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Boerenbond  

Landelijke Gilde Lier-Noord Maandblad – Oktober 2018 

       63 ste jaargang - nr.: 10 
 

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. 

 

Op reis. 

 

Lidgeld en de voordelen. 

Kaarten. 

 

KVLV nieuws. 

 

KLJ Nieuws 

 

Agenda  
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Bezinning uit kader.  
 

 

 

 Dromen krijgen kansen 
 

 

 

Gelukkige mensen zijn mensen die 

dromen. Sommige dromen botsen 

echter op een harde realiteit en spatten 

uiteen, dromen moeten bijgestuurd of 

afgevoerd worden. Maar vooral: dromen 

moeten kansen krijgen. 

 

‘Dromen krijgen kansen’ is de slogan 

van Trias. Het is de essentie van 

wat zij doen: mensen en hun dromen 

een kans geven. 

 

‘Dromen krijgen kansen’ is in dit 

nieuwe werkjaar evengoed onze 

opdracht. Welke dromen willen wij 

dit werkjaar een kans geven? Zowel 

in ons persoonlijk leven als in onze 

landelijke gilde? Is er een evenement,  

een activiteit of een actie waar je 

al lang van droomt? Dit werkjaar is 

misschien wel hét gepaste moment. 

Het is een nieuwe kans om werk te 

maken van een betere wereld, om 

werk te maken van je dromen, om de 

droom van Gods Rijk waar te maken. 

 

‘De meeste dromen zijn bedrog’ 

hoor ik je al denken. Maar staan we 

al niet genoeg met de beide voeten 

op de grond? 

 

 

Nathan Rijnders 

Pastoraal vormingswerker 
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 WOORDJE VAN DE VOORZITTER. 
 

 

 Oktober ’18 
 

Op zondag 23 september organiseerden KVLV samen met landelijke gilde een lekker ontbijt. 

Dit kregen we van vele onder jullie te horen: Een ontbijt georganiseerd met een ploeg 

vrijwilligers die met veel goesting werk maken om iedereen te laten genieten van het lekkere 

eten. 

Daarom een woord van dank aan de bestuursleden van KVLV en LG. Samen maakten we er 

een mooie en succes volle zondag morgen van. Ook iedereen die kwam ontbijten, dank je wel 

voor de steun en lieve vriendelijke attenties. Tot volgend jaar op 22 september 2019. 

 

Twee dagen later kregen we minder goed nieuws te horen. 

Leo van der Heyden is overleden (25 sept), we hadden met hem nog een uitvoerig gesprek 

op ons ontbijt over het kaarten. Hij ging dit jaar een keertje overslaan met kaarten maar 

volgend jaar als het kon zou hij terug komen kaarten. Niets vermoede toen dat dit ons laatste 

gesprek zou zijn. Leo was ook in de jaren 90 nog een aantal jaren voorzitter van onze 

landelijke gilde, hij was eigenlijk mijn voorganger. Leo we zullen je blijven herinneren als 

vriend en trouwe landelijke gilde fan. 

De familie van Leo willen we veel sterkte wensen in deze moeilijke dagen. 

 

Met het vorige gildeleven is er bij de post veel misgelopen. 

Mensen die geen gildeleven hebben gekregen zelf nu 3 weken later nog niet. 

Een gesprek met de post leverde niets op dus afwachten of het deze keer goed aankomt. 

Met onze verontschuldigen voor het niet tijdig bezorgen. 

Wij doen er alles aan om dit zo snel mogelijk op te lossen. 

 

Op reis gaan we op 8 november dus snel inschrijven dan kan je mee met de traktor bus. 

We rijden naar Belorta de grootste Belgische groeten en fruit veiling en verder naar de dossin 

kazerne en het anker waar we genieten van een lekkere maaltijd. 

We verwachten u! 

 

Op dit ogenblik zijn onze bestuursleden bezig met het ophalen van de jaarlijkse lidgelden. 

Als je vragen hebt over onze gilde dan is dit een uitgelezen moment om ze te stellen. 

Ook als je kandidaten hebt om lid te worden mag je dit uiteraard meegeven. 

