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Boerenbond  

Landelijke Gilde Lier-Noord Maandblad – Maart 2017 

       62 ste jaargang - nr.: 3 
 

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. 

 

Kaarten uitslag 2016 - 2017 

 

Wandelen. 

Kegelnieuws 

 

Senioren gewest Lier 

 

KVLV nieuws. 

 

Agenda  
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Bezinning. Dinsdag 21 maart 2017 
 
 

 

 

De zon steekt iedere morgen 

het licht en het vuur aan over de hele wereld. 

Ze maakt de lente die begint. 

Ze roept het groen uit de bomen en zet bloemen in de wei. 

Ze vecht tegen de wolken om ons te zien 

en ons een mooie dag te geven. 

Ze begint altijd opnieuw en wordt nooit moe. 

's Nachts gaat ze naar de andere kant van de aarde 

om onze tegenvoeters in het licht te zetten. 

Doof de zon en we zitten in de zwartste duisternis en de ijzigste kou, 

en alle mensen en dieren en bloemen en planten sterven. 

Zo is het ook met de LIEFDE ! 

De liefde is nog een groter wonder dan de zon. 

Is de liefde opgegaan in het leven, dan brengt ze licht en warmte. 

Wanneer ze ondergaat, worden de schaduwen steeds groter! 

 

 

 

 

De lente moet je proeven, beetje bij beetje, stap voor stap, 

totdat je duizelig wordt van zo'n mooie, frisse en jonge natuur. 

Sommige mensen kunnen dat niet verstaan. 

Ze hebben genoeg aan hun kalender. 

De lente? Pasen? Kerstmis? 

Allemaal data waar ze wel rekening mee houden,  

maar waar ze nooit naar gaan kijken. 

Ze beleven het niet. 

 

Ze zijn niet verstomd dat God mens is geworden; 

en zij kunnen ook niet begrijpen dat God, in Jezus' verrijzenis, 

de lente is van ons christen zijn. 

 

Bidden wij dat wij de lente ook eens zo mogen ervaren. 
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 WOORDJE VAN DE VOORZITTER. 
 

 

 Maart ’17 
 

Onze kaartcompetitie was een spannende strijd om als eerste te eindigen. 

Leo van der Heyden stond al weken op kop, maar de laatste twee speeldagen waren een 

tegenvaller,.iedere keer 150 punten, zijn laagste notering van het hele kaartseizoen, konden 

niet beletten dat hij de eerste plaats uit handen gaf. En de dames die in zijn spoor volgden 

kwamen net iets te kort en eindigden op plaats 2 en drie. 

Trouwens Leo won vorig jaar ook al deze competitie, het is nog geen enkele  keer 

voorgevallen dat dezelfde kaarter twee jaar achter elkaar wint.  

 

Proficiat Leo, Lea en Gerda. 

Ook alle kaarters proficiat om het behalen van een mooie uitslag.  

Er kan er maar ene winnen. Maar niet getreurd op 15 september starten we opnieuw. 

Ook de helpende handen voor en achter de schermen, Agnes en Lieve bedankt om de goede 

zorgen, voor tijdens en na het kaarten. 

Ook jullie zien we in september graag terug. 

 

Onze kooklessen zijn voorbij met een mooi eindresultaat koken voor onze echtgenotes. 

We willen wel alle deelnemers aan deze kookavonden bedanken om het mee klaarmaken van 

de lekkere gerechten. 

Anneleen willen we bedanken om de goede begeleiding, onze hulp in nood, en het samenstellen 

van de overheerlijke gerechten. 

En tot slot onze ongelooflijke Leo, hij vind alles in de winkel , soms drie a vier verschillende 

winkels aandoen om iets te vinden. Een taak niet te onderschatten van mij krijgt hij de hoogste 

kookmuts, Leo bedankt om alles. 

 

Ons teerfeest was een mooi geslaagd evenement. 

Met vrolijke mensen, ja zelfs KLJ ers met een strikje. 

Lekker eten een mooie tombola en een fantastisch optreden van Trio Con Brio. 

Bedankt iedereen voor deze gezellige avond 

Luc. 
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Kaartcompetitie. 
 

We zijn weeral aangekomen in de maand maart en dat betekent dat onze kaartcompetitie 

afgewerkt is, spijtig hé, maar ja, de dagen zijn al goed aan het lengen en de zon doet soms al 

flink haar best, maar de temperatuur valt nog dik tegen en de regen die mag voor mij ook gaan 

stoppen !! 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!! 

