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Boerenbond  

Landelijke Gilde Lier-Noord Maandblad – September 2018 

       63 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. 

Huwelijksjubileum. 

 

Kaarten. 

Wandelen. 

 

Op Reis. 

 

Senioren Gewest Lier. 

 

KVLV nieuws. 

 

Agenda  
 

 

 

 

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

  September  
 

   De zomermaanden waren drukke maanden  

   omwille van de vele activiteiten.  

   De maand september heeft altijd wel iets   

   van ‘een nieuw begin’ in zich.  

    

   Onze werking komt stilaan weer op kruissnelheid.  

   De één gaat snel,  

   de ander wat trager om  

   ‘Samen beleef je meer’ 

   waar te maken in je dorp, parochie, gilde.  

    

   Maar samen maken we er weer een tof,  

   deugddoend, leerrijk werkjaar van.  

   Daarom wens ik jullie alle goeds toe.   

   Dat we nog lang ‘Samen beleef je meer’  

   mogen blijven uitdragen en waarmaken in de gilde. 

 

   Ook de vreugde van kleine dingen  

   en niet méér zorgen dan je dragen kan. 

 

Ik wou dat jullie elke morgen ‘ja’  

kunnen zeggen tegen het gezicht  

dat jullie in de spiegel zien. 

 

Ik wens jullie lieve mensen dichtbij  

als jullie van binnen pijn hebben 

en de stille moed steeds opnieuw  

te beginnen en te herbeginnen. 

 

Ik wens jullie een hart dat klopt  

op het ritme van licht en donker,  

van eb en vloed want alles groeit, groeit langzaam. 

 

En vergeet niet te lachen, geniet  

van jullie eigen dwaasheden en 

loop warm om het geluk  

van ‘Samen beleef je meer’. 

 

Naar Ward Bruyninckx  (Sporen van menswording) 
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 WOORDJE VAN DE VOORZITTER. 
 

 

 September ’18 
 

 

September, tijd om er terug tegenaan te gaan. 

 

Nu zondag 23 september is iedereen van harte uitgenodigd om mee te ontbijten. 

Wel inschrijven en zeker meedoen. Het is lekker, gezellig en een toffe sfeer. 

 

Vrijdag  21 september starten we opnieuw met ons kaartseizoen. 

Dus kaarters we verwachten jullie. En als je nog iemand weet die graag een kaartje legt, breng 

hen of haar dan maar gerust mee, iedereen is van harte welkom. 

 

Onze reis dit jaar gaat niet ver maar is wel interessant je leest er verder in dit gildeblad alles 

over. 

Het vervoer is een ander paar mouwen, geen bus of autokar. 

Wel hebben de wagen die meespeelde in de film “The Broken Circle Breakdown”, een 

Belgische film van Felix van Groenewegen uit 2012 ingehuurd om ons op de reis te vervoeren. 

Voortgetrokken door een serieuze tractor is ambiance verzekerd. 

Inschrijven is de boodschap want de plaatsen zijn beperkt. 

 

September staat gekend als een van de droogste maanden van het jaar. 

Als we zo verder doen met het weer zoals het was in de eerste 14 dagen dan staan we er nog 

goed voor en kan ik er in komen dat dit een van de droogste maanden van het jaar is ja zelf een 

van de droogste jaren uit het verleden. Weinig, zelf geen regen tot hiertoe en mooie aangename 

warme dagen. 

Laten we hopen op verder zetting van het huidige weer, zo kan het najaar kan ook nog mooie 

dagen brengen. 

 

 

Luc. 

 

 

 

Huwelijksjubileum 
 

50 jaar getrouwd, da’s goud! 

 

Christiane en Leo Truyen – Van Springel  

Van harte proficiat voor hun Gouden jubileum! 

We wensen jullie nog veel gelukkige en gezonde jaren toe! 
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Kaartseizoen 2018-2019 

 

Heeft iedereen een goed verlof gehad, of moet het nog 

komen, ik heb zelfs vernomen dat er nog  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 wel veel afgezien van de warmte en 

de droogte, bij mij is er nog gazon die helemaal verbrand is, dat komt niet meer goed!!  

Voor mij mag het een beetje minder warm zijn en…iets meer regenen ! 

 

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 21 september dat kan niet later zijn voor de 3- de 

vrijdag van de maand.  

Zoals vorig jaar 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 21 september en nog veel kaartplezier . 

 

Julius en Leo. 

 

 

 

Wandelnieuws 
 

Zondag 7/10/2018 trekken we onze wandelschoenen nog eens 

aan.  

Het wordt mooie een tocht met een opkikkertje onderweg. 

We komen samen om 8 uur op de parking aan de kerk van 

O.L.V. onbevlekt. 

Tegen de middag keren we terug huiswaarts. 

Alvast tot dan. 

Marc Castrel 
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Gildereis  naar  BelOrta,   Dossin Kazerne  en  het Anker. 
 

Op donderdag 8 november 2018, gaan we met onze Landelijke Gilde op reis .  

