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Boerenbond  

Landelijke Gilde Lier-Noord Maandblad – Januari 2018 

       63 ste jaargang - nr.: 1 
 

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. 

 

Uitslag kaarten. 

 

Uitnodiging teerfeest. 

 

Kookavonden. 

Senioren gewest Lier. 

 

Senioren 3 daagse reis september. 

 

KVLV nieuws. 

 

KLJ Nieuws 

 

Agenda  

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

 Een nieuwe hoed 
 

Op 6 januari was het ‘Driekoningen’. 

Op vele plaatsen trokken kinderen 

de straat op om te gaan zingen. Misschien 

heb jij ze ook aan de deur 

gehad. Ze zongen wellicht: "geef mij 

een nieuwe hoed". Inderdaad, aan het 

begin van het jaar wensen we mekaar 

het allerbeste toe: een goede gezondheid 

en niet teveel onoverkomelijke en 

onoplosbare problemen. Wie wordt 

er niet week als uit kinderstemmetjes 

ook deze wensen klinken? 

 

Maar wist je dat er in een oud verhaal 

ook een vierde koning was op 

weg gegaan? Hij miste de afspraak 

op die bewuste zesde januari omdat 

er telkens onderweg op hem een 

beroep werd gedaan. 

 

Hij arriveerde in Jeruzalem, net op 

het moment dat Jezus gekruisigd 

werd. Te laat dus, maar toch nog net 

op tijd om bij dat belangrijke moment 

het hart van de verlossing te horen 

kloppen. 

 

Hij had zijn tijd verloren, dacht hij, 

totdat hij hoorde dat ook Jezus heel 

veel tijd verloren had voor mensen. 

 

Vraag aan jullie: is er in onze overvolle 

(vergader)agenda nog plaats 

vrij om ‘tijd te verliezen’ voor al wie 

op ons een beroep doet? 

 

Alvast voor elk en ieder van jullie 

alle geluk in het nieuwe jaar! 

 

Jos Daems, 

algemeen proost 
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 WOORDJE VAN DE VOORZITTER. 
 

 

 

 Januari ’18 
 

 

Een nieuw jaar, een nieuwe start met goede voornemens.  

Een goede gezondheid, en veel geluk bij alles wat je onderneemt.  

Dit wensen we je van harte. 

 

 

Onze kaarters waren flink verrast bij het zien van de uitslag van het kaarten vorige keer in het 

gildeleven. Het klassement was zodanig verward (zeker al een glaasje te veel gedronken voor 

de feestdagen) daarom vinden jullie de juiste uitslag verder in dit gildeblad. 

En onze verontschuldiging voor het glaasje. 

 

 

Van harte welkom ben je op ons teerfeest op 24 februari 2018 in onze vertrouwde 

parochiezaal. 

Een mooi feest waar je zeker niet mag ontbreken. 

Gezellig samen tafelen en genieten van de animatie: “PaSta”.  

Muziek mopjes en lachen en gieren. 

Na onze originele show zijn zenuwen en stress verdwenen. 

Inschrijven voor 16 februari 2018 is de boodschap, bij een van onze bestuursleden. 

 

 

Koks en liefhebbers, die graag koken moeten snel inschrijven bij onze secretaris.  

Op woensdag 24 januari starten we met onze 5 kook avonden. 

Meer info verder in dit blad. 

 

 

Alle verengingen van onze parochie nodigen je uit voor de parochiale eetdag. 

Op 4 februari tussen 11 en 18 uur ben je van harte welkom. 

Kom maar eens langs met de ganse familie. 

 

 

Luc. 
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Kaartuitslag  na 5 januari 2018 
 

De uitslag na de eerste speeldag van dit nieuwe jaar. 

Nog steeds staat de Ronny op kop maar hij voelt de warme adem van de Leo Sl. die zich al 

Spelenderwijs dichterbij kaart. 

François daarentegen is ook niet te onderschatten op 1 punt van de Leo. 

Alles geven mannen de beker licht voor het grijpen met nog 4 speelavonden te gaan. 

Uiteraard spelen we nog 5 keer allen de laatste speeldag komt niet meer in aanmerking voor 

het klassement. Succes! 

