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Bezinning uit kader.
Straf toch, dat we snel even over en weer naar bijvoorbeeld de VS
kunnen reizen als we dat zouden willen. Wat een verschil met amper
50 jaar geleden. De enige reis die vele mensen van het platteland toen
maakten, was de jaarlijkse uitstap naar Scherpenheuvel met de
Boerinnenbond. Voor hen een verre reis. Voor meer was er geen tijd
en geen geld, maar ook geen behoefte.
Afstand is relatief. Niet hoe ver je gaat telt, zolang je maar onderweg bent. Onderweg zijn is
essentieel in een mensenleven. Wanneer je dat niet doet sta je stil en roest je vast.
Gelukkige mensen zijn steeds onderweg, onderweg met zichzelf. Maar het vraagt moed.
Onderweg zijn is het onbekende durven opzoeken, risico’s nemen waarbij je misschien eens
een verkeerde weg in slaat of zelfs verdwaalt. Onderweg zijn is het steeds opnieuw zoeken om
terug op het rechte pad te komen.
Gelukkige mensen zijn steeds onderweg, onderweg met anderen. Ze laten zich raken door de
medemens en willen anderen mee ondersteunen op hun pad. Samen durft men meer,
vertrouwend dat men elkaar wel vooruit zal helpen. Onderweg zijn is ook de andere toelaten
om een eindje met jou mee op weg te gaan, je hoeft het niet alleen te doen.
In mei komt de natuur helemaal tot bloei, en ook mensen kunnen
niet meer binnen blijven, men moet naar buiten. De meimaand is
ook bij Boerenbond en Landelijke Gilden traditioneel de
bedevaartmaand. ‘Of op bedevaart gaan nog wel van deze tijd
is?'. Op bedevaart gaan is op weg gaan om even stil te staan. Het
is op weg gaan om onze hectische levensweg achter ons te laten
en terug bewust onderweg te zijn.
Tegenwoordig heeft bijna iedereen een gps nodig om de baan op te gaan. Het is gemaakt om je
zo snel mogelijk naar een vooraf ingestelde plaats te brengen. Over de weg hoef je niet na te
denken, dat doet het toestel voor je. Soms is het nodig om even de gps in ons leven
uitschakelen, om af te wijken van de snelste route. Het is een omweg maken om nieuwe
ervaringen op te zoeken, het biedt de mogelijkheid om even na te denken over de bestemming,
of gewoon even niet te hoeven denken. Een aankomstuur is er niet, alles op zijn tijd, ook in
deze tijd.

Wanneer de natuur volop tot bloei komt is het ook voor de mens de
hoogste tijd om erop uit te trekken en nieuwe energie op te doen.
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WOORDJE VAN DE VOORZITTER.
Mei’17
Graag nodigen we u uit op de kruisdag op dinsdag 23 mei om 19.30 uur.
Je bent van harte welkom aan het Mariakapelletje “Maria , Onze Moeder”
bij de familie Fons en Jose Sluyts - Wintermans in de Bremstraat 26 te Lier.
Met de kruisdag vragen we Gods zegen over een goede oogst.
Iedere dinsdag in deze meimaand bidden we een rozenhoedje aan een van onze kapelletjes.
De juiste plaats vindt je verder in de agenda van dit gildeleven.
Probeer zelf ook eens langs te komen je bent van harte welkom.
Op onze vraag in het vorige gildeleven over “bank zoekt plek”
kregen we verschillende reactie.
Hieruit hebben we drie plaatsen gedistilleerd die volgens ons het
meeste geschikt zijn.
Plaatsen waar de meeste mensen samenkomen, en onze bank het
meeste gebruik zal kennen.
Wel willen we iedereen bedanken die zijn plaats of plekje voor onze bank doorgaf.
Nu is het opnieuw aan jullie om te stemmen op de plaats die jij het meeste geschikt vindt.
Hieronder vindt je de plaatsen:

bank toer. kmz

1) Parochiezaal Mechelsesteenweg 233B te Lier, tegen de voorgevel van de parochiezaal
naast de ingang.
2) Aan de school op de hoek van de parking en de Rode Kruislaan.
3) Aan het Maria kapelletje “Onze Lieve Vrouw ten Kerselaer” Hulststraat 74 Lier.
Je kan stemmen vanaf 15 juni tot 15 juli via de website: www.bankzoektplek.be
Bekijk de deelnemende dorpen en stem!

en zoek hier naar Lier noord.

