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Boerenbond  

Landelijke Gilde Lier-Noord Maandblad – Januari 2017 

       62 ste jaargang - nr.: 1 
 

Verantwoordelijke uitgever : Florus Luc, Mechelsesteenweg 346, 2500 Lier 

Tel/fax..: 03/480.05.45 . e-mail :  luc.florus@skynet.be  

Met de steun van -verzekeringen Francis De Meyer 
 

Contacttelefoon :  Secretaris:  Sluyts Leo tel.: 03/480.97.40. e-mail : lsluyts@scarlet.be 

   Voorzitter: Florus Luc tel.: 03/480.05.45. e-mail : luc.florus@skynet.be 

 

 

 

Inhoud: 

 

Bezinning. 

 

Woordje van de voorzitter. 

 

Koken 

Senioren gewest Lier 

 

Teerfeest 

 

Kwis uitslag. 

 

KVLV nieuws. 

 

KLJ Nieuws 

 

Agenda  
 

 

 

mailto:francis.de.meyer@verz.kbc.be
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Bezinning uit kader.  
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 WOORDJE VAN DE VOORZITTER. 
 

 

 Januari ’17 
 

 

Hallo, 

 

Een nieuw jaar met maar één wens een goede gezondheid voor iedereen. 

Een nieuwe jaar betekend ook een jaartje erbij ook voor het gildeblad. We zijn ondertussen al 

aan jaargang 62 bezig. 

Proficiat aan alle medewerkers van de voorbije jaren, het is dankzij uw medewerking dat dit 

mogelijk was en nog altijd mogelijk is. 

 

 

Met onze kwis van vorige vrijdag zat onze parochiezaal boordevol. 

Allen zoekend naar antwoorden op de gestelde vragen. 

Dank nog aan alle helpende handen voor en achter de schermen. 

Het was een zeer fijne en leerzame avond. 

 

 

In dit gildeleven vind je een uitnodiging voor ons teerfeest laten we alle meedoen en er een 

gezellig feest van maken. Animatie dit jaar: Trio Con Brio. Een smaakmaker voor iedereen! 

De tombola zet dan weer iedereen in de prijzen en bloemekes. 

Zeker een aanrader om in te schrijven. 

 

 

Onze senioren die hebben op 9 februari 2017 een bijeenkomst. 

Over Alzheimer en andere dementie en als animatie komt Josee De Marez en zijn muzikant met 

accordeonmuziek. 

 

 

Op zondag 5 februari 2017 werken alle verenigingen van onze parochie samen bij de 

organisatie van het parochiaal smulfestijn. Je kan heerlijk komen eten met de ganse familie 

tussen 11 en 18 uur. 

Plaats is onze parochiezaal aan de Mechelsesteenweg te Lier 

Je bent van harte welkom!! 

 

 

 Luc. 
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Koken.   
 

Hallo, koks binnen onze landelijke gilden!  

We hebben opnieuw afspraak in de keuken van onze parochiezaal.  

Op 18 januari starten we met kookavonden onder begeleiding van Anneleen.  

De volgende datums houden we kookavonden 18 en 25 januari, 1 en 8 en (15) februari 2017.  

Anneleen zal ons hier opnieuw begeleiden, zodat we een mooi en lekker resultaat bekomen , en 

alles op tijd op tafel.  

Wat brengen we mee , een plankje ,een aardappelmesje, een schortje en een keuken handdoek!  

We starten alle avonden steeds stipt om 19 uur en sluiten af als alles is opgeruimd.  

 

Inschrijven kan je bij onze secretaris op tel: 03 480 97 40.  

We verwachten jullie!  

 

 

Gewestelijke Seniorennamiddag  
 

We nodigen al onze senioren uit op 

donderdag 9 februari 2017 om 14.00 uur! 
Waar; Parochiecentrum O.L.Vrouw Onbevlekt 

Mechelsesteenweg 233, te Lier 

Programma:  

- Welkom en onthaal met koffie  

- Bezinning  

- “Alles over Alzheimer en dementie”  

Door professor Dr. Christine Van Broeckhoven  
Je komt meer te weten over onze hersenen, de veroudering 
ervan. het geheugen en dementie, en de ziekte van Alzheimer. 
Ze geeft meer inzicht in de genetica van dementie en gaat in 
op de mogelijke nieuwe therapieën. Ook de risicofactoren 
voor het ontstaan van dementie zijn een belangrijk deel. Het 
is een illusie te denken dat dit ver van je bed zal blijven,deze 
aandoening treft ook jou en je familie. Een op vier sterft vandaag dement.  
Tegen 2050 verdubbelt dit aantal.  
 