Deze keer gaan we niet ver namelijk Sint Katelijne Waver en Mechelen. 

 

Om 8.00u. vertrekken we van de parking aan de kerk,  

en hebben wij origineel vervoer voorzien,  

We gaan op reis met een bus voortgetrokken met 

tractor. 

Dit op zich is al een heuse attractie. 

 

In sint Katelijne Waver waar we een bezoekje brengen aan BELORTA veiling. Hier kunnen 

we zien hoe onze groenten en fruit verhandeld worden. 

Op de middag kunnen we in de cafetaria van de veiling genieten van een broodjesmaaltijd en  

een  lekker bord soep.     

Namiddag brengen we een bezoek aan de DOSSIN 

Kazerne in Mechelen, waar we een rondleiding krijgen 

over de geschiedenis van deze kazerne tijdens de WOII, 

en haar functie als verzamelkamp voor Joden en Roma. 

Vanuit deze kazerne werden tussen 1942 en 1944, meer 

dan 25.000 mensen weggevoerd. Deze site is zeker de 

moeite waard om eens te bezoeken, om nooit te vergeten 

welke gruwel er hier is geweest. 

 

In de late namiddag brengen we een bezoek in het ANKER. 

Dit  is een familiebrouwerij die al 5 generaties bier brouwt in  

het groot Begijnhof van Mechelen. En bekend om zijn Carolus bieren. 

Onder leiding van een gids doorkruisen we de brouwerij  

en de whisky rijpingsmagazijnen. 

 
Afsluiten  doen we met een warme maaltijd in het anker. 

Waar we kunnen genieten van, heerlijke stoverij met Gouden Carolus 

Classic, witloofslaatje en frietjes en als dessert huisgemaakte rijstpap 

met “Belgische” saffraan uit Morkhoven. 

 

Om daarna met de tractor huiswaarts te keren en omstreeks 20.00 u terug  thuis te zijn. 

Kostprijs voor deze reis is 65 €.  

Tractorrit,  Musea,  gidsen en middag- en avondmaal inbegrepen. 

 

Wil je graag mee op gildereis geef dan een seintje vóór28 oktober 2018.     

op tel. 0473/40.97.05.  Bert Sluyts.  

 

inschrijven op  rekeningnummer   BE 98  7332  2200  0593    van LG Lier-Noord met  

vermelding   “ gildereis 2018 / naam + aantal personen”. 

 

Tot dan!!! 
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GEWESTELIJKE SENIORENNAMIDDAG 
 

Vindt plaats op 4 oktober 2018 om 13.30 uur 

Locatie Parochiecentrum OLV-Onbevlekt,  Mechelsesteenweg  233 te Lier 

 

Geachte senioren 

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

Programma 

- Welkom en onthaal met koffie. 

- Bezinning door Guido Van Assch 

- ‘Te voet naar Santiago de Compostella’: een reisverslag door Nick Van Gool 

 
- Animatie met zanger en accordeonist Werner Janssenswillen 

- Tussendoor voorstelling jaarprogramma 2018-2019 

- We sluiten deze namiddag af met een etentje bestaande uit kalkoengebraad met 

fruit. 

Deelnemen kan door betaling van 15 € aan een bestuurslid of   

overschrijving op rekening nummer BE98 7332 2200 0593  en dit voor 1 oktober! 

 

We hopen u zeker weer te mogen ontmoeten! 

 

Leo Sluyts  03 4809740 

Julius Van Houtven 03 4893617 
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Hallo allemaal, 

 

September, de vakantie is voorbij, de scholen zijn weer gestart. 

En ook wij KVLV gaat weer van start. 

Zondag 23 september is er weer het ontbijt. We hopen jullie daar te ontmoeten. 

 

Andere activiteiten zijn: 

 

 Donderdag 27 september en donderdag 11 oktober 2018 om 19 h. 

Crea les: mandjes vlechten met krantenpapier. 

Door Gilberte van houtven. 

Info te verkrijgen bij een bestuurslid. 

 

 Maandag 8 oktober 2018: om 13 h.: +55 vergadering. 

Geheugentraining. 

Door  Mevr. Van de Sande Riet. 

We starten om 13 h. met een heerlijke maaltijd. 

 

 Zaterdag 13 oktober 2018: Gewestelijke activiteit. 

Voorstelling: “ OUDE KOEIEN “ met Karin Jacobs en Vera Puts. 

Parochiezaal te Nijlen. 

Aanvang te 20 h., deuren 19.30 h. 

Kvlv leden 15 € , niet leden 20€ , kaarten te bekomen bij een bestuurslid. 

Iedereen welkom ook echtgenoten 

 

 Woensdag 17 oktober 2018: demo avond Lamont 

Kuisprodukten… 

Aanvang 19 h. 

 

 Donderdag 18 oktober 2018 om 13 h. 

Fietsen. Vertrek aan de kerk. 
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 Agenda: 

 

 

 

 

 

 

 

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 

8/11/2018 Op reis Mechelen 

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 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Begindatum Onderwerp 
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