Nieuwe leden kunnen het eerste jaar lid zijn aan de helft van de prijs. Iedereen is van harte 

welkom. Als lid ontvang je maandelijks het gildeleven, je krijgt 6 keer per jaar ‘ Nest ‘ samen 

met ons ledenblad ‘ Buiten ‘ opgestuurd. Met zijn alle samen maken we de beweging sterk en 

ledenwinst maakt ook onze beweging meer dynamisch. 

De jaarlijkse agenda die is verdwenen maar andere voordelen zijn in de plaats gekomen. 

Meer info verder in dit gildeleven. 

 

 Luc 
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Gildereis  naar  BelOrta,   Dossin Kazerne  en  het Anker. 
 

Op donderdag 8 november 2018, gaan we met onze Landelijke Gilde op reis .  

Deze keer gaan we niet ver namelijk Sint Katelijne Waver en Mechelen. 

 

Om 8.00u. vertrekken we van de parking aan de kerk,  

en hebben wij origineel vervoer voorzien,  

We gaan op reis met een bus voortgetrokken met 

tractor. 

Dit op zich is al een heuse attractie. 

 

In sint Katelijne Waver waar we een bezoekje brengen aan BELORTA veiling. Hier kunnen 

we zien hoe onze groenten en fruit verhandeld worden. 

Op de middag kunnen we in de cafetaria van de veiling genieten van een broodjesmaaltijd en  

een  lekker bord soep.     

Namiddag brengen we een bezoek aan de DOSSIN 

Kazerne in Mechelen, waar we een rondleiding krijgen 

over de geschiedenis van deze kazerne tijdens de WOII, 

en haar functie als verzamelkamp voor Joden en Roma. 

Vanuit deze kazerne werden tussen 1942 en 1944, meer 

dan 25.000 mensen weggevoerd. Deze site is zeker de 

moeite waard om eens te bezoeken, om nooit te vergeten 

welke gruwel er hier is geweest. 

 

In de late namiddag brengen we een bezoek in het ANKER. 

Dit  is een familiebrouwerij die al 5 generaties bier brouwt in  

het groot Begijnhof van Mechelen. En bekend om zijn Carolus bieren. 

Onder leiding van een gids doorkruisen we de brouwerij  

en de whisky rijpingsmagazijnen. 

 
Afsluiten  doen we met een warme maaltijd in het anker. 

Waar we kunnen genieten van, heerlijke stoverij met Gouden Carolus 

Classic, witloofslaatje en frietjes en als dessert huisgemaakte rijstpap 

met “Belgische” saffraan uit Morkhoven. 

 

Om daarna met de tractor huiswaarts te keren en omstreeks 20.00 u terug  thuis te zijn. 

Kostprijs voor deze reis is 65 €.  

Tractorrit,  Musea,  gidsen en middag- en avondmaal inbegrepen. 

 

Wil je graag mee op gildereis geef dan een seintje vóór28 oktober 2018.     

op tel. 0473/40.97.05.  Bert Sluyts.  

 

inschrijven op  rekeningnummer   BE 98  7332  2200  0593    van LG Lier-Noord met  

vermelding   “ gildereis 2018 / naam + aantal personen”. 

 

Tot dan!!! 
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Lidgeld 2019 

 

DE LIDMAATSCHAPSBIJDRAGEN PER REEKS VOOR 2019  

 

REEKS 1: Lid Landelijke Gilden - Boerenbond hoofdberoep € 193  

REEKS 2: Lid Landelijke Gilden - Boerenbond nevenberoep € 148  

REEKS 3: Lid Landelijke Gilden € 27(*)  

Leden reeks 3 kunnen zich ook abonneren op Boer&Tuinder.  

Een abonnement voor 2019 kost € 50 extra. 

 

   
 

 

 

 

 

Kaartseizoen 2018 – 2019 
 

Nu het wat frisser is geworden zijn we aan onze winterwerking 

begonnen met dan op de eerste plaats onze kaartavonden. 

Op 21 september ging het 60 
ste

 kaartseizoen van start om 19.30 

uur en stoppen doen we om 24.00 uur. 

Ken je nog nieuwe kaartliefhebbers ze zijn welkom en heb je interesse, kom gerust af iedereen 

kan zich altijd best amuseren en hoe meer zielen hoe meer vreugde!! 

Zoals we dit al jaren gewoon zijn spelen we de eerste en de derde vrijdag van de maand en we 

spelen 12 avonden die tellen voor het kampioenschap en, als ge de meeste slagen haalt ben je 

de kampioen, misschien ben jij dat wel, het is iedereen gegund en anders…..als we ons maar 

amuseren hé!! 