 

Optreden van animator Jose De Marez en muzikant  

met zijn programma 'Het beste lukt nog',  

vol ludiek cursiefjes en verhaaltjes afgewisseld 

 met een streepje accordeonmuziek 
 

We sluiten de namiddag af met een koffietafel  

Deelnemen aan deze middag kan door betaling van € 15 per persoon aan uw bestuurslid  

of ge kunt ook storten op rekening nr BE98 7332 2200 0593  

met melding senioren 09 02 2017  

We hopen u zeker weer te mogen begroeten!  

Leo Sluyts Tel : 03 4809740  

Julius Van Houtven Tel : 03 4893617 
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KLJ – KVLV en Landelijke Gilde Lier-Noord 

Nodigen U van harte uit op: 

 

        Ons Teerfeest     
 

Datum: 4 maart 2017 

Plaats: Parochiezaal O. L. Vrouw Onbevlekt. 

Aanvang: 18.30 uur 

 

Iedereen is van harte welkom. 

 

Programma:  

 

Menu:  Aperitief 

  Scampi’s op wijze van de chef 

  Ossenstaartsoep 

  Kalkoengebraad met witloof ,  

veldsla en kroketjes  

  Verrassingsbord 

 

Animatie: Trio Con Brio  

Trio Con Brio is een olijk drietal  

uit de Kempen en ze brengen  

Muziek –om –naar –te -kijken.  

Dit doen ze zowel a capella als  

onder begeleiding van gitaar en contrabas.  

De combinatie van vocale meerstemmigheid en subtiele 

visuele humor is voor de aandachtige toeschouwer 

gegarandeerd een verrassende attractie.  

Trio Con Brio staat dan ook gekend voor  

pretentieloos vermaak voor jong en oud 
 

Tombola: altijd prijs voor iedereen. 

 

Praktische punten: 

 Iedereen kan meedoen aan de prijs van 30 euro. 

 

 Inschrijven bij de bestuursleden en dit voor 25 februari 2017. 

  Of rechtstreeks bij Leo Sluyts tel: 03 480 97 40 of Gsm: 0472 55 67 42. 

  Of door storting op rekening nr.:  BE98 7332 2200 0593 

 

De landelijke bewegingen reken op jullie deelname. 

Iedereen van harte welkom. 



Gildeleven Lier - Noord jaargang 62 nr.: 1          http://lier-noord.landelijkegilden.be/ 6 
https://www.facebook.com/landelijkegildeliernoord 

Kwis 13 januari 2017 De uitslag. 

 

Hieronder de uitslag van onze kwis. 

Met dank aan de kwisploegen en alle helpende handen. 

Daaronder een verslag van Bart Liekens iemand van de deelnemende ploegen 

 

 

Plaats 

Tafel 

nr. Ploegnaam 

Totaal 

200 

1 24 'Men@Work'  160 

2 23 De Reds 152 

3 18 Finales Funkeln 151 

4 26 LG Berlaar 148 

5 22 Quibo 146 

6 15 KVLV Bevel 140 

6 30 Apsjaars 140 

6 16 Jatten en Taloren 140 

9 6 Goed Geconserveerd 138 

10 25 De Voskes van de Vosberg 135 

11 4 4 pintjes 132 

11 7 Ultieme verrekening 132 

13 29 Den Binnenweg 130 

14 2 Elzestraat midzomert op 5/8 129 

14 3 L.O.L. 129 

16 14 Simple Minds 128 

17 10 Landelijke gilde Putte 127 

17 28 Toog 127 

17 19 Black Out 127 

20 12 MEUBO 126 

21 1 Donkvrienden 124 

22 27 LG Lier Noord 118 

23 11 Hulstse Pallieters 115 

24 17 HASJKATIEN 114 

25 5 Het Ballebad 110 

25 20 Begrafenis Bosmans 110 

27 8 Tafel vier 109 

28 21 Gummybears 108 

29 13 De Fietsers 97 

 

Quiz me Quick in de Pallieterstad     door bartliekens 

Was het nu 70, 80 of 90? Was het nu Dimitri Vegas of Like Mike? Het zijn slechts enkele van 

de vragen, die ik tijdens een avondje quizzen in een koude januarimaand op mijn belegde 

boterham kreeg. U moet weten: het is sinds enkele jaren een traditie om mijn opgedane kennis 

eens te testen in een waar Quiz me Quickske. Plaats van afspraak was een parochiezaal bij de 

Landelijke Gilde Lier-Noord.  

