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Boerenbond  

Landelijke Gilde Lier-Noord Maandblad – April 2017 

       62 ste jaargang - nr.: 4 
 

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. 

 

Bank zoekt plek. 

Wandelen 23 april 

 

Herdenking van: 

KVLV nieuws. 

 

Agenda  
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Bezinning uit kader.  
 

 

 Alleluja! Christus leeft!  
 

Binnen een week vieren we Pasen.  

Het feest dat de kern van ons geloof uitdrukt:  

de verrijzenis van Jezus.  

Hij leeft in ons en onder ons.  

Hij laat ons nooit in de steek.  

Dit geloof in de verrijzenis stond niet meteen als een paal boven water.  

Met vallen en opstaan, vanuit onzekerheid en twijfel  

zijn mensen tot het geloof gekomen.  

Wat geen oog ooit heeft gezien en geen oor ooit heeft gehoord,  

heeft moeten rijpen.  

Pas met Pinksteren durfde men er voluit voor gaan  

om de wereld te laten weten dat Jezus leeft.  

Ook bij ons slaat de twijfel soms toe.  

“Is het allemaal wel waar?” vragen we ons dan af.  

We willen bewijzen, liefst zwart op wit.  

Jezus zei aan de ‘(on-)gelovige’ Thomas:  

“Omdat je Mij gezien hebt, geloof je. Gelukkig die 

Mij niet gezien hebben en toch geloven”.  

Toen Hij stierf kwam Zijn Geest tot leven. 

 

Zo grondig als de dood zijn werk kan doen,  

zo grondig breekt op dat moment het Leven door.  

De valse zekerheden zijn ontmaskerd.  

De boeien die mensen vasthouden en opsluiten in zichzelf,  

vallen af.  

De wanhoop en de angst zijn overwonnen. 

 

Onvermoede energie wordt vrijgemaakt en tilt  

een mens over zijn grenzen heen.  

Zijn Geest breekt door,  

onstuitbaar,  

door geen grafsteen meer tegen te houden.  

Gemeenschap groeit door breken en delen  

en door nieuwe verbondenheid,  

op de vaste dragende Grond van zijn Liefde. 

 

De mens kan eindelijk leven en uitroepen:  

Alleluia! Christus leeft! 

 

Jos Daems, algemeen proost 
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 WOORDJE VAN DE VOORZITTER. 
 

 

 April ’17 
 

Onze landelijke gilde doet mee aan “Bank zoekt plek” en is op zoek naar een plek, locatie om 

onze bank van 2 meter  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 27 april 2017.  

 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 bestuursvergadering van maart hebben we gehouden 

bij Leo en Christiane Truyen - Van Springel. 

We zijn hun prachtige tentoonstelling over de Trappisten 

van Westmalle eens gaan bekijken. 

We gingen van start met uiteraard een trippel of trappist 

sommige kozen voor Extra: een pater bier dat je alleen 

maar bij de paters en bij Leo vindt, nog wat blokjes kaas 

en kop smaakte er lekker 

bij. Na een eerste slokje 

van het gerste nat kregen 

we een rondleiding doorheen het museum. 

Langs bierkaartjes, de trappistglazen, de foto’s, de soorten 

flessen, allerlei promotiemateriaal, de zeldzame stukken, 

asbakken,  klokken, enz… 

Na ons tweede glas ging het over hoeveel soorten bier er op de 

markt kwamen ieder jaar, ook hier kwamen naslagwerken naar 

boven. 

Van vergaderen is weinig in huis gekomen, iedereen ging mee in 

de vele verhalen die Leo ons vertelde. 

We willen Christianne en Leo van harte bedanken voor de 

gastvrije en gezellige ontvangst. 

 

De prachtige tentoonstelling is zeker een aanrader om eens te bezoeken! 

 

Luc. 
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Bank zoekt plek? 
 

Landelijke Gilden stelt jullie iets voor dat een groot aantal mensen kan samenbrengen in jullie dorp 

of gemeente: jullie eigen zitbank! Heeft jouw dorp 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. 

 

 

 

!! 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. 
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Herdenking van: 
 

Hij is van ons heen gegaan: 

 

De Heer Jos Mortelmans (  9 december 2016). 

 

De landelijke gilde Lier-Noord nodigt iedereen uit op 30 april 2017 om 9,30 uur voor een 

gebedsintentie tijdens de Eucharistieviering in de kerk O.L.Vr.Onbevlekt, Mechelsesteenweg 

233 te Lier. 

 

Ik ben vermoeid 

Ik sluit mijn ogen 

voor de nacht 

die eeuwig is 

van wondere klaarte 

Ugo Verbeke 

 

 

 
 

Hallo allemaal, 

 

Het is lente met soms al eens een dag met heerlijke zomerse temperaturen. 

En dat zie je aan ons programma: 

 

 Donderdag 20 april om 13 h.: fietsen. 

Vertrek aan de kerk. 

Info bij Frieda Bruyndonkx. 

 Woensdag 26 april om 19.15 h.: Wandelen. 

Vertrek aan de kerk. 

Wandeling van 5 km. Fluohesje meebrengen. 

 Donderdag 27 april om 19 h.: kookles 

Koken met kruiden. 

Keukenschort en aardappelmesje meebrengen. 

Inschrijven bij Hilde 03/482 37 29 liefst na 18 h. 

 Donderdag 4 mei : Fietsbedevaart naar Ranst. 

Fietsers vertrekken om 13 h. aan de kerk. 

Wie niet met de fiets naar Ranst kan komen , kan met de auto meekomen. 

Laat het dan weten aan een bestuurslid. 

Om 14 h. is de eucharistie aan de grot. 

 Donderdag 18 mei om 13 h. fietsen 

Vertrek om 13 h. aan de kerk. 

 

Iedereen van harte welkom. 

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 

06/10/2017 Kaarten 

08/10/2017 Kegelen 

20/10/2017 Kaarten 

22/10/2017 Kegelen 

 

Begindatum Onderwerp 

 

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 


