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Bezinning uit kader.
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WOORDJE VAN DE VOORZITTER.

Februari’18
Je had het misschien nog niet gemerkt maar dit gildeleven is al aan zijn 63 jaargang toe.
We willen dan ook alle mensen bedanken die meehelpen om dit gildeleven iedere maand bij u in
de bus of via e-mail te bezorgen.
De samenstellers, onze trouwe drukker, het plooien en nieten van ieder exemplaar en zien dat
alles op tijd op de post is. Bedankt Francis, Leo en Zoé.

Ons teerfeest komt eraan als je nog niet ingeschreven bent, snel doen want het wordt weer een
fantastisch en gezellig feest waar je zeker niet mag ontbreken.
Meer info verder in dit blad.

Wandelschoenen poetsen en smeer je beentjes al maar in want we gaan wandelen op zondag
4 maart Vertrek om 8uur aan de kerk.

Onze keukenpieten van landelijke gilde zijn aan het koken.
Zoals ieder jaar proberen we er iets leuks en gezelligs van te maken.
Vooral de gerechten moeten lekker zijn en er mooi uitzien.
Anneleen willen we bedanken. Haar inbreng, uitleg van hoe we
het aanpakken en haar geduld stellen we erg op prijs. 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 lijsten.
Leo en Anneleen van harte bedankt.
Natuurlijk ook een woord van dank aan alle koks van onze landelijke gilde.

Luc.
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Wandelnieuws
Op 4 maart trekken we onze wandelschoenen nog eens aan.
Na de avondwandeling in Berlaar houden we het nu terug bij onze
vertrouwde zondagvoormiddag wandeling.
We komen samen op de parking O.L.V. Onbevlekt om 8.00 u.
Vandaar rijden we via Putte naar Keerbergen vertrekplaats.
Marc Castrel.

Gewestelijke senioren werking
Onze tweede seniorennamiddag van dit jaar gaat door op
donderdag 22 maart 2018 om 14.00 uur.
Locatie; Parochiecentrum O.L.V. Onbevlekt , Mechelsesteenweg, 233, te Lier.
U wordt vriendelijk uitgenodigd om deel te nemen aan de gewestelijke seniorennamiddag,
Programma
* Welkom en onthaal met koffie
* “ Goede afspraken maken over mantelzorg “
ons gebracht door Ellen Vandenbroeck
van vzw Zorgzaam!
Zeker een thema dat onze senioren niet uit het oog mogen verliezen….
* Optreden van de muzikale animatie groep ”Tralalie”!
Ze brengen muziek op de maat van hun publiek,
ze zullen zeker een mooi programma hebben voor onze
senioren !
*Afsluiten doen we met een koffietafel
Deelnemen kan door 15 € te storten op rekening BE 98 7332 2200 0593 of te betalen aan een
bestuurslid en dit ten laatste tegen 18 maart!
We hopen u zeker weer te mogen ontmoeten!
Leo Sluyts 03 4809740
Julius Van Houtven 03 4893617
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KLJ – KVLV en Landelijke Gilde Lier-Noord
Nodigen U van harte uit op:

Het Teerfeest
Datum: 24 februari 2018
Plaats: Parochiezaal O. L. Vrouw Onbevlekt.
Aanvang: 18.30 uur
Iedereen is van harte welkom.
Programma:


Menu:






























Animatie:

PaSta
Een mengeling van Nederlandstalige
met enkele Engelstalige nummers. Daartussen grappige
vertelsels. Paul speelt gitaar en verzorgt de zang. Staf
speelt viool, mandoline en elektrische gitaar.

Tombola: altijd prijs voor iedereen.

Praktische punten:
Iedereen kan meedoen aan de prijs van 30 euro.
Inschrijven bij de bestuursleden en dit voor 17 februari 2018.
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.

Gildeleven Lier - Noord jaargang 63 nr.: 2

http://lier-noord.landelijkegilden.be/
https://www.facebook.com/landelijkegildeliernoord

5

Hallo allemaal,


Donderdag 22 februari 2018 om 19 h. : Afwerken boodschappentas.
Tegen dan moet je huiswerk klaar zijn !!!



Zaterdag 24 februari 2018: Teerfeest.
Hier mag KVLV zeker niet ontbreken. Samen feesten en plezier maken dan kun je toch
niet thuis blijven zeker!!!
Info vind je in dit gildeblad.
Inschrijven kan je bij een bestuurslid.



Donderdag 8 maart 2018: Bezinningsdag te Ranst samen met Femma en Samana.
Vertrek aan de kerk om 8h30.
Graag inschrijven voor 25 februari bij een bestuurslid.



Vrijdag 9 maart 2018
Etentje met of zonder partner.
Waar: Dijk 34 te Lier ( aan de atletiekpiste )
Samenkomen om 18h45 ter plaatse
Inschrijven voor 25 februari bij Hilde Tielemans: 0479/43.68.16



Zondag 11 maart 2018 om 14 h. Algemene vergadering;
Bey bey rommel. Door Mieke Goris
Iedereen welkom.



Dinsdag 13 maart 2018 om 20 h: Gewest
Hoe slapen een zaligheid werd. Door Kris Baert. Spreekt uit eigen ervaring.
Te Berlaar: O.C.Ballaer.
Info en inschrijven bij een bestuurslid. We spreken af om samen te rijden.



Donderdag 15 maart 2018 om 13 h. aan de kerk
Start van een nieuw fiets seizoen.
Fiets je voor de eerst maal mee neem dan contact op met een bestuurslid of met
Frieda Bruyndonckx. Iedereen mag mee.



Dinsdag 27 maart 2018: Margriet Hermans: Een tocht als vluchteling.
CC ’t Aanbeeld in Aartselaar.
Interesse laat het dan weten aan je bestuurslid.
Verdere info volgt.
De bestuursploeg.
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Agenda:
Begindatum
16/02/2018
21/02/2018
22/2/2018
24/02/2018
28/02/2018
2/03/2018
04/03/2018
16/03/2018
22/03/2018
23/03/2018
8/04/2018
22/04/2018
27/04/2018
13/05/2018
25/05/2018
27/05/2018
10/06/2018
22/06/2018
24/06/2018
01/07/2018
8/07/2018
22/072018
27/07/2018
12/08/2018
24/08/2018
26/08/2018
9/09/2018
16/09/2018
21/09/2018
23/09/2018
23/09/2018
14/10/2018
26/10/2018
28/10/2018
24/11/2018
22/12/2018

Onderwerp
Kaarten
Koken
DONDERDAG LG Bestuursvergadering
Teerfeest met “Pasta”
Koken voor de vrouwen?
kaarten
Wandelen Keerbergen 8 uur kerk
kaarten
Senioren
LG Bestuursvergadering
kegelen
kegelen
LG Bestuursvergadering
kegelen
LG Bestuursvergadering
kegelen
kegelen
LG Bestuursvergadering
kegelen
Fietsen
kegelen
kegelen
LG Bestuursvergadering
kegelen
LG Bestuursvergadering
kegelen
kegelen
Fietselieren Lier - Lisp
LG Bestuursvergadering
kegelen
Ontbijt KVLV - LG
kegelen
LG Bestuursvergadering
kegelen
LG Bestuursvergadering
LG Bestuursvergadering
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