 

 Ziehier de einduitslag van de kaartcompetitie seizoen 2016 - 2017 
  punten    punten 

1 Van der Heyden Leo 1946  18  Van Houtven Frans 1856 

2  De Herdt Lea 1936   19 Verelst Ria 1853 

3 Wuyts Gerda 1924  20 De Herdt Irma 1852 

4 Vermeylen Francois 1919   Sluyts Jos 1852 

5 Verbeek Agnes 1910   22 Van Houtven Margriet 1851 

6 Spanhoghe Alex 1907  23 Florus Luc 1848 

7 Lauwers Ronny 1895  24 Celis Pieter 1847 

8 Sluyts Leo 1884   Van Houtven Julius 1847 

9 Spallier Herman 1879  26 Van Assche Marcel 1842 

10 Ceulemans Louis 1878  27 De Ronghe Chris 1837 

 Maes Mireille 1878   Tielemans Marc 1837 

12 Roscam Jan 1869  29 Janssens Cyriel 1831 

13 Francken Marcel 1868  30 Keersmaekers Emiel 1829 

14  Bruylants Elly 1866   Van Kerkhoven Francois 1829 

15 Verhoeven Fons 1863   32 Eeckelaert Ronny 1822 

16 Castrel Marc 1860  33 Van den Eynde Antonius 1788 

17  Braem Guido 1858  34 Seberechts Rita 1781 

 

We hebben weeral een kampioen die het zeker dubbel en dik verdiend heeft want van in de 

maand november staat hij al op de eerste plaats in de rangschikking en bij mijn weten heeft hij 

deze plaats nooit afgegeven, proficiat Leo , ge moet het maar doen hé!! 

En weet ge wat , verleden jaar, en drie seizoenen terug was de Leo ook al kampioen, … ik 

denk dat er ook wel een beetje geluk mee gemoeid is!!?? 

lkijk eens hoe onze vrouwelijke deelnemers zich verdedigen, er zijn 3 vrouwen bij de eerste 5 

ik denk dat dit ook een dikke proficiat verdiend !! 

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 15 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 !  
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!! Aandacht!!   Wandelnieuws. 
  

De voorjaarswandeling van zondag 30 april  2017 

wordt verplaatst naar zondag 23 april 2017. 

Door deze wijziging verschuift ook het kegelen naar 

maandag 17 april ( 2de paasdag). 

We komen samen om 8.00 u op de parking van 

O.L.V. Onbevlekt en rijden richting Aarschot om 

daar te genieten van een mooie wandeling; 

Zij die graag inpikken te Berlaar -Heikant graag een seintje. 

Rond 12.30 u zullen we terug thuis zijn. 

 

Tot dan.  

Marc Castrel. 

 

 

 

 

BEGIN KEGELSEIZOEN. 
 

Ja, we hebben een lange en koude winter gehad en nu in maart hebben we er nog fikse 

regenbuien bij gekregen , het gazon ligt er nog zeer drassig bij , als dat maar goed komt tegen 

de opening van het kegelseizoen. Maar de zon begint al heel wat kracht te krijgen en op enkele 

dagen kan de toestand vlug verbeteren!!   

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. 

 

Zoals gewoonlijk beginnen we het nieuwe seizoen het tweede weekend van april en we gaan 

dat niet veranderen, dus zondag 9 april opening van het nieuwe kegelseizoen  vanaf  9.30 u. 

We kegelen dus op de tweede en de vierde zondag van elke maand, zoals we dit al jaren 

gewoon zijn. Dan hebben we al meteen een wijziging want de bestuursploeg heeft me gevraagd 

om met tweede paasdag te kegelen want  er is een natuurwandeling gepland op 23 april waar 

we natuurlijk ook op uitgenodigd zijn! 

 

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. 

 

De kegels moeten nog een laagje verf krijgen, nu de baan nog wat opfrissen en we kunnen 

beginnen! 

Tot 9 april met de opening van het kegelseizoen 2017,  en… misschien zorgen de kampioenen 

van vorig jaar wel voor  een verrassing?!?! 

 

Leo 
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Gewestelijke Seniorennamiddag  
 

We nodigen al onze senioren uit op 

donderdag 30 Maart 2017 om 14.00 uur! 
Waar; Parochiecentrum O. L. Vrouw Onbevlekt 

Mechelsesteenweg 233, te Lier 

Programma  

- Welkom en onthaal met koffie  

- Bezinning  

- “Verbindingen maken gelukkig”  

   door Herman Plasmans, seniorenconsulent 

Optreden van het zangduo Luc en Nicole 
 

We sluiten de namiddag af met een koffietafel  

Deelnemen aan deze middag kan door betaling van € 15 per persoon 

aan uw bestuurslid  

of ge kunt ook storten op rekening nr BE98 7332 2200 0593   

met vermelding  “senioren 30 03 2017” 

met melding senioren 09 02 2017  

 

We hopen u zeker weer te mogen begroeten!  