Stemmen maar!
Luc.
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Senioren Gewest Lier
Geachte heer, mevrouw
Hierbij nodigen wij u vriendelijk uit voor onze jaarlijkse reis
met als bestemming het Land van Herve en de Oostkantons.
Om iedereen de kans te geven deze prachtige reis mee te maken zullen we deze tweemaal
ondernemen, nl. op 29 juni voor Koningshooikt, Lier-Lisp, Duffel en Duffel-Mijlstraat en op
27 juni voor Putte, Lier-Noord en Lier-Zuid. Het vertrek is telkens voorzien om 7.30
uur aan de kerk van OLV-Onbevlekt te Lier-Noord.
We beginnen onze dagtocht richting Zichen Zussen Bolder, in Gasthof Delicia, waar we
ontvangen worden met koffie en gebak. We vervolgen onze weg door het mooie Land van
Herve. Volgens sommigen de 'Tuin van Luik' en volgens anderen 'Le Petit Normandie', gekend
om zijn boomgaarden, kaas, siroop, en cider.
Vandaag brengen we in Eupen een bezoek aan de Chocolaterie van Jacques, voor ons een zeer
bekende naam. Doorheen de fabriek loopt een loopbrug van waar we de productie aan het
werk kunnen zien. Vele talentvolle handen bereiden de bekende chocoladerepen en producten
van Jacques, van het vermalen van de cacao tot de uiteindelijke
verpakking. We zien het chocolademuseum met allerlei gietvormen,
machines en reclamevoorwerpen en natuurlijk hoort proeven er ook
bij. Na ons middagmaal aan het stuwmeer van Eupen rijden we naar
Raeren, gelegen op de rand van de Hoge Venen en het
Hertogenwald. Raeren was in vroegere tijden wereldwijd bekend om zijn keramiek, maar wij
bezoeken hier de Brennerei-Distillerie Radermacher. De stokerij Radermacher, opgericht in
1836, is één van de oudste distilleerderijen van België en kan op een lange traditie terugkijken.
Het familiebedrijf, de 5de generatie sinds de oprichting, is nog steeds actief en de producten
weerspiegelen nog steeds de perfectie van het vakmanschap van weleer. Een boeiend en
smaakvol bezoek, een mooie route brengt ons huiswaarts met onderweg nog een goed gevulde
koffietafel.
Prijs voor dit alles: 60€ per persoon. Inbegrepen: autocar, koffie en gebak, bezoek
Chocolaterie Jaques, middag- en avondmaal, bezoek Distillerie Radermacher.
Inschrijven voor deze mooie reis kan door storting op het rekeningnummer LG Gewest
Lier: BE15 7332 2021 9130 – KREDBEBB met vermelding “Reis Oostkantons” en de
gekozen datum (27/6 of 29/6) en dit voor 1 juni aanstaande. Opgelet! Uw inschrijving is
pas definitief wanneer uw storting is aangekomen!
We rekenen weer op twee volle bussen en goed weer voor deze prachtige reis!
Nuttige data om te noteren!
Fietselieren:10 september met vertrek in Lier-Noord (aan OLV-Onbevlekt)
Seniorennamiddagen najaar: 5 oktober en 30 november
We hopen u zeker weer te mogen begroeten!
Leo Sluyts Tel : 03 4809740
Julius Van Houtven Tel : 03 4893617
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Huwelijksjubileum
50 jaar getrouwd
Emiel en Frieda Gysen - Bryndonckx

11 mei 1967

Gerard en Christine t' Syen - Van der Auwera

20 mei 1967

60 jaar getrouwd
Frans en José De Vocht - Celis

11 mei 1957
Van harte proficiat met hun
gouden en Diamanten huwelijksjubileum.
We wensen hen nog veel gelukkige jaren toe.
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Hallo iedereen,
Donderdag 18 mei en donderdag 15 juni: fietsen.
Vertrek aan de kerk om 13 h.
Tijdens de zomermaanden zou het kunnen dat men de hele dag gaat fietsen.
Neem daarom best eens contact op met Frieda Bruyndonckx: 03/480 52 67
Dinsdag 23 mei nodigen we iedereen uit voor de kruisdag.
Deze gaat door bij de familie Sluyts – Wintermans, Bremstraat 26 te Lier
Iedereen van harte welkom.
De bestuursploeg

Agenda:

Begindatum
23/05/2017
26/05/2017
28/05/2017
31/05/2017
02/06/2017
11/06/2017
25/06/2017
30/06/2017
02/07/2017
09/07/2017
23/07/2017
28/07/2017
13/08/2017
25/08/2017
27/08/2017
10/09/2017
10/09/2017
15/09/2017
22/9/2017

Onderwerp
Kruisdag: 19.30 uur Kapelleke : Maria, Onze Moeder.
Fam. Fons en Josee Sluyts – Wintermans
Bremstraat 26
LG bestuursvergadering
Kegelen
Sluiting Meimaand: 19.30 uur
Kapelleke : Maria, Moeder van alle mensen.
Fam. Fons en Magriet Dries - Van Houtven Hulststraat 20
LG Bestuursvergadering
Kegelen
Kegelen
LG Bestuursvergadering
Fietsen
Kegelen
Kegelen
LG Bestuursvergadering
Kegelen
LG Bestuursvergadering
Kegelen
Fietselieren te Lier - Noord
Kegelen
Kaarten
LG Bestuursvergadering
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