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Boerenbond  

Landelijke Gilde Lier-Noord Maandblad – Juli 2017 

       62 ste jaargang - nr.: 7 
 

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 
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Bezinning uit kader.  
 

Augustus is de oogstmaand. Het woord ‘oogst’ is trouwens een verbastering van het woord 

‘augustus’, daarom dat de maand augustus ook wel eens ‘oogst’ genoemd wordt. 

De oogst binnenhalen is van oudsher een reden om te vieren. We vieren dat de 

inspanningen van de landbouwer beloond worden en we de voorraadschuren terug kunnen 

vullen. We vieren dat we opnieuw voldoende voedsel zullen hebben voor de komende 

winter. Deze feesten kregen en krijgen vaak ook nog een religieuze invulling, want veelal is 

er ook dankbaarheid naar hierboven. De boer kan wel zo goed mogelijk voor zijn gewassen 

zorgen, maar alles heeft de mens niet in de hand. Men ervaart het als een geschenk. 

Daarom dat ook vandaag bij heel wat oogstfeesten een eucharistieviering of 

bezinningsmoment het feest inluidt.  

 

 

Elke graankorrel is een rijke belofte,  

hij draagt de hele wereld in zich. 

Hij draagt de weelde van het bloeiende koren 

over goudgele schuren vol graan, 

het brood voor de mensen. 

 

De graankorrel is als het gebed van een mens in de nacht. 

Hij levert zich over aan onbekende machten 

in de zachte en warme geborgenheid van moeder aarde,  

waar hij in een stille omhelzing sterven gaat  

om in vruchtbaarheid open te barsten tot nieuw leven.  

 

Hij levert zich over.  

Hij kent de donkerte van de aarde. 

Hij voelt de warmte van de zon.  

Hij drinkt de zaligheid van de regen. 

 

De graankorrel ziet nooit de aar maar hij gelooft er in. 

De weg van de korrel,  

is de weg van ieder mens om  

tot volle ontplooiing te komen. 
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 WOORDJE VAN DE VOORZITTER. 
 

 

 Juli’17 
 

In deze vakantie periode is er niet zoveel te doen bij onze landelijke gilde. 

Bij onze kermis vrienden in de buurt zijn het drukke dagen. 

Hulstse Pallieters, Kerselaerkermis en Donkvrienden zijn druk in de weer om alles tijdig klaar 

te krijgen om u hartelijk te ontvangen.  

We wensen iedereen een geslaagde kermis met goed weer. 

 

Onze website is onlangs grondig vernieuwd je vind er alles terug wat onze landelijke gilde aan 

gaat. 

Meer nog je kan er opnieuw de laatste gildelevens lezen en downloaden. Ook vernieuwd is de 

fotopagina en er is zelfs een video terugblik naar voorbije activiteiten. Ook onze 

Mariakapelletjes hebben een eigen pagina gekregen. 

Je moet er maar eens naar gaan kijken. 

http://lier-noord.landelijkegilden.be/ 

 

Bank zoekt een tussenstand van de stemming op 12 juli 2017 nog 3 dagen te stemmen. 
 

 

Kapelletje "ten Kerselaer" 
35% van de stemmen 

 
Bekijk deze plek 

 

Parochiezaal  
6% van de stemmen 

 

 

School  
59% van de stemmen 

 

Volgende maand meer over de juiste uitslag en de plaatsing en inhuldiging. 

 

Het plukbrood een recept dat we met onze kookavonden gebakken hebben 

was uitgekozen om te verschijnen in een kookboekje dat landelijke gilde 

gaat uitgeven.  

Dus we trokken opnieuw onze schorten aan om een lekker en mooi brood 

te bakken. 

Ditmaal moest het immers dienen om een foto van te maken. 

Je kan de resultaten terug vinden op onze website:  

en onze facebook pagina : 

https://www.facebook.com/landelijkegildeliernoord 

We hadden natuurlijk ook iemand nodig om dit te plukbrood te presenteren 

een uitverkoren taak voor de secretaris 

Het was lekker en goed gepresenteerd Proficiat Leo. 