Leo Sluyts Tel : 03 4809740  

Julius Van Houtven Tel : 03 4893617 

 

 
 

Hallo allemaal, 

Vandaag hangt er een beetje lente in de lucht en dat doet ons al dromen van de zomer. 

 

 Donderdag 16 maart om 13 h.: Start van het fietsseizoen. 

Vertrek aan de kerk. 

Info bij Frieda Bruyndonckx 03/480 52 67 

 Donderdag 23 maart: Bezinningsdag te Ranst. 

Samen met Femma en Samana. 

Vertrek aan de kerk om 8.30 h. 

Graag een seintje bij een bestuurslid als je graag meegaat. 

 Donderdag 20 april om 13 h.: Fietsen. 

Vertrek aan de kerk. 

 Woensdag 26 april om 19.15 h.: Wandeling van 5 km. 

Vertrek aan de kerk. 

Fluohesje meebrengen. 

 Donderdag 27 april om 19 h.: koken met kruiden. 

Max. 16 deelnemers. Inschrijven bij Hilde V.H. 03/482 37 29 

Schort en aardappelmesje meebrengen. 

De bestuursploeg. 
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 Agenda: 

 

 

 

 

 

 

10/09/2017 Fietselieren 

10/09/2017 Kegelen 

15/09/2017 Kaarten 

22/9/2017 LG Bestuursvergadering 

24/09/2017 Ontbijt 

24/09/2017 Kegelen 

Begindatum Onderwerp 

17/03/2017 Kaarten 

24/03/2017 LG Bestuursvergadering 

30/03/2017 Senioren 

9/04/2017 Kegelen 

17/04/2017 Kegelen 

23/04/2017 Wandelen 

28/04/2017 LG Bestuursvergadering 

01/05/2017 
Opening Meimaand Kapelleke : 19.30 uur 

Maria, Moeder en Middelares van alle genaden   Bosstraat 

09/05/2017 
Rozenhoedje : 19.30 uur 

Kapelleke : “Maria, Moeder van de Weg!” Tuinweg,19  

14/05/2017 Kegelen 

16/05/2017 
Rozenhoedje: 19.30 uur 

Kapelleke : “O.L.Vrouwke van de Waterschrans” Ringenhofweg 104 

23/05/2017 
Kruisdag: 19.30 uur     Kapelleke : Maria, Onze Moeder. 

Fam. Fons en Josee Sluyts – Wintermans Bremstraat 26 

26/05/2017 LG bestuursvergadering 

28/05/2017 Kegelen 

31/05/2017 

Sluiting Meimaand: 19.30 uur 

Kapelleke : Maria, Moeder van alle mensen.  

Fam. Fons en Magriet Dries - Van Houtven   Hulststraat 20 

11/06/2017 Kegelen 

23/06/2017 LG Bestuursvergadering 

25/06/2017 Kegelen 

02/07/2017 Fietsen 

09/07/2017 Kegelen 

23/07/2017 Kegelen 

28/07/2017 LG Bestuursvergadering 

13/08/2017 Kegelen 

25/08/2017 LG Bestuursvergadering 

27/08/2017 Kegelen 
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06/10/2017 Kaarten 

08/10/2017 Kegelen 

20/10/2017 Kaarten 

22/10/2017 Kegelen 

27/10/2017 LG Bestuursvergadering 

03/11/2017 Kaarten 

08/11/2017 Kookavond 

10/11/2017 Gewestelijke Herfsthappening 

12/11/2017 Kegelen 

17/11/2017 Kaarten 

24/11/2017 LG Bestuursvergadering 

01/12/2017 Kaarten 

15/12/2017 Kaarten 

22/12/2017 LG Bestuursvergadering 

05/01/2018 Kaarten 

12/01/2018 Kwis 

19/01/2018 Kaarten 

24/01/2018 Koken 

26/1/2018 LG Bestuursvergadering 

31/01/2018 Koken 

02/02/2018 Kaarten 

07/02/2018 Koken 

14/02/2018 Koken 

16/02/2018 Kaarten 

21/02/2018 Koken 

23/2/2018 LG Bestuursvergadering 

02/03/2018 Kaarten 

16/03/2018 Kaarten 

23/3/2018 LG Bestuursvergadering 

27/4/2018 LG Bestuursvergadering 

25/5/2018 LG Bestuursvergadering 

22/6/2018 LG Bestuursvergadering 

27/7/2018 LG Bestuursvergadering 

24/8/2018 LG Bestuursvergadering 

28/9/2018 LG Bestuursvergadering 

 


