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Boerenbond  

Landelijke Gilde Lier-Noord Maandblad – September 2017 

       62 ste jaargang - nr.: 9 
 

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. 

 

Senioren gewest Lier. 

Lichtjes wandeling. 

 

Op reis met de gilde. 

 

Ontbijt. 

 

KVLV nieuws. 

 

Agenda  
 

 

 

mailto:francis.de.meyer@verz.kbc.be
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Bezinning uit kader.  
 

Wikken  en wegen 

 

Plannen, organiseren,  

wikken en wegen,  

het is niet alleen eigen aan Landelijke Gilden.  

In het leven van elke dag moet er in onze gezinnen,  

vooral na de zomervakantie,  

heel wat geregeld,  

gepland, georganiseerd,  

gewikt en gewogen worden.  

We moeten opnieuw in ‘het ritme’ komen.  

 

Dikwijls vinden we alles wat gepland en  

georganiseerd wordt vanzelfsprekend.  

We staan er vaak niet bij stil  

dat er heel wat denkwerk aan voorafgaat.  

Misschien kunnen we in deze tijd  

van het jaar even stilstaan bij alle plannenmakers:  

 

Diegenen die bedenken hoe ons land en  

onze regio er moet uitzien:  

dat ze vooral het algemeen belang  

voor ogen houden.  

 

Diegenen die achter tekentafels,  

steden en wegentracés uitwerken:  

dat ze in de eerste plaats recht doen  

aan alles wat leeft: mensen, dieren, planten.  

 

Diegenen die plannen maken voor de eigen gilde:  

dat ze rekening houden met elk lid,  

hun mogelijkheden en hun zorgen.  

 

Dat alle plannen die gemaakt worden  

ook passen in Gods droom met onze wereld. 

Hierbij kan je de vraag stellen:  

waar wordt er op mij beroep gedaan  

om de plannen waar we samen aan werken te doen slagen?  

 

Of nog: welke uitdagingen wachten 

in de komende tijd op mij?  

Aan elk en ieder een deugddoend en  

uitdagend werkjaar gewenst! 

 

Jos Daems, algemeen proost 
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 WOORDJE VAN DE VOORZITTER. 
 

 

 September’17 
 

 

De bank heeft een plaatsje gekregen aan 

de school. 

Samen met de directeur van de school 

konden we als eerste genieten en de 

bank eens uitproberen. Resultaat 

goedgekeurd voor gebruik. 

Met dank aan het bestuur landelijke 

gilde Lier-noord, dank ook aan de 

directie van de school en de school zelf. 

Ga er zelf maar eens langs om een kijkje 

te nemen en de bank eens te proberen. 

 

 

Op vrijdag 15 september start ons kaartseizoen, kaarters op post en ken je nog mensen die 

graag mee kaarten breng ze gerust mee. 

Er is voor iedereen plaats. 

 

 

24 september organiseren we samen met KVLV een ontbijt voor alle liefhebbers. 

Dus schrijf in en kom smullen van dit heerlijke ontbijt, iedereen is ook hier van harte welkom. 

Meer info in dit gildeblad. 

 

 

Op zaterdag 21 oktober gaan we op reis met de landelijke gilde. 

Een wereldreis in Tremelo Een klassieke daguitstap voor cultuurliefhebbers en een breed 

geïnteresseerd publiek naar Tremelo, het dorp van Pater Damiaan, de Grootste Belg, en Sven 

Nys, de Kannibaal van Baal. Het verhaal van twee mensen op reis door de wereld, van de 

Balenberg tot in Molokai, elk met hun eigen doel maar allebei inspirerend. 

 

Snel inschrijven is de boodschap. 

 

Luc. 
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Kaartseizoen 2017-2018 
 

Heeft iedereen een goed verlof gehad, of moet het nog komen, ik heb zelfs vernomen dat er 

nog vele mensen aan hun verlof bezig zijn!!  

Als ge het aan mij vraagt dan zou ik zeggen dat deze zomer goed en zeer droog geweest is, de 

planten hebben veel afgezien van de warmte en de droogte maar alles is er en de planten blijven 

precies beter gezond bij dit droge weer, voor mij mogen er nog zulke zomers komen ! 

Mijn batterij is al redelijk opgeladen en als de na zomer nog een beetje meevalt dan kunnen we 

met een gerust gevoel de winter tegemoet gaan! 

 

Nu zijn we reeds gekomen in de maand september en dat betekent dat we aan onze 

winterwerking beginnen met niet te vergeten onze kaartavonden. 

 

We nodigen  ieder van jullie uit om mee te komen kaarten met onze gilde, het is er altijd 

plezant en op tijd wordt er eens iets gegeten en als ge dan nog goede kaarten krijgt dan is het 

natuurlijk nog beter. 