Nog veel kaartplezier!! 

Julius en Leo 
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GEWESTELIJKE SENIORENNAMIDDAG 
 

Vindt plaats op donderdag 29 november 2018 om 13.30 uur 

Locatie Parochiecentrum OLV-Onbevlekt,  Mechelsesteenweg  233 te Lier 

 

Geachte senioren 

U wordt vriendelijk uitgenodigd om deel te nemen aan de gewestelijke seniorennamiddag. 

Programma 

- Welkom en onthaal met koffie. 

- Bezinning door Guido Van Assch 

- “tekenen van hoop” door Jurgen Soetens 

- Optreden van “Duo Enjoy”  

- We sluiten deze namiddag af met een etentje bestaande uit frikadellen met krieken. 

Deelnemen kan door betaling van 15 € aan een bestuurslid of   

overschrijving op rekening nummer BE98 7332 2200 0593  en dit voor 26 november! 

 

We hopen u zeker weer te mogen ontmoeten! 

Leo Sluyts  03 4809740 

Julius Van Houtven 03 4893617 
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Hallo allemaal: 

Onze bestuursleden zijn volop op pad om het lidgeld op te halen. Als je nieuwe leden kent laat 

het weten iedereen is welkom. 

 

We zijn ook het programma voor 2019 aan het samenstellen. Als iemand een idee heeft om een 

activiteit te organiseren laat het gerust weten. Nieuwe ideeën zijn altijd welkom. 

 

Hier de activiteiten voor de volgende maand: 

 

 Maandag 29 oktober 2019 om 19 h.: Maken hartkussens voor borstkankerpatiënten. 

In ons maandblad vrouwen met vaart van juni kunnen jullie hierover meer lezen. 

Ook onze afdeling wil graag meewerken om kussens te maken. 

Als zin hebt kom dan gerust helpen. 

Meebrengen: naaimachine als dat kan, soepele katoenen stof ( als je die hebt liggen ) 

naaigaren, naald, schaar… 

Wij zorgen ook voor stof en de nodige vulling voor de kussens. 

We hebben mensen nodig die kunnen knippen, stikken, naaien. 

Dus alle hulp is welkom. 

 

 Donderdag 8 november 2019 om 19 h.: kookles 

Feestelijk koken uit ons kookboek 

 

 Donderdag 15 november 2018: fietsen om 13h. vertrek aan de kerk. 

 

 Zondag 18 november 2018: Parochiale eetdag. 

Een oproep om mensen die een handje kunnen komen helpen vooral op zondag. 

Dank bij voorbaat. 

 

 Woensdag 21 november 2018 : Bowling 

Samenkomen aan de bowling Mechelsesteenweg te Lier om 19.45h. 

Inschrijven bij Hilde Tielemans voor 11 november. ( 0479/43.68.16 ) 

 

 Zondag 25 november 2018 om 14h. 

Algemene vergadering: Kwis 

Iedereen welkom. 

De bestuursploeg. 
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 Agenda: 

 

 

 

 

 

 

19/10/2018 Kaarten 

26/10/2018 LG Bestuursvergadering 

28/10/2018 kegelen 

2/11/2018 Kaarten 

4/11/2018 Kegelen 

8/11/2018 Op reis Mechelen 

16/11/2018 Herfsthappening Putte 

23/11/2018 Kaarten 

18/11/2018 Parochiaal smulfestijn 

29/11/2018 LG seniorennamiddag 

30/11/2018 LG Bestuursvergadering 

7/12/2018 Kaarten 

21/12/2018 Kaarten 

22/12/2018 LG Bestuursvergadering 

4/01/2019 Kaarten 

11/01/2019 Kwis 

18/01/2019 Kaarten 

25/01/2019 LG Bestuursvergadering 

31/01/2019 LG seniorennamiddag 

1/02/2019 Kaarten 

15/02/2019 Kaarten 

22/02/2019 LG Bestuursvergadering 

1/03/2019 Kaarten 

15/03/2019 Kaarten 

22/03/2019 LG Bestuursvergadering 

28/03/2019 LG seniorennamiddag 

8/09/2019 Fietselieren Lier-noord 

 

 

Begindatum Onderwerp 


