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Boerenbond  

Landelijke Gilde Lier-Noord Maandblad – December 2017 

       62 ste jaargang - nr.: 12 
 

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. 

 

Kaartnieuws. 

 

Kegelnieuws. 

 

Senioren op meerdaagse reis 

 

KVLV nieuws. 

 

KLJ Nieuws 

 

Kwis 12 januari 

Agenda  
 

 

 

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

Gods droom als kompas 

 

I’m dreaming of a white Christmas.  

Dat is de grote droom die in de dagen naar Kerstmis  

te horen is in de druk versierde winkelstraten.  

Maar durven we ook groter dromen?  

Dromen we nog van vrede voor alle mensen?  

Geloven we nog dat het kind in de kribbe  

de weg naar die vrede toont? 

 Mag dat kind het kompas zijn  

in ons leven op weg naar vrede?  

In duizenden toonaarden zingt het:  

liefde overwint alles. 

 

Al eeuwen dromen mensen van vrede en geluk,  

al eeuwen gooien mensen die dromen ook weer stuk.  

Sinds eeuwen blijven mensen rechtop staan in de strijd   

omdat ze blijven hopen en dromen van gerechtigheid.  

 

God ziet ons dromen van vrede en alle goeds.  

Hij ziet ons vechten en ploeteren in het bloed.  

God kent zijn mensen, hun angsten en hun pijn.  

Hij wil ons troosten en ons heel nabij zijn.  

 

Daarom heeft Hij besloten:  

“Ik droom met mensen mee.”  

Hij deelt onze diepste wensen van liefde, hoop en vrede.  

Hij blijft niet langer wonen in een hemel, hoog en ver.  

De wolken scheuren open en dichtbij klinkt een stem:  

 

Durft allen rechtop te dromen: vandaag en iedere dag.  

Durft in de liefde geloven, dat zij u raken mag.  

Zij zegt ons zacht en teder:  

Ik geloof in jou.  

In Gods droom klinkt het steeds weer:  

Ik, ik hou van jou! 

 

Jürgen Soetens,  pastoraal vormingsmedewerker 
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 WOORDJE VAN DE VOORZITTER. 
 

 

 December ’17 
 

De laatste maand van het jaar. 

Sinterklaas heeft zijn taak volbracht en is huiswaarts gekeerd of daar zijn  

de lichtjes en lampjes die de kersttijd inluiden, de kerstmarkten en zijn welriekende glühwein, 

de kerststallen tochten, en de kerstliederen klinken vrolijk door de radio. 

Het is altijd een speciale sfeer Kerstmis. 

 

De laatste dagen van het jaar kenmerken zich dan weer voor veel gezelligheid, feest en 

blijdschap met als hoogtepunt de overgang van oud naar nieuw. Veel gezelligheid met drank, 

muziek en eten. 

Traditioneel spreken we om klokslag 12 uur de nieuwjaarswensen uit aan je familie, vrienden 

en andere naasten. Nadat we elkaar het allerbeste wensen gaat er traditioneel veel prachtig 

vuurwerk de lucht om het jaar feestelijk in te luiden en natuurlijk om de boze geesten af te 

schrikken 

Dit jaar valt 31 december 2017 op een zondag en zal 1 januari 2018 op een maandag zijn.     

De nieuwjaarsdag is over de gehele wereld een feestdag waarin we vaak familie en vrienden 

bezoeken om elkaar het allerbeste te wensen met een mooie en originele nieuwjaarswens.  

Officieel mag je elkaar tot 6 januari het allerbeste wensen voor het nieuwe jaar 

6 januari is namelijk 3 koningen. Toch wensen we elkaar ook na deze datum nog het allerbeste 

voor het nieuwe jaar.  

 

De kortste dagen van het jaar zijn ook bijna voorbij, nog een beetje geduld en dan gaan de 

dagen opnieuw lengen en hopelijk ook met meer zonneschijn tot gevolg. 

 

Het kaarten is halfweg en je kan zien dat er nog veel kandidaat winnaars zijn. Dus niet opgeven 

maar blijven volhouden de uitslag en de winnaar is pas in maart gekend. 

