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Boerenbond  

Landelijke Gilde Lier-Noord Maandblad – November 2018 

       63 ste jaargang - nr.: 11 
 

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. 

 

Provinciale senioren ontmoeting in Zandhoven. 

 

Senioren gewest Lier. 

 

KVLV nieuws. 

 

Agenda  
 

Lidgeld. 
 

 

 

mailto:francis.de.meyer@verz.kbc.be


Gildeleven Lier - Noord jaargang 63 nr.: 11          http://lier-noord.landelijkegilden.be/ 2 
https://www.facebook.com/landelijkegildeliernoord 

Bezinning uit kader.  

 
November, maand van Allerheiligen  

Ook Landelijke Gilden,  

op weg naar heiligheid!  

Als we spreken over heiligen, 

spreken we over mensen  

die raken aan het onmenselijke.  

Zo komen veel pilaarheiligen over.  

Doorheen de eeuwen zijn ze geworden  

tot onbereikbare superhelden  

die in staat zijn tot wonderen  

die niemand anders kan.  

Maar dat is niet de ware heiligheid.  

Ik geloof dat iedereen heilig kan worden  

hier en nu.  

 

Heilig zijn,  

wil niet zeggen dat je beter bent,  

omdat je meer weet of meer doet dan anderen.  

Het wil niet zeggen dat je alle wetten blindelings navolgt,  

zeker als daar geen liefde in spreekt.  

Heilig zijn, wil zeggen:  

vertrouwvol opkijken naar  

Jezus die de weg toont, die de weg is.  

 

Hem volgen is tegen de stroom ingaan.  

Het is oog hebben voor wie lijdt,  

aandachtig zijn voor wie onrechtvaardig  

wordt behandeld in de wereld.  

Het is moedig en dapper opkomen  

voor wie vecht om te overleven.  

 

Jezus volgen,  

is nederig zijn en een groot gevoel  

voor humor ontwikkelen.  

Heilig zijn, is in verbondenheid leven  

met wie ons nu omringt,  

wie ons zijn voorgegaan  

en allen die nog komen.  

Het is beseffen:  

‘Samen beleef je meer.’  

 

Jürgen Soetens  

Pastoraal vormingswerker 
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 WOORDJE VAN DE VOORZITTER. 
 

 

 November ’18 
 

Met droefheid melden we dat onze Proost en Parochiepriester  

Eerwaarde heer Jan De Keyser (80) dinsdagavond 6 november in het Heilig Hartziekenhuis in 

Lier is overleden.  

De Keyser werd in 3 februari 1980 pastoor van de onze parochie Onze-Lieve-Vrouw 

Onbevlekt. Later werd hij ook nog aalmoezenier in het Heilig Hartziekenhuis en pastoor van 

de Heilige Familie en van Sint-Jan Evangelist in deelgemeente Koningshooikt. In januari 

vierden we nog zijn oppensioenstelling. Toch bleef De Keyser nog tot eind september 

misvieringen voorgaan. 

Onder stimulans van De Keyser kregen de kerk en de parochiezaal van O.-L.-Vrouw 

Onbevlekt een grondige vernieuwing en opknapbeurt. 

De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 17 november om 10u in de kerk op de 

Mechelsesteenweg in Lier. 

 

Met het gildeleven van september is er bij de post veel misgelopen. 

Veel mensen hebben geen gildeleven gekregen. 

Een gesprek met de post leverde niets op. Het was dus afwachten of in oktober alles goed zou 

terechtkomen. Maar 

Het gildeleven van oktober is bij niemand toegekomen met de post, wel via e-mail. 

De post weet zelf ook niet waar het is of fout loopt. 

Voor dit gildeleven van november is er een afspraak dat de post dit stap voor stap zal 

opvolgen vanuit het vertrekpunt Mass centrum Mechelen naar Antwerpen X verder naar Lier 

en andere gemeenten ja zelfs tot de postbedienden op straat niveau. 

Wij zijn benieuwd en hopen dat alles opnieuw vlot verloopt 

 

Met nogmaals onze verontschuldigen voor het niet tijdig bezorgen. 

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

 

Tot onze grote spijt moeten we meldden dat de Parochiale eetdag van zondag 18 november 

niet doorgaat. 

 

 

Luc. 
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Kegelnieuws. 
 

Het kegelseizoen voor het jaar 2018 zit er weeral op…spijtig hé ! 

Het waren telkens weer mooie zondag voormiddagen voor mij, het was telkens zeer mooi 

weer, er werd veel gelachen, gedronken en natuurlijk ook gekegeld, ik hoop dat het voor ieder 

kegelliefhebber ook plezant geweest is . 
 

