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Boerenbond  

Landelijke Gilde Lier-Noord Maandblad – Augustus 2018 

       63 ste jaargang - nr.: 8 
 

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. 

 

Herdenking van: 

 

Kegelnieuws. 

Seniorenwerking. 

 

Kaarten. 

Fietselieren. 

 

KVLV nieuws. 

 

KLJ Nieuws 

 

Agenda  
 

 

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

 
 

 

 

 

 

God, 

we bidden U 

voor alle plannenmakers. 

 

Voor de mensen die bedenken 

hoe ons land er in de toekomst 

uit moet zien. 

 

Voor de mensen 

achter de tekentafels 

die nieuwe steden ontwerpen, 

nieuwe wegen en luchthavens. 

 

Help hen plannen te maken, 

waarin recht wordt gedaan 

aan alles wat leeft: 

mensen, dieren en planten. 

 

Help ons ook bij het maken van 

de plannen in onze eigen gilde: 

dat we rekening houden met de anderen, 

met elk lid van onze gilde, 

hun mogelijkheden en zorgen. 

 

Dat onze plannen haalbaar zijn 

en ook een beetje passen 

in Uw plan met onze wereld. 

 

Amen. 
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 WOORDJE VAN DE VOORZITTER. 
 

 

 Augustus ’18 
 

 

In onweerswolken stromen sterk stijgende warme lucht en sterk dalende koude lucht vlak langs 

elkaar met snelheden van maximaal honderd kilometer per uur. Met die stromingen worden 

ook elektrisch geladen deeltjes meegevoerd, waardoor de wolk als een enorme condensator 

wordt opgeladen. Daardoor worden ontladingen mogelijk tussen de wolk en andere wolken of 

tussen de wolk en de aarde. Dit leidt tot bliksem en donder. 

De voorbije nacht was zo een kleurrijk licht en donderspel met winden met snelheden van meer 

dan 90 km per uur. Een gevolg van de warme dagen, weken  ja al maanden. Extreme 

temperaturen van meer dan 30 tot 37 graden.  

Blij dat het vanaf nu wat minder warm wordt. 

 

 

Bank zoekt plek: en de winnaar met 63% van de stemmen is 

het plaatsje aan de nete achter Igemo en Vosschemie. 

We moeten nog wel afwachten of we de bank er mogen 

plaatsen. 

De nodige vergunningen worden aangevraagd aan de dienst 

der Zeeschelde en de polder van Lier. In afwachting op een 

goedkeuring staat de bank bij de voorzitter als je deze al eens 

graag uitprobeert je bent steeds welkom. 

Luc. 

 

 

Herdenking van: 
 

Zij zijn van ons heen gegaan: 

 

De Heer Frans Sluyts. 

De Heer Frans Van Houtven. 

 

De landelijke gilde Lier-Noord nodigt iedereen uit op 2 september 2018 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 

 

https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/bliksem
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Kegelnieuws. 
 

We zijn reeds in de maand augustus aangekomen en dat betekend dat we al over de helft van 

het seizoen zijn. 

Vorige zondag hadden we reeds onze negende kegelzondag van het seizoen, ongelooflijk ! 

We hebben nu drie weken stilgelegen, ja er waren vijf zondagen in de maand juli, dus een extra 

week rust, al maar goed ook want de temperaturen waren een beetje te hoog en voor de 

volgende speeldag voorspelt men toch veel frisser weer!! Temperaturen van bijna 40 graden is 

een beetje te warm voor mij, en ik denk voor veel mensen onder ons!! 

 

Een tussenstand ga ik nu niet geven want in ons vorig gildebladje is die uitgebreid aan bod 

gekomen en veel is er ondertussen niet veranderd 

 

Volgende maand is er een verandering van datum, we kegelen de tweede en de vijfde zondag 

van september n.l. op  9 en 30 september, dit alles heeft te maken met  het ontbijt samen met 

KVLV!! 

 

Iedereen welkom. 

 

 

 

 

 

 
 

Seniorenwerking 
Onze driedaagse reis naar Pariis komt met rassenschreden dichterbij en eigenlijk heeft het lang 

geduurd eer we zover zijn, dit komt denk ik dat we er al zo lang mee bezig zijn! 