En Ronny ge zijt goed bezig met 22 punten voorsprong, volhouden is de boodschap. 

 

Het kegelkampioenschap 2017 is gewonnen door Marc Op De Beeck, van harte proficiat. 

Als eerste eindigen je moet het maar doen. 

Ook de andere kegelaars natuurlijk proficiat, om hun resultaat. 

En denk erom volgend jaar op 8 april start er weer een seizoen en is het misschien uw beurt 

om te winnen! 

 

We zijn in de periode van Kerstmis en Nieuwjaar. Vele goede wensen uitdelen en ontvangen. 

Ik heb maar een wens, dat iedereen gezond en gelukkig aan het nieuwe jaar mag beginnen. 

 

Een zalig kerstfeest iedereen en een gelukkig Nieuwjaar. 

 

 

Luc 
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Kaartcompetitie. 
 

We zijn aangekomen in de maand december en dat betekent dat onze kaartcompetitie al half 

afgewerkt is, dat gaat toch weer vlug hé, niet te geloven, we zijn schijnbaar nog maar juist 

begonnen en we zijn al halverwege! 

Ik denk dat dit komt omdat we zo graag met de kaarten spelen, wat ik vorige kaartavond nog 

door iemand hoorde zeggen:  

” de winter lijkt veel vlugger voorbij te gaan door onze kaartavonden!” 

Zoals gewoonlijk geven we halverwege de competitie de tussenstand door zo kan iedereen zijn 

stand beoordelen en zelf zijn conclusies trekken. 

 

 TUSSENSTAND KAARTCOMPETITIE 2017 - 2018    

1 Lauwers Ronny 1001   De Herdt Lea 927 

2 Verbeeck Agnes 979  21 Francken Marcel 927 

3 Vermeylen Francois 970   Van Houtven  Margriet 926 

4 Van der Heyden  Leo 967  23 Spanoghe Alex 924 

5 Wuyts Gerda 960   Ceulemans Louis 920 

6 Braem Guido 952  25 Florus Luc 919 

7 De Ronghé Chris 952   Van Houtven Julius 919 

 Van Houtven Frans 950  27 De Herdt Irma 917 

9 Maes Mireille 949   Keersmaekers Emiel 913 

10 Sluyts Leo 948  29 Seberechts Rita 912 

 Sluyts Jos 947  30 Verelst Ria 910 

12 Tielemans Marc 946   Sluyts Bert 908 

13 Castrel Marc 943  32 Spallier Herman 901 

14 Janssens Cyriel 936  33 Van Kerckhoven Francois 897 

15 Van Den Eynde Toine 925  34 Bruylants Elly 896 

16 Celis Pieter 931  35 Eeckelaert Ronny 893 

 Roscam Jan 929  36   895 

 

U ziet het, halverwege hebben  we iemand die vastberaden de leiding genomen heeft en wel 

met meer dan 1000 punten ,als hij dit blijft volhouden dan wordt Ronny vast de 

superkampioen aller tijden, maar het kan nog veel veranderen. 

We geven ons zeker niet verloren want aan de meet daar geven ze de prijzen!!  

We zijn met een mooie groep en ons amuseren lukt opperbest soms wordt er wel eens wat 

lawaai gemaakt, maar dat hoort nu eenmaal bij het kaartspel want als de kaarten gespeeld zijn 

dan weet iedereen hoe het eigenlijk moest. 

 

Nog veel kaartplezier toegewenst. 

 

Julius en Leo. 

 

 

 

 

 



Gildeleven Lier - Noord jaargang 62 nr.: 12          http://lier-noord.landelijkegilden.be/ 5 
https://www.facebook.com/landelijkegildeliernoord 

Kegelkampioenschap. 
 

Vorige maand hebben we het kegelseizoen van 2017 afgesloten en, zoals dat een jaarlijkse  

gewoonte is, doen we dit met een kampioenschap, het is simpel, iedere speler mag 10 keer 

gooien en wie daarbij de meeste kegels omver doet vallen is de kampioen !! 

