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Bezinning uit kader.
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WOORDJE VAN DE VOORZITTER.
Maart’18
Onze landelijke gilde doet voor het 2de jaar mee aan “Bank zoekt plek” en is op zoek naar een
plek, locatie om onze 2de bank te plaatsen.
Weet jij een geschikte plaats waar wij onze bank kunnen
plaatsen?
Laat het ons weten. Over de drie beste plaatsen houden we
een stemming waaraan iedereen kan deelnemen. De plaats die
hier met de meeste stemmen uitkomt, daar komt onze bank te
staan.
Dus laat je plaats aan ons weten voor 25 april 2018.
Sluyts Leo tel.: 03/480.97.40. e-mail : lsluyts@scarlet.be
Florus Luc tel.: 03/480.05.45. e-mail : luc.florus@skynet.be

Onze kookavonden hebben we afgesloten met een etentje
voor de partners.
Een geslaagde avond, de vrouwen vereert dat ze het beste
van de 4 kook avonden mochten komen proeven. De mannen
in hun nopjes dat zij hun kookkunsten mochten tonen. Alles
verzorgd tot in de puntjes. Allen bedankt om te koken en te
proeven het was weer een gezellige avond. Natuurlijk mogen
we ook Anneleen niet vergeten zij begeleid ons op een fantastische wijze naar heerlijke en
lekkere gerechten. Bedankt Anneleen.
Ook onze boodschappers van dienst moeten we bedanken 5 keer zien dat alles aanwezig is om
al dat lekkers te bereiden. Proficiat Zoe en Leo.

De kaartprijskamp is vrijdag aan zijn laatste speeldag toe voor het dagklassement de
einduitslag is al gekend je vindt deze verder in dit gildeleven.
Sneeuw en ijzel en op de luchthaven zout strooien om zo de eerste plaats te zien voorbijvliegen
Ja Ronny het zal je maar overkomen op de laatste speeldag van 1ste naar 3de plaats zakken.
De prijzen worden aan de meet uitgedeeld. Proficiat Francois Vermeylen als eerste eindigen je
moet het maar doen.
Maar niet getreurd, volgend kaartseizoen 60ste ondertussen, start al op 21 september en geeft
iedereen opnieuw alle kansen om als eerste te eindigen.
Bedankt aan alle kaarters en tot in september.

Luc.
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Uitslag kaartseizoen 2017 – 2018
We zijn weeral aangekomen in de maand maart en dat betekent dat onze
kaartcompetitie afgewerkt is, spijtig hé!!
Ik denk dat de winter nu wel voorbij zal zijn na die zeer koude periode van vorige maand en de
dagen zijn al goed aan het lengen en de zon doet soms al flink haar best!!
Twaalf avonden hebben onze kaarters liefhebbers hun beste beentje voorgezet om zich zo goed
mogelijk te verdedigen en geprobeerd om zoveel mogelijk slagen te halen.
Voor de ene is dat al wat beter gelukt dan voor de andere, maar ja als de kaarten komen en ge
hebt regelmatig een goede maat, dan kunt ge kampioen spelen!!
Uitslag 2017 - 2018
Plaats

Naam

Vermeylen François
Verbeeck Agnes
Lauwers Ronny
Spanoghe Alex
Wuyts Gerda
Roscam Jan
Sluyts Leo
Seberechts Rita
De Ronghe Chris
Van Houtven Frans
Van den Eynde Toine
Castrel Marc
Maes Mireille
Florus Luc
Janssens Cyriel
Verhoeven Fons
Francken Marcel

punten

Plaats

1952
1929
1921
1904
1902
1898
1888
1886
1883
1882
1879
1876
1874
1872
1871
1869
1867

