
Gildeleven Lier - Noord jaargang 62 nr.: 2          http://lier-noord.landelijkegilden.be/ 1 
https://www.facebook.com/landelijkegildeliernoord 

 
 

Boerenbond  

Landelijke Gilde Lier-Noord Maandblad – Februari 2017 

       62 ste jaargang - nr.: 2 
 

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. 

 

Kaarten foto’s van wie zijn deze handen? 

Overlijden. 

 

Senioren Gewest Lier. 

Oproep warme tuin 

 

Teerfeest 

 

KVLV nieuws. 

 

KLJ Nieuws 

 

Agenda  
 

 

mailto:francis.de.meyer@verz.kbc.be
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Bezinning uit kader.  
 

Licht en Liefde 

 

Er zijn van die tijden 

dan ben je vervuld van verdriet 

dan moet je lijden 

of je wilt of niet 

je voelt je eenzaam 

't is anders en vreemd om je heen 

al ben je samen, je bent toch 

zielsalleen 

je vraagt verlossing uit de leegte 

een einde aan de nacht 

dan komt het wonder, geheel 

onverwacht 

 

je voelt ineens weer licht en liefde 

je krijgt ineens weer nieuwe kracht 

wat je verloor of wat je griefde 

is in je ziel verzacht 

het kostte tijd en moed, maar het gaat 

weer goed 

want je had geloof en het leven zo lief 

het leven zo lief 

 

soms kan het zo zijn 

dat wegen uit elkander gaan 

het snijdt en het schrijnt 

diep in je bestaan 

er is iets gewond, 

je voelt dat aan de pijn zo goed 

je vraagt aan jezelf hoe dat genezen 

moet 

je houdt van het leven 

je wilt niet ondergaan 

je wilt weer liefde geven 

en daar komt het wonder aan? 

 

je voelt ineens weer licht en liefde 

je krijgt ineens weer nieuwe kracht 

wat je verloor of wat je griefde 

is in je ziel verzacht 

het kostte tijd en moed, maar het gaat 

weer goed 

want je had geloof en het leven zo lief 

zo is 't gegaan? gedaan 

 

hou je geloof en vertrouwen 

in de liefde die je leidt 

en dat het licht er nog is 

tot het eind van de tijd 

 

je voelt ineens weer licht en liefde 

je krijgt ineens weer nieuwe kracht 

wat je verloor of wat je griefde 

is in je ziel verzacht 

het kostte tijd en moed, maar het gaat 

weer goed 

want je had geloof en het leven zo lief 

want je had geloof en het leven zo lief 

het leven zo lief 

 

(Dana Winner) 
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 WOORDJE VAN DE VOORZITTER. 
 

 

 Februari’17 
 

 

Aan het Begin van deze maand kregen we de vraag ?  

Mijn naam is Bieke Ceulemans. Ik lees op uw website dat er een kaartprijskamp 
georganiseerd wordt op vrijdag 06/01/2017. Zou ik die avond mogen komen om foto's 
te nemen? Ik zou graag handen van kaarters fotograferen. Reden van deze vraag : ik 
volg avondles fotokunst - één van de opdrachten omvat een profielschets en in mijn 
profielschets passen handen van kaarters. De opnames duren niet lang. Ik zal ook de 
kaarters niet storen. De foto's is enkel voor een eindwerk en zullen niet openbaar 
getoond worden.  
Tot zover de vraag het resultaat vind je verder in het gildeblad. 

 

 

Ons teerfeest valt dit jaar iets later dan gewoon. 

De reden hiervoor is om de KLJ de gelegenheid te bieden om hun bonte avond te organiseren 

in de verlofperiode. 

Als je graag eens lacht of een avondje uit wil ben je zeker welkom op hun bonte avond 

datum :25 en 26 februari om 20 uur in onze parochiezaal  

 

4 maart houden wij dan ons teerfeest waarop iedereen van harte is uitgenodigd. 

Ben je nog niet ingeschreven, je hebt nog tijd tot 26 februari om dit aan je bestuurslid te 

melden. 

We verwachten U ! 

 

 

Als dit gildeleven verschijnt dan zijn onze keukenpieten van landelijke gilde aan het koken voor 

hun partners. Zoals ieder jaar proberen we er iets leuks en gezelligs van te maken. 

Vooral de gerechten moeten lekker zijn en er mooi uitzien. 

Ook Anneleen willen we bedanken. Haar inbreng, uitleg van hoe we het aanpakken en haar 

geduld stellen we erg op prijs. Want er zijn er soms die wel eens iets anders durven proberen 

dan afgesproken. En toch komt op het einde alles goed en smaakt het nog heerlijk ook. 