 

 

 

 

Naam 

 

TOTAAL 

1 Lauwers Ronny 1308 

2 Sluyts Leo 1287 

3 Vermeylen François 1286 

4 Verbeeck Agnes 1278 

5 Castrel Marc 1271 

6 Van Houtven Frans 1266 

7 Maes Mireille 1264 

 

Roscam Jan 1264 

9 Braem Guido 1256 

10 Seberechts Rita 1253 

 

Sluyts Jos 1253 

 

Van der Heyden Leo 1253 

 

Wuyts Gerda 1253 

14 De Herdt Lea 1250 

 

De Ronghe Chris 1250 

16 Spanoghe Alex 1249 

17 Francken Marcel 1246 

18 Van Houtven Julius 1245 

19 Janssens Cyriel 1243 

20 Verhoeven Fons 1241 

21 Van Houtven Margriet 1238 

22 Florus Luc 1237 

23 Van den Eynde Toine 1236 

24 Celis Pieter 1235 

25 Tielemans Marc 1234 

26 Ceulemans Louis 1226 

27 Van Assche Marcel 1221 

28 Sluyts Bert 1220 

29 De Herdt Irma 1214 

30 Keersmaekers Emiel 1211 

 

Van Kerkhoven François 1211 

32 Bruylants Elly 1198 

33 Spallier Herman 1186 

34 Verelst Ria 1181 

35 Eeckelaert Ronny 1158 
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KLJ – KVLV en Landelijke Gilde Lier-Noord 

Nodigen U van harte uit op: 

 

        Het Teerfeest     
 

 

Datum: 24 februari 2018 

Plaats: Parochiezaal O. L. Vrouw Onbevlekt. 

Aanvang: 18.30 uur 

 

Iedereen is van harte welkom. 

 

Programma:  

 

Menu:  


  


  


  


  
 

Animatie: PaSta 

Een mengeling van Nederlandstalige 

met enkele Engelstalige nummers.  Daartussen grappige 

vertelsels.  Paul speelt gitaar en verzorgt de zang.  Staf 

speelt viool, mandoline en elektrische gitaar. 

 

 

Tombola: altijd prijs voor iedereen. 

 

Praktische punten: 

  

Iedereen kan meedoen aan de prijs van 30 euro. 

  

Inschrijven bij de bestuursleden en dit voor 17 februari 2018. 

   

Of rechtstreeks bij Leo Sluyts tel: 03 480 97 40 of Gsm: 0472 55 67 42. 

   

Of door storting op rekening nr.:  BE98 7332 2200 0593 

 

De landelijke bewegingen reken op jullie deelname. 

Iedereen van harte welkom. 
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Kookcursus. 
 

Onze kookcursus voor mannen is al vele jaren een succes en dat is zeker te danken aan onze 

lesgeefster Anneleen, ik heb ze al een mail gestuurd en gevraagd  om  terug een kookcursus te 

doen bij onze gilde, en haar antwoord was ja ik zal dat graag doen omdat ze ons zo’n toffe 

groep vindt! Hartelijk dank Anneleen,  

 

Ik hoop nu maar dat iedereen die vorig jaar meegedaan heeft zijn belofte houdt en terug komt 

meedoen en dat er zeker nog mensen mogen bijkomen, ….laat ons niet in de steek hé mannen!! 

 

We koken normaal 4 woensdagavonden en we hebben er een 5
e
  avond bij gedaan, misschien 

zoals vorig jaar dan kunnen we nog eens koken voor onze echtgenoten!  

De dagen  zijn woensdag 24 en 31  januari, 7 en 14 februari en…..21 februari!! Beginnen doen 

we om 19.00 uur en zullen proberen rond 22.00 uur klaar te zijn met de volledige afwas. 

 

Wie graag zou meedoen en nog niet ingeschreven is, doet dit best  zo vlug mogelijk  bij Leo 

Sluyts Tel. 03/4809740 of  0472 556742  een mailtje mag ook en zeker voor 20 januari !!    

 

Iedereen welkom. 

Leo. 

 

 

 

Gewestelijke senioren werking 
 

Onze eerste seniorennamiddag van dit jaar gaat door op donderdag 8 februari 2018 om 14.00 

uur. 

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

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

Programma: 

*  Welkom en onthaal met koffie 

*  ” Bewegen om gezond te blijven”  door prof. Filip Boen, professor in de sport 

– en bewegings – psychologie aan het departement bewegingswetenschappen 

van de KU Leuven! 

We krijgen allerlei tips om zoveel mogelijk te bewegen, ongeacht onze leeftijd! 

*  Optreden van het duo “ Tom Waterschoot”, een muzikaal duo uit de 

Kempen met bekende meezingers uit vervlogen jaren en een vleugje humor 

*. Afsluiten doen we met een koffietafel  

 

Deelnemen kan door 15 € te storten op rekening BE 98 7332 2200 0593 of te betalen aan een 

bestuurslid en dit ten laatste  tegen 4 februari! 

