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Boerenbond  

Landelijke Gilde Lier-Noord Maandblad – Augustus 2017 

       62 ste jaargang - nr.: 8 
 

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. 

 

Kegelnieuws. 

 

Seniorennieuws. 

Wandelen. 

 

Fietselieren. 

 

Ontbijt. 

 

KVLV nieuws. 

 

Agenda  
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Bezinning uit kader.  
 

Vakantie 

God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen, 

zich even kan losmaken uit het gareel 

van de zorg en verantwoordelijkheid, 

dat los en vrij de aarde kan proeven en ruiken 

en de lucht en het water en de mensen erbij. 

Geef mij een hart, God, dat klein als een kind 

de verrassing beleeft van elke nieuwe horizon, 

dat zich laat drijven op de wolken en gaat rusten in de ondergaande zon. 

Geef mij een hart dat nog kan luisteren 

naar de vogels, en kan glimlachen 

bij de verre geluiden van koeien 

als de morgen begint. 

Geef mij een hart, God, een open hart 

en open handen om naar de mensen toe te gaan, 

te luisteren naar hun verhalen en te snoepen 

van hun vriendschap als de avond valt. 

Geef mij een hart dat uitnodigt 

-als een rustbank in de lommer- 

iedere voorbijganger, 

iedere mens langs de baan. 

Geef mij een hart dat zich wil bekeren 

tot de eenvoud en het geluk om kleine dingen, 

een hart dat kan bewonderen zonder te bezitten, 

en kan bidden zonder woorden. 

Een hart dat doorheen de dingen 

kan schouwen naar uw eeuwigheid. 

En of ik dan in een vliegtuig zal stappen 

of mijn fiets zal gebruiken, 

of ik de andere kant van de wereld 

of de andere kant van mijn dorp zal zien, 

of de kracht van mijn lichaam 

zal meten met de golven, 

of stil van de zetel naar het bed zal gaan: 

Geef mij een hart dat vakantie kan nemen, God, 

en dan is het feest al begonnen. 

Manu Verhulst 
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 WOORDJE VAN DE VOORZITTER. 
 

 

 Augustus’17 
 

 

Voor vele is de vakantie voorbij en hervatten de dagelijkse bezigheden 

Voor ons is het dus ook opnieuw handen uit de mouwen steken om onze activiteiten te 

plannen en goed te laten verlopen. 

 

De stemming bank zoekt plek is nu definitief School 63 %  Kapelletje Hulststraat  32 % en 

parochiezaal 5 %. 

We danken iedereen die zijn stem heeft uitgebracht, het is dankzij uw stem dat onze bank een 

plekje krijgt aan de school. 

Voor het begin van het nieuwe schooljaar zullen we onze bank plaatsen. 

Zodoende kan ze vanaf de eerste schooldag gebruikt worden. 

 

Op 10 september kan je met gans je vrienden kring of familie mee komen Fietselieren. 

We starten aan onze parochiezaal voor tochten van 8 km, 25 km of  45 km. 

Ook dit jaar kan je voordat je vertrek eerst genieten van een lekker ontbijt hiervoor moet je 

wel op voorhand inschrijven. 

Op vertrek en stopplaats is er eten en drank voorzien en de fietstochten lopen over 

fietsvriendelijke paden. Het zijn trouwens mooie tochten we hadden zelf al eens de 

gelegenheid om deze met het bestuur in te rijden. 

Een flyer met alle gegeven vind je verder in dit blad. 

We verwachten u! 

 

Op vrijdag 15 september start ons kaartseizoen, kaarters op post en ken je nog mensen die 

graag mee kaarten breng ze gerust mee. 

Er is voor iedereen plaats. 

 

24 september organiseren we samen met KVLV een ontbijt voor alle liefhebbers. 

Dus schrijf in en kom smullen van dit heerlijke ontbijt, iedereen is ook hier van harte welkom. 

Meer info in dit gildeblad. 