Zondag 4 november hebben we het seizoen afgesloten, eerst hebben we de competitie 

afgewerkt, voor degene die nog een beurt moesten inhalen die konden dat doen als zij op tijd 

aanwezig waren. 

Ge weet het, met onze competitie is het de bedoeling om de regelmatigste speler van het jaar te 

kennen, hoe doen we dat…. Elke kegelzondag om 11 uur schrijven we de drie beurten die dan 

gegooid worden op, en de punten van de 14 zondagen worden bijeen geteld. 

Zo komen we aan de volgende einduitslag 
 

1 Sluyts Leo 235  15 Sluyts Jos 163 

2 Brits Julien 218  16 Van Den Bosch Sisse 161 

3 Sluyts Bert 217  17 Sweert Louis 155 

4 Braem Guy 198  17 Jacobs Roza 2 155 

5 Celis Agnes 196  19 Moons Maria 150 

5 Tielemans Marc 196    20 Bistmans Mathilda 147 

7 Op De Beeck Marc 181  21 Rypens Jeanne 137 

7 Hermans Frans 181  22 Verhoeven Alfons 134 

9 Sels Zoë 177  22 Op de Beeck Wilfried 134 

10 Tisson Staf 174  24 Jacobs Walter 113 

10 Sluyts Geert 174  25 Boniver Paulette 111 

12 Van Eester Gert 173  26 Gahler Wendy 91 

13 Vermylen Francois 169  27 Verbeek Maria 79 

14 Jacobs Roza 165  28 Castrel Marc 59 
 

Spijtig dat er enkele kegelaars niet al hun beurten hebben gespeeld want ze zouden veel  

verder vooruit staan in de rangschikking.  

Lang zag het er naar uit dat we dit jaar aan de top wat nieuwe kandidaten gingen krijgen, de 

Julien, den Bert en de Guy en nog enkele andere stonden lang mee op kop, maar de laatste 

twee speelbeurt hadden ze blijkbaar te veel zenuwen en dan liep het fout!! 
 

Spijtig voor diegene die het onderspit moesten delven , ik zou zeggen volhouden allemaal en ik 

ben zeker dat iedereen zijn prestatie kan verbeteren! 

Speciaal ook een woordje van dank voor de nieuwkomers van dit jaar , ze hebben zich goed 

ingeburgerd in onze groep !! 

En bij de Leo mag de wisselbeker weeral een jaar in de huiskamer pronken!!! 
 

Dit is dan de uitslag van de competitie, we hebben de laatste speeldag ook een dag 

kampioenschap gespeeld maar die uitslag zal ik volgende maand opmaken. 
 

Het bbq team  voornamelijk de JOS en de LUC zorgde als afsluiter voor een heerlijke maaltijd, 

om duimen en vingers af te likken!!! 

Hartelijk dank aan iedereen om er zo’n mooie zondagvoormiddagen van te maken! 

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 

 

 

 
 

Ook wij KVLV hebben het droeve nieuws van het overlijden van Mr. Pastoor vernomen. 

Van bij zijn aanstelling op onze parochie was hij proost van onze afdeling. 

De goede werking van de parochiale verenigingen lag hem nauw aan het hart. 

Als hij kon was hij aanwezig op onze activiteiten. 

Onze oprechte deelneming gaat dan ook naar zijn familie en de mensen met wie hij nauw 

samengewerkt heeft. 

 

Hopend dat dit gildeleven wel bij iedereen toekomt. 

 

 Woensdag 21 november 2018: Bowling 

Samenkomen om 19.15h. Bowling Mechelsesteenweg Lier 

Laat iets weten aan Hilde T. ( 0479/43.68.16) 

 

 Zondag 25 november 2018 om 14 h. Algemene vergadering 

Quiz 

Iedereen welkom 

 

 Maandag 3 december 2018 om 19 h: Bloemschikken 

Maken van een kerstkrans. 

Info vind je bij een bestuurslid 

De bestuursploeg 
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 Agenda: 

 

 

16/11/2018 Herfsthappening Putte 

23/11/2018 Kaarten 

18/11/2018 Parochiaal smulfestijn 

28/11/2018 Provinciale senioren ontmoeting Zandhoven 

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 

23/01/2019 Koken 

30/01/2019 Koken 

1/02/2019 Kaarten 

6/02/2019 Koken 

13/02/2019 Koken 

15/02/2019 Kaarten 

20/02/2018 Koken 

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 

 

 

 

Lidgeld 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.  

 

Begindatum Onderwerp 