 

   Luc. 

http://lier-noord.landelijkegilden.be/
https://www.landelijkegilden.be/deelnemen/campagnes/bank-zoekt-plek/dorpen/lier-noord/kapelletje-ten-kerselaer-0
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Fietselieren 
 

Onze flyer van Fietselieren  op 10 september vind je hierna terug. 

Datum noteren en vrienden uitnodigen voor dit sportieve gezinsvriendelijk fietsfestijn. 

Nieuw dit jaar is dat je tussen 8 en 11 uur kan ontbijten en daarna fietsen. 

Ook nieuw is een fietstocht van 8 km voor kinderen of zij die graag een kort ritje doen je zou 

het zelfs kunnen wandelen. 
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Kegelnieuws. 
 

We zijn reeds in de maand juli aangekomen en dat betekend dat we nu juist in de helft van het 

seizoen zijn. Volgende maal hebben we reeds onze achtste kegelzondag van het seizoen, 

ongelooflijk ! 

 

Eigenlijk hebben we al veel geluk gehad bij het kegelen op zondag voormiddag, elke zondag 

hebben we al prachtig weer gehad, dat zie je aan de deelnemers, iedereen is altijd goed gezind 

en er wordt veel gelachen , zo moet het eigenlijk, het moet een plezier blijven op de 

zondagvoormiddag! 

 

Er wordt goed gekegeld maar alles omver bollen is niet zo gemakkelijk, gewoonlijk blijft er 

nog ene staan en dat is spijtig want dat brengt geen geld in het bakje voor onze 

barbecue….moeite blijven doen hé mensen !!!! 

Na zeven speeldagen heeft  “ Marc Tielemans “ nog altijd de koppositie, maar er zijn nog 

verschillende kegelaars die nog één of meerdere beurten moeten inhalen en dat kan de 

rangschikking nog zeker overhoop gooien!! Maar volhouden hé Marc, gij verdiend het ook 

eens om kampioen te spelen!!  

Ook wordt er dikwijls heel goed gekegeld maar dan is het net niet om op te schrijven !!! te 

vroeg of te laat !! 

Onze kegelbeurten van september die worden wel verandert want we hebben enkele andere 

activiteiten op het programma staan, eerst fietselieren en daarna ontbijt alzo spelen we in die 

maand  op 3 en op 17 september!!! 

 

Iedereen welkom 

Leo 
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Hallo Iedereen, 

 

Hopelijk kan iedereen op zijn eigen manier genieten van de vakantie. 

 

We hebben enkele  zomerse activiteiten: 

 

 Donderdag 20 juli en donderdag 17 augustus: Fietsen. 

Vertrek om 13 h. aan de kerk. 

Tijdens de zomermaanden kan het al eens zijn dat men een ganse dag gaat fietsen, 

Neem best eens contact op met frieda Bruyndonckx: 03/480 52 67 

 

 Zondag 20 augustus 2017: Cycling diner  

Vertrek te Lier: We komen samen op de parking aan de parochiekerk om 9 h. 

Partners en kinderen mogen mee. 

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. 

 

 Op 10 september is het Fietselieren. Info in dit gildeblad. 

 

 Op zondag 24 september 2017 houden we voor de 5 de maal ons ontbijt. 

Meer info vind je reeds in dit gildeblad. 

Je kan al inschrijven dan ben je zeker van je plaats. 

 

De bestuursploeg. 
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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 

25/10/2017 Kookavond 

27/10/2017 LG Bestuursvergadering 

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 

02/02/2018 Kaarten 

07/02/2018 Koken 

14/02/2018 Koken 

16/02/2018 Kaarten 

 

Begindatum Onderwerp 

23/07/2017 Kegelen 

28/07/2017 LG Bestuursvergadering 

13/08/2017 Kegelen 

25/08/2017 LG Bestuursvergadering 

27/08/2017 Kegelen 