Wat ge vorige maand  in ons gildeblaadje kon lezen was de uitslag van onze competitie die 

over 14 zondagen gespeeld wordt. 

Ongelooflijk, dit jaar niets dan regen, wind en koude temperatuur, algoed dat we tenten en 

verwarming  voorzien hadden om ons een beetje op te warmen en te beschutten!! 

Iedereen heeft moeite gedaan om een goede plaats te bemachtigen, zo werd volgende 

eindstand bereikt … 

 

Ziehier de uitslag van het    KEGELKAMPIOENSCHAP 2017  

 

1 Op De Beeck Marc 54 kegels 13 Leo Van der Heyden 37 kegels 

2 Sluyts Leo 52   Tisson Staf 37  

2 Jacobs Roza1 52  15 Verhoeven Alfons 36  

4 Brits  Julien 51   Rypens Jeanne 36  

5 Tielemans Marc 48  17 Van Den Bosch sis 35  

 Hermans Frans 48  18 Celis Agnes 34  

7 Sluyts Jos 46   Moons Maria 34  

 Van Eester Gert 46  20 Sels Zoë 33  

9 Sluyts Bert 45  21 Jacobs Roza 2 32  

10 Verbeek Maria 41  22 Bistmans Mathilda 31  

11 t’Syen Geeraard 40  23 Jacobs Walter 28  

12 Sweert Louis  38  24 Op De Beeck Wilfried 19  

 

Zoals ge kunt zien , we zijn met een mooi groepje en ..iedereen was er nog niet!! 

Het was wel een mooi  kampioenschap en kijk eens Marc Op De Beeck  heeft heel de groep 

achter zich gelaten en  met 54 kegels, dat verdiend een dikke proficiat en zeker omdat dit het 

eerste jaar is dat hij meedoet!! 

We moeten zeggen dat het, ondanks het slechte weer een mooi kampioenschap was met 

allemaal tevreden mensen , ook al waren ze geen kampioen!  

 

Ook tijdens het spelen zorgden onze bakker voor lekkere hapjes als voorbereiding op de 

lekkere barbecue die ons te wachten stond. 

Nogmaals hartelijk dank aan iedereen, zowel de bakkers, de helpers en ook alle kegelaars want 

zonder jullie kan het kegelen niet doorgaan.  

Ge ziet het, beste mensen, het is er steeds een gezellige sfeer, en ik hoop dat dit nog veel jaren 

zo mag blijven. 

 

Het volgende seizoen begint op 8 april 2018, tot dan… 

Leo  
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Parijs en Versailles 
3 dagen 3-4-5 september 2018 (maandag, dinsdag en woensdag) 
 