Ook onze Leo moeten we bedanken om alle benodigdheden voor de kookavond te gaan kopen 

in de winkel. Ik bewonder hem eigenlijk wel dat hij alles vindt van die lange lijst. 

Leo en Anneleen van harte bedankt. 

 

 

Luc. 
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Kaarten foto’s van wie zijn deze handen ? 
 

Onze kaarters kregen een fotograaf op bezoek. 

Bieke heeft als hobby foto’s maken en vroeg ons of ze langs mocht komen bij onze kaarters. 

Niemand had hier bezwaar tegen met volgend resultaat. 

Bieke trok alleen maar handen en kaarten met één uitzondering. 

We kregen 5 foto’s doorgestuurd in een zeer hoge resolutie. 

En hebben ze samen gebracht in een foto geschikt voor dit gildeleven. 

In het midden zie je onze lachende tappers Agnes en Lieve maar van wie zijn die handen met 

kaarten ? 

We danken Bieke ook nog want ze trakteerde alle fotogenieke handen op een consummatie. 

 

Schol ! 

 

 
 

 

 

 

 

Overlijden. 
 

Vorige week vernamen we het overlijden  

van de heer Dirk Tielemans (2 februari 2017). 

Langs deze weg willen we de familie  

veel sterkte toewensen in deze moeilijke periode. 

We hopen dat de herinneringen aan Dirk  

hen kracht en steun kunnen geven. 

 

 



Gildeleven Lier - Noord jaargang 62 nr.: 2          http://lier-noord.landelijkegilden.be/ 4 
https://www.facebook.com/landelijkegildeliernoord 

Gewestelijke Seniorennamiddag  
 

We nodigen al onze senioren uit op 

donderdag 30 Maart 2017 om 14.00 uur! 
 

Waar; Parochiecentrum O. L. Vrouw Onbevlekt 

Mechelsesteenweg 233, te Lier 

Programma  

 

- Welkom en onthaal met koffie  

 

- Bezinning  

 

- “Verbindingen maken gelukkig”  

   door Herman Plasmans, seniorenconsulent 

 

Optreden van het zangduo Luc en Nicole 
 

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 vermelding  “senioren 30 03 2017” 

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 

 

 

 

 

Warme Tuin oproep? 

 
Vrijwilligers met groene vingers gezocht! 

Bent u iemand met groene vingers, bent u sociaal voelend en heeft u nog een beetje tijd dan 

bent u misschien de persoon die we zoeken. Het psychiatrisch ziekenhuis van Duffel wenst met 

zijn cliënteel op regelmatige basis te tuinieren op hun locatie in Koningshooikt, ’t Wagenwiel. 

Maar zijn daarvoor nog op zoek naar een paar helpende handen met kennis van tuinieren. Die 

vrijwilligers hoeven natuurlijk geen zorgende rol op te nemen , maar mogen natuurlijk ook niet 

bevreesd te zijn om in contact te treden met het cliënteel van PZ Duffel. Heeft u nood aan een 

tuin en sociaal contact dan is dit voor u de ideale oplossing. De groentjes waarvoor u een heel 

seizoen heeft gezorgd komen uiteraard ook op uw bord terecht. Bekijk vergelijkbare 

initiatieven op www.warmetuin.be. Voor meer informatie neem gerust contact op met de 

projectverantwoordelijke Karen Verplancke, 0473 45 75 87 of 

karen.verplancke@landelijkegilden.be 

 

 

http://www.warmetuin.be/
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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. 
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Hallo allemaal, 

 

Eerst wil ik iedereen die tijdens de afgelopen eetdag is komen helpen hartelijk danken. 

 

 Zaterdag 4 maart: Teerfeest. Iedereen van harte welkom. 

Inschrijven kan je bij een bestuurslid. 

Info vind je in dit gildeblad. 

 

 Vrijdag 10 maart: Toneel. Sateekes met peekens. 

Voor zij die ingeschreven zijn. We verwachten je om 18.30 h. aan de kerk. 

 

 Zondag 12 maart: Algemene vergadering. 

Die namiddag houden we een quiz met vragen die iedereen kan oplossen. 

 

 Donderdag 16 maart om 13 h. Start van een nieuw fietsseizoen. 

Vertrek aan de kerk. 

Info kan je bekomen bij Frieda Bruyndonckx. 

 

 Donderdag 23 maart: Bezinningsdag te Ranst. 

Samen met ziekenzorg en femma. 

Vertrek aan de kerk om 8.30 h. 

Graag inschrijven bij een bestuurslid als je graag mee gaat. 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Brooikensstoet te Reet 18 september 2016 

Begindatum Onderwerp 

15/02/2017 Koken voor de partners? 

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 

30/04/2017 Wandelen 

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 


