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Bezinning uit kader.
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WOORDJE VAN DE VOORZITTER.
Juni ’18
Op onze vraag in het vorige gildeleven over “bank zoekt plek” kregen we verschillende reactie.
Hieruit hebben we drie plaatsen gedistilleerd die volgens ons het meeste geschikt zijn.
Plaatsen waar mensen samenkomen, en onze bank het meeste gebruik zal kennen.
Wel willen we iedereen bedanken die zijn plaats of plekje voor onze bank doorgaf.
Nu is het opnieuw aan jullie om te stemmen op de plaats die jij het meeste geschikt vindt.
Hieronder vindt je de plaatsen:
1 Aan het kapelletje “O.L.Vrouw van de Kerselaer” in de Hulststraat 74 te Lier
2 Aan kapelletje “ Maria , moeder van de vrede”in de IJzerlaan te Lier
3 Aan de Netedijk waterschransweg te Lier
Stemmen?
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!

Verder in dit gildeblad vindt je de uitslag van de tombolalotjes van Samana (ziekenzorg) die je
kon kopen op onze kaartprijskamp afgelopen seizoen of op de eetdag van de parochie.
Alles eens goed nakijken je bent misschien bij de gelukkige winnaars.
Succes.
Op zondag 1 juli gaan we opnieuw meefietsen met de fiets snoeptocht met de vrienden van de
tuinbouwschool alle gegevens om in te schrijven vindt je ook in dit blad.
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.

Luc.
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Huwelijksjubileum
Wilfried Op De Beeck en Rosa Jacobs 50 jaar getrouwd
Van harte proficiat voor hun Gouden jubileum!
We wensen jullie nog veel gelukkige en gezonde jaren toe!

Seniorenreis Oudenaarde
De inschrijvingen zijn binnen en toch hadden we een klein probleem, we rijden 2 keer en de
eerste dag was de bus te klein en de tweede dag was de bus te groot!! De verdeling was niet
goed , wat hebben we nu gedaan, we hebben een samenhangende groep van onze afdeling
bereid gevonden om te veranderen van reisdatum, bedankt om te willen veranderen!! Onze
senioren zijn allemaal toffe mensen en iedereen kent bijna iedereen en anders kunnen we er
kennis mee maken!!
Door deze verplaatsing zijn er enkele plaatsen vrij gekomen en kan er nog ingeschreven
worden!
Julius en Leo
Fietsen 1 juli 2018
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Lijst der winnende nummers

Solidariteitsactie Samana

Prijzen voor gewone loten (paarse kleur)
Winnen een aankoopcheque Sodexo ter waarde van € 1.250
Serie
A
112224
Serie
B
174893
Serie
C
100808
Serie
D
154103
Serie
E
207096
Serie
F
119438
Serie
G
125393
Serie
H
129569
Serie
J
114716
Serie
K
151317
Serie
L
119706
Serie
M
215695
Serie
N
123969
Serie
P
224637
Serie
Q
143421
Serie
R
137062
Winnen een aankoopcheque Sodexo ter waarde van € 250
In alle series het nummer
128257
In alle series het nummer
140321
In alle series het nummer
168596
In alle series het nummer
216833
Winnen een aankoopcheque Sodexo ter waarde van € 125
In alle series het nummer eindigend op
0055
In alle series het nummer eindigend op
8766
Winnen een aankoopcheque Sodexo ter waarde van € 50
In alle series het nummer eindigend op
849
Winnen een aankoopcheque Sodexo ter waarde van € 25
In alle series het nummer eindigend op
052
In alle series het nummer eindigend op
309
In alle series het nummer eindigend op
623
In alle series het nummer eindigend op
835
Prijzen voor gratis omslaglot (oranje kleur)
Wint een Audi A4
Serie
K
nr. 011645
Winnen een aankoopcheque Sodexo ter waarde van € 25
In alle series het nummer eindigend op
886
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Hallo K.V.L.V sters,
Voor de studerende Jeugd en hun ouders komen er nog enkele moeilijke dagen.
Hopelijk met een goed resultaat.
Maar dan volgt er een deugddoende vakantie.
Hopelijk kan iedereen genieten van een beetje vakantie.
Tijdens de vakantie blijven we maandelijks fietsen:
Donderdag 14 juni, en donderdag 19 juli.
Vertrek aan de kerk om 13 h.
Tijdens de zomermaanden kan het zijn dat er een ganse dag gefietst word.
Dus neem contact op met Frieda Bruyndonckx of met een bestuurslid.
Misschien kan iedereen tijdens de vakantie ook eens nadenken over welke activiteiten we zoal
kunnen programmeren in 2019. Ideeën zijn welkom.
De bestuursploeg.
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Agenda:

Begindatum
22/06/2018
24/06/2018
01/07/2018
8/07/2018
22/072018
27/07/2018
29/07/2018
12/08/2018
24/08/2018
26/08/2018
9/09/2018
16/09/2018
21/09/2018
23/09/2018
28/09/2018
30/09/2018
4/10/2018
5/10/2018
14/10/2018
19/10/2018
26/10/2018
28/10/2018
29/11/2018
2/11/2018
4/11/2018
16/11/2018
23/11/2018
30/11/2018
7/12/2018
21/12/2018
22/12/2018
31/01/2019
28/03/2019

Onderwerp
LG Bestuursvergadering
kegelen
Fietsen
kegelen
kegelen
LG Bestuursvergadering
Vlegelen in Opwijk Boerenkermis
kegelen
LG Bestuursvergadering
kegelen
kegelen
Fietselieren Lier - Lisp
Kaarten
Ontbijt KVLV - LG
LG Bestuursvergadering
kegelen
LG seniorennamiddag
Kaarten
kegelen
Kaarten
LG Bestuursvergadering
kegelen
LG seniorennamiddag
Kaarten
Kegelen
Herfsthappening Putte
Kaarten
LG Bestuursvergadering
Kaarten
Kaarten
LG Bestuursvergadering
LG seniorennamiddag
LG seniorennamiddag
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