Parijs heeft vele aantrekkingskrachten: het toeristische Parijs, het Parijs van de grote monumenten, het 
verscholen en onbekende Parijs, de stad van de musea, de verborgen hoekjes, van de shopping en van de 
mode, het gastronomische Parijs, de Seine-boulevards of de grote parken, de stad bezongen door de 
kwijnende stem van Edith Piaf, de stad met duizend en één gezichten, over deze romantische lichtstad werd 
gezongen, gefilmd, geschreven, gedanst en geschilderd. 
Parijs is 's werelds meest populaire bestemming. De stad is de tweede grootste van West-Europa en bevat 
mogelijk de meeste bezienswaardigheden. Met onder andere het bekendste monument: het meesterwerk 
van Gustave Eifel het symbool van Parijs ,de Eiffeltoren. We brengen een bezoek aan Île de la Cité met de 
Notre Dame en het geografisch middenpunt van heel Frankrijk, gesticht op het grootste eiland in de Seine, 
hier werden het paleis van justitie en de kathedraal gebouwd. Ook indrukwekkend is Place Vendôme, het 
salon van Parijs, met de wereldberoemde juwelierszaken zoals bv. Cartier, en het luxueuze Hôtel Ritz. Ook de 
Champs –Elysées de beroemdste boulevard met spectaculaire afmetingen, chique restaurants, 
vijfsterrenhotels en flanerende mensen, met op het einde de Arc de Triomphe. Ook ontdekken we de Dôme 
Des Invalides, met de graftombe van Napoleon Bonaparte. We bezoeken de Sacré Coeur, of de witte 
suikertaart, die majestueus staat op de top van de “butte” Montmartre, we gaan met de ‘funiculaire’ of te 
voet naar boven. Hier vinden we ook Place Du Tertre, gezellig kleurrijk plein, druk bezocht, waar we een mooi 
of mooier zelfportret kunnen laten maken door de vele kunstenaars. Een rondrit door La Defense de 
belangrijkste zakenwijk in Parijs. Boven op Tour Montparnasse, één van de hoogste gebouwen van Europa, 
genieten we van een uniek vergezichtzicht over Parijs en de Eifeltoren. Ook een romantische boottocht op de 
Seine mag niet ontbreken. Een bezoek aan het Paleis van Versailles laat ons kennis maken met de 
extravagantie ten tijde van de Zonnekoning. We laten ons onderdompelen in de unieke sfeer van Parijs 
dromen weg over de Champs-Elysées, Place Vendôme, de Opéra, de Madeleine, La Fayette, La Defense, 
Versailles.  Voor diegene waarvoor de dinsdag nacht wat korter mag zijn, kunnen we een avondshow 
bezoeken. De romantische stad die leeft, geniet, het hart van Frankrijk. We verblijven in een 4 sterren hotel in 
het Centrum van Parijs  

Prijs: 488 € 
Inbegrepen: btw - wegen en verblijfstaksen - reis per comfortabele autocar - overnachting in **** hotel - 
verzorging op basis van volpension, vanaf middagmaal 1ste dag tot de avondlunch op de terugreis  - 
boottocht op de Seine - annulatieverzekering - bezoek Versailles - Tour Montparnasse -  

Niet inbegrepen: dranken -  toeslag eenpersoonskamer 40 € - overige eventuele inkomgelden 

Voorschot 100 € per persoon te betalen bij inschrijving rek. nummer: BE98 7332 2200 0593 
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Hallo iedereen, 

 

We zijn in de laatste maand van het jaar gekomen. 

We zitten volop in de advent, tijd om ons voor te bereiden op kerstmis. 

We hopen voor iedereen een vrede en vreugdevolle tijd en wensen iedereen een zalig en 

gelukkig kerstfeest en vele wensen voor het nieuwe jaar. 

 

Voor 2018 hebben we voor jullie op het programma staan: 

 

 Vrijdag 12 januari 2018 om 20 h.: Kwis L.G. 

Nodig familie en vrienden uit, stel een ploeg samen van max. 5 personen en schrijf je in. 

Meedoen is belangrijker dan winnen en je steekt er nog iets van op. 

 

 Woensdag 17 januari 2018 om 19.15h.: Film te Mechelen 

Indien je graag meegaat laat iets weten dan kunnen we afspreken om samen te rijden. 

We verzamelen aan de cinema. 

 

 Zondag 21 januari 2018 om 13 h.: algemene vergadering. 

Tijdens deze vergadering word de trekking voor de Lourdes reis van 2018 gehouden. 

De bestuursleden komen rond voor de verkoop van de lotjes. 

Iedereen welkom. 

 

 Donderdag 25 januari 2018 om 19 h.: Crea – les. Boodschappentas haken ( les 1 ). 

Les 2 gaat door op 22 februari. 

Lesgeefster: Adriaens Els 

 

 Zondag 11 februari 2018: Verrassingsontbijt. 

Indien je graag mee gaat inschrijven bij Els Busschots voor 1 februari. (0479/43.68.16) 

 

De bestuursploeg 

 



Gildeleven Lier - Noord jaargang 62 nr.: 12          http://lier-noord.landelijkegilden.be/ 8 
https://www.facebook.com/landelijkegildeliernoord 

 Agenda: 

 

 
 

 

 

 

 

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” 

 

Begindatum Onderwerp 