18
19
20
21
22

Naam

punten

Van der Heyden Leo
1866
Braem Guido
1864
De Herdt Lea
1856
Tielemans Marc
1855
Van Assche Marcel
1852
Van Houtven Julius
1852
1849
24 Celis Pieter
1846
25 Van Houtven Margriet
Sluyts
Jos
1843
26
1835
27 De Herdt Irma
Van Kerkhoven François 1835
1829
29 Ceulemans Louis
1827
30 Keersmaekers Emiel
1826
31 Bruylants Elly
1794
32 Sluyts Bert
1784
33 Spallier Herman
1741
34 Verelst Ria
1718
35 Eeckelaert Ronny
Voila se, dit is het tweede jaar dat de Francois meedoet aan onze kaartcompetitie en hij is nu al
onze kersverse kampioen, maar hij heeft het zeker verdiend , op de laatste speeldag heeft hij de
overwinning helemaal waargemaakt!
Ronny Lauwers heeft bijna een heel seizoen aan de leiding gestaan maar de laatste speeldag
moest de Ronny naar Zaventem om sneeuw te gaan ruimen op de vliegplein zodanig dat hij zijn
plaats niet kon verdedigen en zijn vervanger had zeker een beetje pech met de kaarten, jammer
maar helaas,…. er zijn ergere dingen in het leven !!
Eigenlijk mag voor mij elke kaartspeler kampioen spelen want het is zo’n toffe groep, waar
iedereen welkom is en ieder zich best kan amuseren, daar gaat het tenslotte maar om hé!!
Nu vrijdag hebben we onze laatste kaartavond en kunnen de prijzen gekozen worden en
natuurlijk doen we dan ook een dag klassement.
Het was weer een mooi seizoen en daarvoor willen we iedereen hartelijk danken, want zonder
jullie kunnen we geen kaartavonden meer organiseren, we hopen jullie dan allemaal terug te
zien op 21 september en maak er gerust een beetje reclame voor zodat we nog jaren kunnen
doorgaan met onze kaartavonden!! Ook een hartelijk woordje van dank aan Agnes en Lieve
die ons elke keer voorzien van eten en drinken !
Julius Leo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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Bank zoekt plek?
Landelijke Gilden stelt jullie opnieuw iets voor dat een groot aantal mensen kan
samenbrengen in jullie dorp of gemeente: jullie eigen zitbank! Heeft onze parochie
een plek die al jaren een plaats verdient om een bank te plaatsen? Vlakbij een
rusthuis of eerder een afgelegen plaatsje met een adembenemend uitzicht? Maak je
dorpsgenoten enthousiast met een origineel evenement en laat hen stemmen voor de definitieve locatie. De
campagne ‘Bank Zoekt Plek’ loopt van april tot en met september 2017.
Uit de vele activiteiten die we jaarlijks organiseren en de vele mensen dat we daarmee bereiken, merken we
dat de inwoners van onze dorpen en parochies elkaar willen blijven ontmoeten. Uit onze Dorpsenquête blijkt
dat ze zich eveneens betrokken willen voelen met het dorp. Hier willen wij als organisatie op inspelen. Daarom
stel ik je je graag onze nieuwe campagne voor: Bank Zoekt Plek. We gaan banken plaatsen in onze Vlaamse
dorpen.
Onze actie Bank Zoekt Plek ligt in lijn met het hart van Landelijke Gilden: we brengen mensen samen op het
platteland en zorgen voor verhoogde leefbaarheid in dorpen. De bank is een symbool. Wat echt telt voor ons is
het buiten krijgen van dorpsbewoners en ze samenbrengen rond een gemeenschappelijke thema.
We willen je dus uitdagen om dorpsbewoners op een positieve manier te laten nadenken over hun dorp. We
willen mensen buiten krijgen en sociale contacten in het dorp stimuleren. Je dorp leert hierdoor de Landelijke
Gilde beter kennen, en omgekeerd.
Met Bank Zoekt Plek willen we een tijdelijke, lokale hype creëren rond de leukste plekken in je gemeente. Dus
betrek je dorp en buurt om een mooie/leuke/nuttige/originele plaats te kiezen en daar een zitbank te zetten.
Vlakbij een rusthuis of toch afgelegen met een adembenemend uitzicht? Ik laat de stemming aan het eigen dorp
over.

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.
Geachte heer/mevrouw,
U wordt vriendelijk uitgenodigd om deel te nemen aan de gewestelijke seniorennamiddag.
Programma





Welkom en onthaal met koffie
‘Goede afspraken over mantelzorg’ door Ellen Van den Broeck van vzw ZorgSaam. Een
zorgbehoevende thuis met de nodige zorg omringen, is een ingrijpende gebeurtenis voor de familie en
omgeving. De bespreking van de verdeling van kosten en taken onder familieleden en vrienden, komt
niet altijd openlijk op tafel. Tijdens deze voordracht worden tips gegeven om hierover goede afspraken
te maken en is er aandacht voor de wettelijke regelingen met betrekking tot zorg en arbeid.
Optreden van Tralalie. Tralalie speelt piano, viool en accordeon én hij zingt!!

In zijn cabareteske muziekvoorstelling brengt hij een verhaal over
het leven en de liefde, over het kleine verdriet en de grote
lach... Hij probeert de vrolijkheid en de eenvoud van het leven uit
te drukken met een kwinkslag, met visuele humor en prachtige
liedjes. Een muzikale voorstelling met schalkse toets!!!
We sluiten de namiddag af met een koffietafel. Deelnemen kan door betaling van € 15 per
persoon aan uw bestuurslid en dit voor 15 maart.
We hopen u zeker weer te mogen ontmoeten!
Leo Sluyts 03 4809740
Julius Van Houtven 03 4893617
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Bedankt landelijke gilde
Wat heb ik , en vele met mij dit voorjaar genoten van de
activiteiten van onze landelijke gilde!
Er was vooreest onze quiz waar ik en zeker nog andere veel plezier aan beleefd hebben, zowel
aan de voorbereiding als aan de quiz avond zelf!
Vervolgens waren er de kookavonden die zeker voor iedere deelnemer in de smaak viel, met
zeker een woordje van dank aan Anneleen die alles goed voorbereide en het voor ons in goede
banen leidde!
Dan hadden we het teerfeest dat ook zeker een schot in de roos was met dank aan de
deelnemers en het was zeker een geslaagd optreden van “ PASTA “!
En tussendoor hadden we nog onze kaartavonden elke eerste en derde vrijdag van de maand
waar al onze deelnemende leden veel plezier hebben aan beleefd….en de mooie prijzen die er
bij het einde mee naar huis zullen gaan!
Ik vergeet nog de senioren die voor veel van onze senioren mooie namiddagen bezorgden en
die weeral een driedaagse reis naar “ PARIJS” op het programma staan hebben !!
Bedankt landelijke gilde voor al die gezellige momenten en mooie dagen die we weerom
konden meemaken, ik zou zeggen … doe zo verder!!