 

Je ziet ze her en der staan langs landelijke wegen de bordjes om 

zwerfvuil te voorkomen. 

Vele mensen vragen hoe ze te verkrijgen zijn en of er nog 

bordjes beschikbaar zijn. 

Ik heb er nog een aantal staan, dus wie er graag nog eentje heeft 

snel zijn want op is op. 

Je kan ze afhalen op Mechelsesteenweg 346 Lier maar eerst een 

seintje op Luc gsm: 0477 75 69 25. 

 

Luc. 
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Kegelnieuws. 
 

We zijn reeds in de maand augustus aangekomen en dat betekend dat we al over de helft van 

het seizoen zijn. Tussen alle drukke bezigheden van het kermisgedoe in de buurt heb ik toch 

nog de tijd gevonden om iets te schrijven voor ons gildeblaadje. 

Vorige zondag hadden we reeds onze negende kegelzondag van het seizoen, ongelooflijk ! 

 

Over het weer, ja we moeten eigenlijk niet klagen want tot nu toe hebben we elke keer zonnig 

en warm weer gehad, allee ik zal maar zwijgen want de voorspellingen voor volgende zondag 

zijn alles behalve goed maar met een beetje geluk kan het nog wel meevallen!! 

 Het weer mag goed zijn want dan zit de sfeer er direct in en wordt er gewoonlijk beter 

gekegeld ook. Hier de tussenstand na acht zondagen 

 

1 Tielemans Marc 129 

 

16 Bistmans Mathilda 95 

2 Op de Beeck Marc 116 

 

17 Gahler Wendy 94 

2 Brits Julien 116 

 

18 Rypens Jeanne 90 

4 Sluyts Leo 112 

 

19 Moons Maria 88 

5 Sluyts Jos  109 

 

20 Boniver paulette 86 

6 T 'syen Geeraard 108 

 

21 Verhoeven Fonne 79 

7 Hermans Frans 107 

 

22 Jacobs Roza w 74 

8 Jacobs Roza s 106 

 

23 Van der Heyden Leo 71 

9 Tisson Staf 105 

 

23 Braem Guy 71 

9 Celis Agnes 105 

 

25 Jacobs Walter 70 

11 Van Den Bosch Sisse 104 

 

26 Verbeek Maria 63 

12 Sels Zoë 101 

 

27 Op De Beeck Wilfried 61 

13 Sweert Louis 100 

 

28 Florus Luc 52 

14 Sluyts Geert 97 

 

29 Van Eester Geert 48 

14 Sluyts Bert 97 

 

30 Castrel Marc 46 

 

Ja , ja ge ziet het goed als iedereen aanwezig is zijn we met 30 personen, maar zo’n vaart 

loopt het altijd niet, er zijn altijd wel afwezigen maar doorgaans zijn we toch telkens met 

meer dan 20 , een mooie groep die zich telkens goed amuseert !    

 

Wat mij zeker opvalt is dat dit seizoen  dat Marc Tielemans goed bezig is, dat doet mij deugd 

want de Marc is dikwijls achtervolgd door pech hou vol Marc iedereen gunt u de eerste plaats 

maar ge moet deze lijn proberen door te trekken tot de laatste speeldag he!! 

Nog iets opmerkelijk, een andere Marc uit de buurt hier, het is zijn eerste seizoen bij de 

kegelaars en die staat resoluut op de 2
e
 plaats , proficiat Marc en doe zo verder!! 

Ge ziet het  er wordt weer gestreden en die nu aan de leiding heeft wel een mooie voorspong , 

maar de achtervolgers liggen op de loer en er zijn nog mensen die nog beurten moeten 

inhalen, dit kan nog wijzigingen in de stand brengen!! 

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

vroeg of te laat! 

Volgende maand zijn er enkele veranderingen van data’s, we spelen de eerste en de derde 

zondag van september n.l. op  3 en 17 september wordt er gekegeld, dit alles heeft te maken 

met fietselieren en het ontbijt samen met KVLV!! 