We zijn er zeker van dat het een mooie reis gaat worden en met hopelijk goed weer en een 

goede sfeer , ik ben er wel klaar voor en ik denk jullie ook, laat ons er dan met zen allen het 

beste van maken! 

Alle administratie errond is bijna afgewerkt en we vertrekken maandag 3 september om 7.00 

uur hier aan onze parochiezaal, alle medereizigers hebben wel een brief gekregen denk ik en 

indien er nog vragen zijn kan je me bereiken op nr  0472/556742 

 

Ook kan ik al melden dat de senioren een eerste samenkomst hebben op 4 oktober in onze 

parochiezaal en de vergadering zal gaan over “Te voet naar compostella”,dit alles wordt ons 

gebracht door” Nick Van Gool”, zeker door iedereen gekend! 

Als animatie krijgen we volkse en straete liedjes ons op een ludieke wijze gebracht door het 

trio “ VierN” 

Ik schrijf dit almaar zodat ge zeker deze datum kunt vrijhouden (maar de senioren weten dit 

normaal wel) en de definitieve aankondiging komt volgende maand zeker in het gildeleven! 

 

Welkom  Julius en  Leo 
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Kaartseizoen 2018-2019 
 

Na een mooie warme zomer is het plots al september en dat betekent dat we aan onze 

winterwerking beginnen met niet te vergeten onze kaartavonden. 

We nodigen al onze leden 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 21 september iedereen is 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 21 september en nog veel kaartplezier . 

Julius en Leo. 

 

Fietselieren 2018 
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Hallo iedereen, 

 

Hopelijk kan iedereen nog genieten van de vakantie, met hopelijk wat beter verdraagbare 

temperaturen en af en toe wat regen. 

 

Vanaf september starten we terug met onze activiteiten: 

 Donderdag 20 september 2018 om 13 h.: Fietsen. 

Vertrek aan de kerk. 

 Zondag 23 september verwachten we jullie voor ons jaarlijks ontbijt. 

Je mag familie en vrienden meebrengen. 

Tijdig inschrijven want als alles volzet is moeten we je teleurstellen. 

Van harte welkom. Info en inschrijving vind je in dit gildeblad. 

 

 Donderdag 27 september 2018: les 1: mandjes vlechten met krantenpapier. 

Door Gilberte Van Houtven. 

Wil je graag deelnemen er volgt nog een uitnodiging met de benodigdheden. 

De 2
de

 les is op donderdag 11 oktober. 

Een leuk initiatief met mooi resultaat. 

 

 Zaterdag 13 oktober 2018: Gewestelijke activiteit. 

Voorstelling: OUDE KOEIEN 

Met Karin Jacobs en Vera Puts 

Nijlen, parochiezaal Bouwelsesteenweg 

Aanvang 20 h., deuren open 19.30 h. 

Iedereen welkom ook partners, vrienden, buren... 

Inkom: 20 €, leden: 15€ 

Kaarten te verkrijgen bij de bestuursleden. 

De bestuursploeg. 
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 Agenda: 

 

 

 

 

 

 

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 Ontbijt KVLV - LG 

28/09/2018 LG Bestuursvergadering 

30/09/2018 kegelen 

4/10/2018 LG seniorennamiddag 

5/10/2018 Kaarten 

7/10/2018 Wandelen 

14/10/2018 kegelen 

19/10/2018 Kaarten 

26/10/2018 LG Bestuursvergadering 

28/10/2018 kegelen 

2/11/2018 Kaarten 

4/11/2018 Kegelen 

16/11/2018 Herfsthappening Putte 

23/11/2018 Kaarten 

29/11/2018 LG seniorennamiddag 

30/11/2018 LG Bestuursvergadering 

7/12/2018 Kaarten 

21/12/2018 Kaarten 

22/12/2018 LG Bestuursvergadering 

31/01/2019 LG seniorennamiddag 

28/03/2019 LG seniorennamiddag 

8/09/2018 Fietselieren Lier-noord 

 

 

Begindatum Onderwerp 


