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Boerenbond  

Landelijke Gilde Lier-Noord Maandblad – Juni 2017 

       62 ste jaargang - nr.: 6 
 

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. 

 

Senioren op reis. 

 

Huwelijksjubileums. 

Fietsen 2 juli rijd u mee? 

 

Uitslag tombola Samana CM 2017 

 

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. 
 

 

 Juni ’17 
 

Landelijke Gilden stelt haar nieuwe campagne voor 'Bank zoekt plek'. 

Plaatselijke afdelingen hebben de mogelijkheid om hierop in te tekenen.  

Landelijke Gilde Lier -Noord doet mee! 

Met dit project wil Landelijke Gilden een groot aantal mensen samenbrengen in Vlaamse 

dorpen en gemeenten. En hoe kan je dit beter doen dan met een zitbank? Even uitrusten tijdens 

een wandel- of fietstocht. Op een zonnige dag een babbeltje slaan, een boek lezen op de bank 

van Landelijke Gilde Lier -Noord. Binnenkort kan het allemaal. 

Het bestuur van onze gilde heeft drie geschikte plekken, 3 mooie locaties gekozen om de 

zitbank te plaatsen. Binnenkort kan je stemmen op jou favoriete plek. 

 

Stemmen? 

Vanaf 15 mei kan je de door de lokale afdeling gekozen plekjes bezichtigen.  

Vanaf 15 juni tot en met 15 juli kan je op je favoriete plek in je dorp stemmen. 

  

Bank zoekt plek Kijken en Stemmen? 
Op: www.bankzoektplek.be  

       www.landelijkegilden.be/deelnemen/campagnes/bank-zoekt-plek/dorpen/lier-noord  

Zeker doen! 

 

Het is goed weer, warm en zonnig en droog.  

Zomerse temperaturen brengt ook meer lachende en stralende gezichten op straat. 

Het is een hele verandering om alles te aanschouwen van op het terras luierend in een tuinstoel 

met de lekkere geuren van de barbecue in het vooruitzicht.  

Profiteer maar van iedere mooie zonnige dag. 

 

De studenten wensen we veel moed bij het studeren en het behalen van een goede uitslag. 

Nu effen op de tanden bijten, dan kan je straks na de examens genieten van een heerlijke 

welverdiende vakantie. Succes ermee. 

 

Iedereen die graag fietst is welkom op 2 juli voor onze jaarlijkse fietstocht. 

Meer info verder in dit blad. 

 

Verder in dit blad vind je ook de uitslag van Ziekenzorg CM. 

Dit zijn de lotjes die verkocht zijn bij het kaarten. 

Zelf alles goed nakijken,  misschien heb jij wel iets gewonnen. 

 

Luc. 
 

 

 

https://www.landelijkegilden.be/deelnemen/campagnes/bank-zoekt-plek
http://www.landelijkegilden.be/deelnemen/campagnes/bank-zoekt-plek/dorpen/lier-noord
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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 
 

We moeten ons verontschuldigen,  

een verkeerde familienaam geplaatst in het vorige gildeleven. 

Daarom plaatsen we de jubilarissen hier nog een keer opnieuw. 

 

50 jaar getrouwd  

Emiel en Frieda Gysen - Bruyndonckx   11 mei 1967 

 

Gerard en Christine t' Syen - Van der Auwera 20 mei 1967 

 

Walter en Maria Crocaerts – Wouters  22 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. 

 

 

 

 

Fietsen 2 juli 2017. 
 

Naar jaarlijkse gewoonte gaan we fietsen op 2 

juli en nemen we deel aan de Fiets- snoeptocht 

39 km. van de vrienden van de tuinbouwschool. 

We vertrekken om 11.30 uur aan onze 

parochiekerk en rijden met de auto richting 

Bevel. 

Voor wie zijn fiets niet zelf kan vervoeren 

voorzien we een vervoer deze worden om  

11.20 uur aan de kerk geladen. 

Om alles vlot te laten verlopen vragen de 

vrienden van de tuinbouwschool om op 

voorhand in te schrijven. Kostprijs 20 euro 

volwassenen en 10 euro voor kinderen tussen 6 

en 12 jaar. 

Als je met ons meefietst gelieve dit te melden  

bij Leo Sluyts tel: 03 480.97.40 of  

Luc Florus tel: 03 480.05.45 met vermelding van 

het aantal personen, als je gebruik maakt van ons 

vervoer. Je bent ingeschreven als ook de betaling 

is gebeurd.  

 

Hiernaast vind je hun uitnodiging. 
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Hallo allemaal, 

 

Juni: een maand waar het voor ouders met studerende kinderen niet altijd even gemakkelijk is. 

Hou de moed erin er volg immers een deugddoende vakantie. 

Hopelijk vallen de resultaten mee. 

 

Ons zomerprogramma: 

 

 Donderdag 15 juni 

 Donderdag 20 juli 

 Donderdag 17 augustus 

Op die donderdagen word er gefietst. 

Normaal vertrek om 13 h. aan de kerk. 

Tijdens de zomermaanden zou het kunnen dat er de ganse dag gefietst word. 

Neem best contact op met een bestuurslid of met 

 Frieda Bruyndonckx: tel. 03/480 52 67 

 

 Zondag 20 augustus 2017: cycling dinner ( met partners en kinderen) 

Vertrek om 9 h. 

Fietstocht van 50 km. Met 4 stops voor: ontbijt, soep, hoofdgerecht en dessert. 

Prijs: 35 € 

Inschrijven bij Hilde Tielemans voor 1 augustus ( 0479/43 68 16 ) 

 

De bestuursploeg wenst iedereen een goede vakantie. 
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 Agenda: 

 

 

 

 

 

 

3/09/2017 Kegelen 

10/09/2017 Fietselieren te Lier -Noord 

15/09/2017 Kaarten 

22/9/2017 LG Bestuursvergadering 

17/09/2017 Kegelen 

24/09/2017 Ontbijt 

06/10/2017 Kaarten 

08/10/2017 Kegelen 

20/10/2017 Kaarten 

22/10/2017 Kegelen 

27/10/2017 LG Bestuursvergadering 

30/10/2017 Kookavond 

03/11/2017 Gewestelijke Herfsthappening 

5/11/2017 Kegelen 

10/11/2017 Kaarten 

17/11/2017 Kaarten 

24/11/2017 LG Bestuursvergadering 

01/12/2017 Kaarten 

15/12/2017 Kaarten 

22/12/2017 LG Bestuursvergadering 

05/01/2018 Kaarten 

12/01/2018 Kwis 

19/01/2018 Kaarten 

24/01/2018 Koken 

26/1/2018 LG Bestuursvergadering 

31/01/2018 Koken 

 

Begindatum Onderwerp 

25/06/2017 Kegelen 

30/06/2017 LG Bestuursvergadering 

02/07/2017 Fietsen 

09/07/2017 Kegelen 

23/07/2017 Kegelen 

28/07/2017 LG Bestuursvergadering 

13/08/2017 Kegelen 

25/08/2017 LG Bestuursvergadering 

27/08/2017 Kegelen 


