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Boerenbond  

Landelijke Gilde Lier-Noord Maandblad – April 2018 

       63 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. 

 

Senioren gewest Lier op reis 

 

Kegelnieuws. 

KVLV nieuws. 

 

Agenda  
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Bezinning uit kader.  
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 WOORDJE VAN DE VOORZITTER. 
 

 

 

 April’18 
 

 

Met onze landelijke gilde doen we voor het 2
de

  jaar op rij mee aan “Bank zoekt plek” en dus 

zijn we op zoek naar een locatie om deze bank 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 25 april 2018.  

 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 

 

 

Graag nodigen we u uit op de kruisdag op dinsdag 8 mei om 19.30 uur. 

Je bent van harte welkom aan het Mariakapelletje “Maria, Moeder Van Hoop!” 

bij de familie Florus - De Voegt Mechelsesteenweg, 346 te Lier.  

Met de kruisdag vragen we Gods zegen over een goede oogst. 

Iedere dinsdag in deze meimaand bidden we een rozenhoedje aan een van 

onze kapelletjes. 

De juiste plaats vindt je verder in de agenda van dit gildeleven. 

Probeer zelf ook eens langs te komen je bent van harte welkom. 

 

 

Op zondag 13 mei 2018 om 11 uur trekt de driejaarlijkse ommegang door de 

straten van Grimbergen. De regie wordt opnieuw verzorgd door 

Grimbergenaar Hugo De Valck. Verschillende taferelen over het leven van 

Servaas en het landelijk leven in Grimbergen worden uitgebeeld. Als nieuw 

thema wordt “Het wonder van Servaas” uitgewerkt.  

Aan ons is gevraagd om te vlegeldorsen. 

Je kan onze vlegeldorsers daar bewonderen op een meerijdend wagen. 

 

 

Luc. 

 

 

 

 

mailto:lsluyts@scarlet.be
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Seniorenwerking Gewest Lier          

       UITNODIGING 
Geachte heer, mevrouw 

 

Hierbij nodigen wij u vriendelijk uit voor onze jaarlijkse reis met als bestemming  Oudenaarde 

en de Vlaamse Ardennen. 

Om iedereen de kans te geven deze prachtige reis mee te maken zullen we deze tweemaal 

ondernemen, nl. op 28 juni voor Koningshooikt, Lier-Lisp, Duffel en Duffel-Mijlstraat 

en op 19 juni voor Putte, Lier-Noord en Lier-Zuid.  Het vertrek is telkens voorzien om 

7:30 uur aan de kerk van OLV-Onbevlekt te Lier-Noord. 

 

Programma 

We beginnen onze dagtocht richting Oudenaarde, waar we ontvangen worden met koffie en 

gebak. We bezoeken het monumentale stadhuis olv een gids en bewonderen  de rijke collectie 

zilverwerk en de prachtige beroemde 

wandtapijten uit de tijd van Keizer Karel. ’s 

Middags voorzien we een lekkere 3-

gangenmenu. 

In de namiddag maken we een rondrit doorheen 

de ongerepte schoonheid van de Vlaamse 

Ardennen langs pittoreske dorpen, molens, 

kastelen en talrijke heuvels zoals de 

Koppenberg en de Taaienberg. We volgen een 

deel van het parcours van de Ronde van 

Vlaanderen en gaan tevens proeven van 

streekproducten zoals de mattentaart en de 

babbelaars. 

Op de terugweg voorzien we nog een lekkere koffietafel. 

 

Prijs voor dit alles: 60€  per persoon. Inbegrepen: autocar, koffie en gebak, inkom Stadhuis, 

middag- en avondmaal . Inschrijven voor deze mooie reis kan door storting op het 

rekeningnummer LG Gewest Lier: BE15 7332 2021 9130  met vermelding “Vlaamse 

Ardennen” en de gekozen datum (19/6 of 28/6) en dit voor 1 juni aanstaande.  Opgelet!  

Uw inschrijving is pas definitief wanneer uw storting is aangekomen! 

 

We rekenen weer op twee volle bussen en goed  weer voor deze prachtige reis! 

 

Nuttige data om te noteren!  Fietselieren:16 september met vertrek in Lier-Lisp  

                               Seniorennamiddagen najaar: 4 oktober en  29 november    

 

We hopen u zeker weer  te mogen ontmoeten!  

 

Leo Sluyts  03 4809740 

Julius Van Houtven 03 4893617 
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Kegelnieuws. 
 

