 2.000 leerlingen niet
allemaal konden deelnemen aan deze activiteit.

In overleg met de schooldirecties en de bedrijven werd een selectie gemaakt. Voor de
lagere scholen kwam het 2de en 4de leerjaar aan bod. Voor de secundaire afdelingen
van Virgo Sapiens en het GTIL namen verschillende klassen deel.
Van elk bedrijf werd een filmvoorstelling gemaakt door SHOUF, Gildenstraat 34. Het
bestuur zorgde voor een draaiboek waarin alle bezoeken gedetailleerd voorbereid
werden.
Van 9 september tot 27 september werden ruim 800 leerlingen gastvrij ontvangen op
volgende bedrijven:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Marc en Koen d’Hertefelt, Hildegarde D'Hollander
Alfons De Vleeshouwer en Betty Van Keer
Raf De Keersmaecker en Anne De Donder
Johan en Leen Mertens, Els Van Seghbroeck.
Bart Vanderstraeten en Marijke d’Hertefelt (Merchtem)
Erik en Edwin De Pauw
Ludwig De Roy
Proefboerderij van Belchim
Seizoensmaak Van Buggenhout

De jongste leerlingen verplaatsten zich met een huifkar en de bus.
De oudere leerlingen fietsten onder begeleiding van leerkrachten en bestuursleden naar
de verschillende locaties.
Tijdens de middagpauze konden de leerlingen bij Seizoensmaak (Ursene) genieten van
lekkere tomatensoep.
Het werden drie drukke weken, maar anderzijds
was het een fijne ervaring voor de leerlingen,
de begeleiders en de bedrijfsleiders.
De reacties achteraf waren unaniem positief.
Daarom willen we alle medewerkers en
zeker de bedrijfsleiders hartelijk danken.
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