 

Het nieuwe kaartseizoen start op vrijdag 15 september dat kan niet vroeger zijn voor de 3- 

de vrijdag van de maand.  

Zoals we op het einde van vorig seizoen afgesproken hebben is iedereen welkom om 19.30 

uur en beginnen we met onze competitie rond 20 uur, eindigen doen we dan om 24.00 uur!  

 

Zoals we gewoonlijk elk nieuw kaartseizoen beginnen doen we dat dit jaar opnieuw n.l. met 

een lekkere koude schotel. Om te beginnen kan dat zeker niet tegenvallen en ge moet niet bang 

zijn, er zal zeker een schotel voor u voorzien zijn, dus kom gerust meedoen, iedereen is er 

altijd welkom. 

 

Zoals vroeger kaarten we de eerste en de derde vrijdag van de maand, 12 avonden die tellen 

voor het kampioenschap en, als ge de meeste slagen haalt, dan ben je de kampioen, misschien 

ben jij dat wel, het is iedereen gegund en anders,… als we ons maar amuseren hé ! 

 

Aan iedereen tot 15 september en nog veel kaartplezier . 

 

Julius en Leo. 
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Gewestelijke seniorennamiddag 
 

Vindt plaats op donderdag 5 oktober 2017 om 14.00 uur. 

Locatie; Parochiecentrum O.L.V. Onbevlekt, Mechelsesteenweg, 233 te Lier 

 

Geachte senioren, 

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

 

Programma 

- Welkom met onthaal en koffie. 

- Bezinning. 

- Voordracht door Marleen Van Der Velden over  “ alles wat je moet weten over 

elektrisch fietsen”. 

- Optreden van de groep   “KASTAAR” met 

volksmuziek.  

- Iedereen ontvangt tevens een overzicht van 

het nieuwe jaarprogramma 2017  - 2018 

We sluiten deze namiddag af met: “ Frikadellen met krieken.” 

 

Deelnemen kan door betaling van 15 € aan een bestuurslid of overschrijving op rekening BE98 

7332 2200 0593 en dit voor 1 oktober! 

We hopen u zeker weer te mogen begroeten! 

Leo Sluyts 03 4809740 

Julius Van Houtven  03 4893617 

 

 

 

 

 

 

Wandelen 14 oktober 2017 
 

Wandel samen met onze landelijke gilde. 

Naar aanleiding van hun honderdjarig bestaan organiseert 

Landelijke Gilde Berlaar een lichtjeswandeling. 

Op een traject van zo’n 4 km worden langs weerskanten van de 

weg glazen bokaaltjes met theelichtjes uitgezet. 

Deze avondwandeling gaat door op zaterdag 14 oktober 2017. 

Wij vertrekken om 19 uur aan onze parochiekerk met auto’s. 

Of  vertrekken vanaf 19u30 aan de sporthal ’t Stapveld in de Pastorijstraat (baan richting 

Herenthout). 

Beslist een aanrader voor het ganse gezin. 

Iedereen is welkom 
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Op reis met de gilde. Van de Balenberg naar Molokai   op  zaterdag 21 oktober 2017 

 

We maken een mooie daguitstap voor een breed geïnteresseerd publiek en nodigen ook zeker 

onze jongere leden van de gilde uit.  

 

Programma:  

9.00 uur vertrek aan onze parochiekerk  

10.00 uur Aankomst in het Sven Nys Cycling Center, Balenbergstraatje 11 te 3128 Baal.  

Onthaal met koffie. Kennismaking met de gids. 

10.30 uur volgt in het Sven Nys Cycling Center een rondleiding 

met een ervaren gids die de moeilijkste vragen zal beantwoorden.  

Als Sven ‘thuis’ is komt hij de groep begroeten en een klapken 

doen. Rond het belevingscentrum ligt het bekende veldritparcours 

van de Grote Prijs Sven Nys.    

11.30 uur brengen we  een bezoek aan het pluimveebedrijf van Ellen Vaneynde, 

de eerste ‘schoonste’ boerin van Vlaanderen (2013-2014). Het bedrijf is maar 5 

minuten van het SNCC verwijderd.  

Er lopen 60.000 kippen rond die met plezier hun ei kwijt willen.  

Ellen verzorgt zelf de rondleiding in haar bedrijf.  

12.30 uur Verplaatsing naar het gehucht Ninde aan de andere kant van Tremelo (rit van 

ongeveer 10 minuten) voor een heerlijk drie gangenmenu in restaurant ’t Vennepark. Als 

voorgerecht wordt er een dagsoep met stokbrood geserveerd. Het hoofdgerecht bestaat uit 

kipfilet, kroketten, champignon- of  pepersaus en seizoengroentjes. Als dessert is er ijskreem 

met chocoladesaus en een koffie. Bij het hoofdgerecht is 1 drank inbegrepen.   