Het kegelseizoen is nog maar juist begonnen en we hebben al enkele mededelingen,  

- De opening van het nieuwe seizoen is goed verlopen en de kampioenen van vorig 

seizoen hadden een lekkere hapje voorzien om eens te trakteren omdat ze kampioen 

mochten spelen vorig jaar ! 

- De eerste speeldag , dat was weerom een prachtige dag met warme temperaturen , het 

was de warmste 8 april ooit, 24 graden, echt prachtig weer om te kegelen!!!  

- We hadden voor de eerste  speeldag al een  goede opkomst ,  er waren reeds 20 

personen aanwezig en er was ook een nieuwkomer bij… welkom Sois ,  voor uw eerste 

keer kegelen was  dat zeker niet slecht!  

- Onze tweede kegel dag zal doorgaan op zondag 29 april omdat er op de normale kegel 

zondag veel personen niet kunnen aanwezig zijn en….  er zijn toch 5 zondagen in de 

maand april!! 

 

Nog veel kegelplezier en tot 29 april  

Leo 

 

 
 

Dag Iedereen, 

 

De lente is in het land, joepie. Dat zie je ook aan het programma: 

 

 Woensdag 18 april 2018 om 19h15:Wandeling van 5 km. 

Samenkomen bij Els Busschots, Bremstraat 24 te Lier. 

Meebrengen: fluohesje. 

 

 Donderdag 19 april 2018 om 13 h.: Fietsen. 

Vertrek aan de kerk. 

 

 Donderdag 26 april 2018 om 19 h.: Kookles 

Asperges anders 

Je bent welkom in de keuken van de parochiezaal. 

 

 Donderdag 3 mei 2018 om 13 h.: Fietsbedevaart naar Ranst. 

Vertrek aan de kerk. 

Wie graag deelneemt en moeilijk kan fietsen, laat iets weten aan een bestuurslid. 

Wij zorgen voor vervoer. 

 

 Dinsdag 8 mei 2018 om 19h.30 : Kruisdag. 

Iedereen welkom bij de familie Florus – De Voegt, Mechelsesteenweg 346, Lier 

 

 Donderdag 17 mei 2018 om 13 h. Fietsen 

Vertrek aan de kerk. 

De bestuursploeg. 
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 Agenda: 

 

 

 

 

22/04/2018 kegelen 

27/04/2018 LG Bestuursvergadering 

29/04/2018 Kegelen 

01/05/2018 
Eucharistieviering 19.30 u  Kapelleke : Maria, Moeder van de Eenvoud. 

Fam. Jos Sluyts Maaikeneveld 55 

08/05/2018 
Kruisdag 19.30 uur  Kapelleke : “Maria, Moeder Van Hoop!” 

Fam. Florus - De Voegt Mechelsesteenweg, 346 

?13/05/2018 kegelen 

13/05/2018 Vlegelen Sint Servaas ommegang Grimbergen 11 uur 

15/05/2018 
Rozenhoedje 19.30 uur  Kapelleke : “Maria, Moeder Van De Gezinnen!” 

Fam. Louis En Rita Goderie - Op De Weerdt Boomlaarstraat, 280 

22/05/2018 
Rozenhoedje 19.30 uur  Kapelleke : “Maria, Moeder Van De Vrede!”  

IJzerlaan 

25/05/2018 LG Bestuursvergadering 

27/05/2018 kegelen 

29/05/2018 
Sluiting Meimaand 19.30 uur  Kapelleke : 

“ Maria, Moeder En Middelares Van Alle Genaden”   Bosstraat 

10/06/2018 kegelen 

22/06/2018 LG Bestuursvergadering 

24/06/2018 kegelen 

01/07/2018 Fietsen 

8/07/2018 kegelen 

22/072018 kegelen 

27/07/2018 LG Bestuursvergadering 

12/08/2018 kegelen 

24/08/2018 LG Bestuursvergadering 

26/08/2018 kegelen 

9/09/2018 kegelen 

16/09/2018 Fietselieren Lier - Lisp 

21/09/2018 Kaarten 

?23/09/2018 kegelen 

23/09/2018 Ontbijt KVLV - LG 

28/09/2018 LG Bestuursvergadering 

5/10/2018 Kaarten 

14/10/2018 kegelen 

19/10/2018 Kaarten 

26/10/2018 LG Bestuursvergadering 

28/10/2018 kegelen 

 

Begindatum Onderwerp 