Quizzen … betekent ook dat je een beetje zoals in ‘Groeten Uit’-stijl je GSM achterwegen 

moet laten. Niet evident in een tijdperk waar je heel de wereld op zak hebt. Van busjes op de 

parking met een zender zoals in de Eén-reeks was er helemaal geen sprake. Toen ik buiten 

ging, heb ik er geen zien wegrijden met gierende banden. Maar ach, quizzen heeft zo zijn 

charmes. Ook voor mij … In quizland heb ik zo mijn specialiteiten. Bij muziek- en de 

fotoronde trek ik meer dan mijn streng. Logo’s en puzzelen daarentegen horen niet in mijn 

specialiteitenpakket. Met de beste wil van de wereld: ik kan het niet … Zelfs met een tweede 

zittijd op zak zou ik wellicht nog maar met de hakken over de sloot slagen in mijn opzet. 

Het uiteindelijke resultaat was een 14
e
 plek op 30 deelnemende ploegen. Om het in 

voetbaltermen te zeggen: een plekje in de linkerkolom van het klassement. En heb ik dan niets 

geleerd uit een avondje quizzen? Oh ja wel …. Dat ik zelf een beetje last heb van kynofobie 

(angst voor honden), dat de E403 de enigste autosnelweg is die alleen in West-Vlaanderen 

loopt en dat in 2010 het algemeen rookverbod werd afgekondigd in cafés. Het is maar dat u 

deze antwoorden alvast kent, wanneer u volgend jaar mijn tegenspeler wordt. 

 

https://chezbartizze.com/author/bartliekens/
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Hallo allemaal, 

 

Dat in het nieuwe jaar al je wensen mogen uitkomen. 

Het afgelopen jaar heeft mij geleerd dat gezond zijn het belangrijkste is. 

Laten we in 2017 er ook een mooi KVLV jaar van maken. 
 

 Zondag 5 februari nodigen we iedereen uit om in onze parochiezaal lekker te komen 

eten, dan moet je niet zelf achter de kookpotten staan en de afwas word er ook gedaan. 

Helpende handen zijn ook welkom al is het maar voor enkele uurtjes. 
 

 Zondag 19 februari 2017: Ontbijt. 

Waar: ik weet het ook niet. 

Samenkomen op de parking om 8.45 h. 

We vragen wel om in te schrijven bij Els Busschots voor 5 februari. 
 

 Zaterdag 4 maart 2017: Teerfeest 

Info in dit gildeblad. 
 

 Vrijdag 10 maart 2017: Toneel. Echt antwerps theater. 

Sateekes met Peekens. 

Partners mogen mee. 

Prijs ongeveer 25 euro. Je bent ingeschreven als je betaald hebt. 

Wie nog mee wil en zich nog niet heeft ingeschreven , bel snel naar Els want de 

plaatsen zijn bijna uitverkocht. ( 0479 06 87 36 ) 

 

De bestuursploeg. 

 

 

Beste vrienden, ouders, kennissen, familie, sympathisanten van KLJ en van KLJ Lier Noord: 

Jullie zijn allemaal van harte welkom op zaterdag 25 en zondag 26 februari 2017 in de 

parochiezaal OLV Onbevlekt, Mechelsesteenweg 233 te Lier voor onze jaarlijkse hilarische 

Bonte Avond. Vanaf 19u gaan onze deuren open, omstreeks 20u begint 

onze variërende show met actjes van onze kleinsten tot grappige stukjes 

van onze oudere leden.  

De inkom dit jaar bedraagt 5 euro en alle kinderen onder 12 jaar mogen 

gratis naar onze Bonte Avond komen kijken. 

U kan hier een hele avond lang genieten van onze sketches. Tussendoor 

is er een pauze voorzien, waarbij de dorstige en hongerige onder ons zich kunnen laten gaan. 

Tijdens de... pauze worden er zoals vorig jaar frituurhapjes voorzien. Ook kan je zoals andere 

jaren lotjes kopen, waar u op het einde van de avond lekkere taarten bij kunt winnen! 

 

Hopelijk tot dan! Wij hebben er alvast zin in! 

Groetjes van KLJ Lier Noord 
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 Agenda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begindatum Onderwerp 

18/01/2017 Koken 

20/01/2017 Kaarten 

23/01/2017 LG Bestuursvergadering 

25/01/2017 Koken 

01/02/2017 Koken 

03/02/2017 Kaarten 

05/02.2017 Eetdag 

08/02/2017 Koken 

09/02/2017 Senioren 

15/02/2017 Koken 

17/02/2017 Kaarten 

24/02/2017 LG Bestuursvergadering 

03/03/2017 Kaarten 

04/03/2017 Teerfeest 

17/03/2017 Kaarten 

24/03/2017 LG Bestuursvergadering 

30/03/2017 Senioren 

9/04/2017 Kegelen 

23/04/2017 Kegelen 

28/04/2017 LG Bestuursvergadering 

14/05/2017 Kegelen 

23/05/2017 Kruisdag 

26/05/2017 LG bestuursvergadering 

28/05/2017 Kegelen 

11/06/2017 Kegelen 

23/06/2017 LG Bestuursvergadering 