14.30 uur:  rijdt (max. 10 minuten) naar het gemeentehuis in Tremelo. 

Hier start de tocht met de huifkar, getrokken door 2 boerenpaarden, 

naar natuurgebied ’t Schipperke. Onderweg (afhankelijk van de 

timing) bezoekt men het gemeentehuis en het standbeeld ‘De 

messenvechter’. De gids vertelt tijdens de rit enkele boeiende verhalen 

uit het verre Tremelose verleden.  

16.00 uur: bezoekt het nieuwe Damiaanmuseum en geboortehuis van 

Pater Damiaan dat op 5 minuten van het restaurant gelegen is. De 

restauratie van het museum heeft ongeveer 2,5 jaar geduurd, maar nu is 

het echt ‘af’.  

De gidsen zijn van Tremelo, fier op Damiaan, fier op het museum....  

17.30 à 17.45 uur: Tremelo Centrum, hier wordt de rondleiding 

beëindigd. Eventueel kan nog een bezoek worden gebracht aan de 

winkelstraat.  

 

Opnieuw thuis rond 19 uur. 

Kostprijs: € 52 per persoon. 

 

Wie graag deze unieke uitstap wil mee maken geeft een seintje aan een bestuurslid of stort 52 €  

op rekening: BE98 7332 2200 0593  zeker voor  13 oktober en dit om alles te kunnen 

reserveren !   

Niet twijfelen maar zeker inschrijven! 

Het bestuur 
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Gildeleven Lier - Noord jaargang 62 nr.: 9          http://lier-noord.landelijkegilden.be/ 8 
https://www.facebook.com/landelijkegildeliernoord 

 

 

 
 

Hallo allemaal, 

 

Terwijl ik dit gildeblad aan het schrijven ben zijn we nog in volle voorbereiding voor 

Fietselieren en hopen we op een geslaagde editie. 

Ook zijn we bezig met de organisatie van het ontbijt op 24 september. Hopelijk mogen we 

jullie daar ontmoeten. Meer info vind je in dit gildeblad. 

 

Nog op ons programma: 

 

 Donderdag 5 oktober 2017 om 20 h. Film. 

Georganiseerd door het gewest. 

Gaat door in zaal vredeberg te Lier. 

‘ The Lady in the van’ 

Prijs: leden 8 € niet leden 12€. 

Echtgenoten, vrienden , familie mogen ook mee. 

Kaarten te bekomen bij een bestuurslid . 

 

 Maandag 9 oktober 2017 om 13 h.: 55+ vergadering 

Na een lekkere maaltijd komt er iemand spreken over 

‘ Wat zit er in mijn pillendoos.’ 

 

 Dinsdag 10 oktober 2017 om 19 h. Infoavond. 

Voorstelling over milieuvriendelijke producten van de firma Lamont. 

Info en inschrijven bij een bestuurslid ten laatste een week op voorhand. 

 

 Donderdag 12 oktober 2017 om 19 h. Kookles 

Koken met kruiden – workshop. 

Deze keer word er gewekt met kruiden van het najaar.  

Graag inschrijven als je graag deelneemt want de plaatsen zijn beperkt. 

Een aanrader. 

 

 Woensdag 18 oktober 2017 om 20 h. Bowling 

Inschrijven voor 8 oktober bij Hilde Tielemans ( 0479/43 68 16 ) 

 

 Donderdag 19 oktober 2017 om 13 h. Fietsen. 

Vertrek aan de kerk. 

 

De bestuursploeg. 
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 Agenda: 

 

 

 

 

 

15/09/2017 Kaarten 

22/9/2017 LG Bestuursvergadering 

17/09/2017 Kegelen 

24/09/2017 Ontbijt 

06/10/2017 Kaarten 

08/10/2017 Kegelen 

14/10/2017 Lichtjeswandeling in Berlaar 

20/10/2017 Kaarten 

21/10/2017 Op reis met de gilde. Van de Balenberg naar Molokai    

22/10/2017 Kegelen 

25/10/2017 Kookavond 

27/10/2017 LG Bestuursvergadering 

03/11/2017 Gewestelijke Herfsthappening 

5/11/2017 Kegelen 

10/11/2017 Kaarten 

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 

24/02/2018 Teerfeest met “Pasta” 

02/03/2018 Kaarten 

16/03/2018 Kaarten 

23/3/2018 LG Bestuursvergadering 

 

Begindatum Onderwerp 