 

We hopen u zeker weer  te mogen ontmoeten! 

Onze beste wensen voor 2018 !  

Leo Sluyts  03 4809740 

Julius Van Houtven 03 4893617 
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Senioren 3 – daagse reis 
 

Zoals vorig jaar gaan we ook dit jaar weer een 3 – daagse uitstap organiseren, en deze keer 

trekken we naar de populairste bestemming van de wereld, namelijk “ PARIJS en 

VERSAILLE ” met zijn ontelbare bezienswaardigheden! 

We gaan op 3 – 4 –en  5 september, er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar in de autobus, dus 

wie interesse heeft, geef maar vlug een seintje !! ( gsm; 0472 556742 )  

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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Aan iedereen een gelukkig en een gezond 2018. Dat al je wensen mogen uitkomen. 

 

We hebben dit jaar weer een mooi programma voor jullie samengesteld. 

 Woensdag 17 januari 2018 om19.15 h.: Film te Mechelen. 

Laat aan een bestuurslid weten als je meegaat dan kunnen we afspreken om samen te 

rijden. We spreken af aan de cinema. 

 

 Zondag 21 januari 2018 om 14 h. Algemene vergadering. 

Lourdes trekking.  

Iedereen welkom 

 

 Donderdag 25 januari 2018 om 19 h.: Haken van een boodschappentas. 

Info en wat je hier voor nodig hebt vind je bij je bestuurslid. 

De 2
de

 les gaat door op 22 februari. 

 

 Zondag 4 februari 2018: Parochiale eetdag. 

Iedereen welkom. 

Ook een warme oproep aan mensen die tijd willen vrijmaken om een handje te komen 

helpen in de keuken zowel zaterdag vanaf 9 h. als zondag vanaf 8 h. 

Dank bij voorbaat. 

 

 Zondag 11 november 2018. Ontbijt. 

Waar: verrassing 

Samenkomen om 9.45 h. stipt op de parking. 

Inschrijven bij Els voor 1 februari ( 0479/06.87.36) 

 

 Donderdag 15 februari 2018 om 19 h. Kookles. 

Streetfood of met andere woorden snelle hapjes. 

Door Rika Simoens. 

 

De bestuursploeg 
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 Agenda: 

 

 
BESTE VRIENDEN, OUDERS, KENNISSEN, FAMILIE, 

SYMPATHISANTEN VAN KLJ EN VAN KLJ LIER NOORD: 

Jullie zijn allemaal van harte welkom op zaterdag 10 en zondag 

11 februari 2018 in onze parochiezaal te Lier voor onze jaarlijkse 

hilarische Bonte Avond. :D 

Vanaf 19u gaan onze deuren open en omstreeks 20u begint onze variërende show met actjes 

van onze kleinsten tot grappige stukjes van onze oudere leden.  

Tussendoor kunnen de hongerigen en dorstigen zich volledig laten gaan. Want de dranken 

zullen aan zeer democratische prijzen te verkrijgen zijn en onze heerlijke partysnackjes zijn elk 

jaar ook een glansrijk succes. 

Door onze lotjesverkoop voor de show en tijdens de pauze kunnen jullie op het einde van de 

avond met één of meerdere taarten naar huis gaan. ;) 

De inkom dit jaar bedraagt 4 euro en alle kinderen onder de 12 jaar mogen gratis naar onze 

Bonte Avond komen kijken. 

Hebt u vragen? Stuur gerust een berichtje via Facebook naar KLJ Lier Noord, naar iemand van 

de leiding of stuur een mailtje naar kljliernoord@hotmail.com. 

Tot dan 

Vele enthousiaste groetjes van KLJ Lier Noord ;) 

 
 

19/01/2018 Kaarten 

24/01/2018 Koken 

23/1/2018 DINSDAG LG Bestuursvergadering 

31/01/2018 Koken 

02/02/2018 Kaarten 

07/02/2018 Koken 

04/02/2018 Eetdag Parochie 

14/02/2018 Koken 

16/02/2018 Kaarten 

21/02/2018 Koken 

23/2/2018 LG Bestuursvergadering 

24/02/2018 Teerfeest met “Pasta” 

2/03/2018 kaarten 

16/03/2018 kaarten 

23/03/2018 LG Bestuursvergadering 

8/04/2018 kegelen 

22/04/2018 kegelen 

27/04/2018 LG Bestuursvergadering 

 

Begindatum Onderwerp 

mailto:kljliernoord@hotmail.com