Begin Kegelseizoen.
Héla hier zijn we weer, het is bijna half maart en dus tijd om iets in het gildeleven te schrijven
over het kegelen want over enkele weken is reeds onze eerste kegeldag .
Er moet nog degelijk aan de kegelbaan gewerkt worden want het voorjaar was veel te koud
zodat er niets aan gedaan kon worden. Hopelijk wordt het vlug warmer en dan kan er hier en
daar nog een laagje verf bij en we kunnen aan een nieuw kegelseizoen beginnen!!
Er zijn verschillende mensen die er reeds naar uitzien om terug aan het kegelspel te kunnen
beginnen, ik trouwens ook en ge weet het je bent welkom, het is hier al altijd een plezante club
geweest en ik hoop dat dit nog veel jaren zo mag blijven. Wat ik ook vernomen heb is dat er
zeker nieuwe spelers zullen bijkomen.
Normaal spelen we de tweede en de vierde zondag van de maand maar, er kunnen wel
uitzonderingen zijn maar dan worden die zeker goed afgesproken met de kegelaars, we openen
het seizoen op 8 april zoals we dit afgesproken hadden op onze laatste kegeldag en beginnen
doen we om 9.30 uur!!!
We gaan weer proberen om een competitie en een klassement te maken over een heel seizoen
zoals we dit al jaren kennen zo weten we wie de regelmatigste speler is … alhoewel???
Het is een bijkomend spektakelstuk waar veel over gepraat wordt, en het maakt het kegelspel
zeker nog wat aantrekkelijker.
Misschien is er nog een hapje voorzien van de kampioenen van vorig jaar!?!
Tot 8 april met de opening van het kegelseizoen 2018,
Leo
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Hallo allemaal,
Stilaan mogen we dromen van de lente en laten we de koude winterdagen achter ons.


Donderdag 15 maart 2018 om 13 h.: Start van het fietsseizoen.
Vertrek aan de kerk.
Ga je voor de eerste keer mee fietsen neem dan contact op met Frieda Bruyndonckx
Tel.: 03/480 52 67 of via mail frieda.bruyndockx@gmail.com.



Dinsdag 27 maart 2018 om 20 h.: “ Een tocht als vluchteling “
Door Margriet Hermans
CC ’t Aanbeeld te Aartselaar.
Als je graag mee gaat naar deze voordracht laat het dan zo vlug mogelijk weten aan
een bestuurslid.
We spreken af op de parking aan de kerk om 19h.



Donderdag 29 maart 2018 om 19 h.: Crea – les
Van ei -doosje tot roosje.
Door Gilberte Van Houtven.
Als je hier aan wil deelnemen gelieve dan eierdoosjes te verzamelen.
Heb je er geen dan zorgen wij ervoor.
Wat je nog nodig hebt kan je via je bestuurslid te weten komen.



Woensdag 18 april 2018 om 19.15h.: Wandeling van 5 km.
Samenkomen bij Els Busschots, Bremstraat 24 Lier.
Meebrengen: fluohesje.
De bestuursploeg.
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Agenda:
Begindatum
16/03/2018
22/03/2018
23/03/2018
8/04/2018
22/04/2018
27/04/2018
01/05/2018
08/05/2018
13/05/2018
13/05/2018
15/05/2018
22/05/2018
25/05/2018
27/05/2018
29/05/2018
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

Onderwerp
Kaarten uitslag
Senioren
LG Bestuursvergadering
kegelen
kegelen
LG Bestuursvergadering
Eucharistieviering 19.30 u Kapelleke : Maria, Moeder van de Eenvoud.
Fam. Jos Sluyts Maaikeneveld 55
Kruisdag 19.30 uur Kapelleke : “Maria, Moeder Van Hoop!”
Fam. Florus - De Voegt Mechelsesteenweg, 346
kegelen
Vlegelen Sint Servaas ommegang Grimbergen
Rozenhoedje 19.30 uur Kapelleke : “Maria, Moeder Van De Gezinnen!”
Fam. Louis En Rita Goderie - Op De Weerdt Boomlaarstraat, 280
Rozenhoedje 19.30 uur Kapelleke : “Maria, Moeder Van De Vrede!”
IJzerlaan
LG Bestuursvergadering
kegelen
Sluiting Meimaand 19.30 uur Kapelleke :
“ Maria, Moeder En Middelares Van Alle Genaden” Bosstraat
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
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