Iedereen welkom. 
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Seniorenwerking 
 

Onze driedaagse reis naar Oost Friesland komt met 

rassenschreden dichterbij en eigenlijk heeft het lang 

geduurd eer we zover zijn, dit komt denk ik dat we er 

al zo lang mee bezig zijn! 

Ik heb juist eens nagekeken, de eerste plannen zijn 

gesmeed vorig jaar juni en de zekerheid dat de reis 

doorging was oktober bij onze eerste senioren 

samenkomst, de belangstelling was meteen zeer groot en de plaatsen van de bus waren in de 

kortste tijd allemaal bezet met nog verschillende reserve personen in de wachtlijst! 

Hopelijk is het een mooie reis met goed weer en een goede sfeer en dan zien we wel of we er 

in de toekomst nog mee doorgaan , ik ben er wel klaar voor en ik denk jullie ook, laat ons er 

dan met zen allen het beste van maken! 

Alle administratie er rond is afgewerkt en we vertrekken maandag 4 september om 7.15 uur 

hier aan onze parochiezaal, alle medereizigers hebben wel een brief gekregen denk ik en 

indien er nog vragen zijn kan je me bereiken op nr  0472/556742 

 

 

 

Ook kan ik al melden dat de senioren een eerste samenkomst hebben op 5 oktober in onze 

parochiezaal en de vergadering zal gaan over de E-BIKES, alles wat je moet weten over 

elektrisch fietsen ons voorgesteld door Marleen Van De Velde 

! Als animatie hebben we de groep “KASTAAR” op het 

programma staan en als afsluiter staat er eens iets speciaal op 

het programma?? 

Ik schrijf dit almaar zodat ge zeker deze datum kunt vrijhouden 

(maar de senioren weten dit normaal wel) en de definitieve 

aankondiging komt volgende maand zeker in het gildeleven! 

 

Welkom  Julius en  Leo 

 

 

 

 

 

 

Wandelen 

 
Lichtjes wandeling op 14 oktober tijdens de 'Nacht van de 

duisternis' te Berlaar 

 

verdere info volgt later 

 

Marc Castrel 
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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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Hallo Iedereen, 

 

Zoals je in dit gildeblad kan lezen komen de activiteiten weet stilaan op gang. 

Ook wij werken graag mee aan Fietselieren en omdat dit jaar de organisatie voor onze 

afdelingen is moeten we ook zorgen dat alles goed verloopt. 

Daarom een oproep: als je enkele uurtjes tijd hebt op 10 september en graag een handje komt 

helpen, het zou voor de bestuursploeg welgekomen hulp zijn. Dank bij voorbaat. 

 

Iedereen is ook welkom op zondag 24 september op ons ontbijt. 

Graag tijdig inschrijven. 

Info vind je in dit gildeblad. 

 

Op donderdag 17 augustus , donderdag 21 september: Fietsen.  

Info bij Frieda Bruyndonckx. 

 

Donderdag 21 september om 20 h. Babbelavond. Samenkomen aan de kerk. 

 

Donderdag 5 oktober om 20 h.: Film ‘ The lady in the van’ 

Zaal vredeberg te Lier 

Ook de echtgenoten mogen meekomen. 

Prijs: leden 8 €, niet leden 12€ 

Kaarten te verkrijgen bij Lea De Herdt of bij een bestuurslid. 

 

Nog een deugddoende vakantie. 

De bestuursploeg. 

 

P.S.:  

Als bestuursploeg werken we ook volop aan het programma voor 2018.  

Ideeën hiervoor zijn altijd welkom. 
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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 

14/10/2017 Lichtjeswandeling in Berlaar 

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 

21/02/2018 Koken 

23/2/2018 LG Bestuursvergadering 

24/02/2018 Teerfeest met “Pasta” 

 

Begindatum Onderwerp 

25/08/2017 LG Bestuursvergadering 

27/08/2017 Kegelen 


