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Boerenbond  

Landelijke Gilde Lier-Noord Maandblad – December 2018 

       63 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. 

 

Koken. 

Seniorenwerking. 

 

Kaarten  tussenstand. 

 

Kegelkampioenschap uitslag. 

 

KVLV nieuws. 

 

KLJ Nieuws. 

 

Agenda . 
Kwis info. 
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Bezinning uit kader.  
 

  December 
 

Wij steken weer de kaarsen aan. 

Wij willen ons warmen aan het licht. 

Want buiten is het koud en donker. 

 

Maar wij beseffen: 

zoals er ooit geen plaats was 

in de warme herberg 

voor het gezin van Nazareth, 

zo is er ook vandaag voor veel mensen 

geen plaats in de warme wereld 

van liefde en voorspoed. 

 

Miljoenen vluchtelingen 

zijn ziek van heimwee. 

Zij verlieten wel hun vaderland, 

maar vonden nog geen echte 

nieuwe thuis, ook niet in onze 

welvarende wereld. Al blijft natuurlijk 

ook de pijn dat wij niet iedereen 

kunnen opvangen… 

Maar ook mensen van hier 

blijven wel eens in de kou staan. 

 

Misschien is de komende kersttijd 

een periode om eens creatief 

aan de slag te gaan en 

iets te doen voor hen die 

wij kennen of misschien minder 

goed kennen, maar die een beetje 

‘buiten’ zijn blijven staan. 

 

Een onverwachte fijne daad 

kan wellicht veel goed doen. 

Dan zullen wij van harte zingen: 

‘Vrede op aarde aan alle mensen 

van goede wil!’ 

 

En die vrede wensen wij jou 

voor de komende, nieuwe kersttijd 

 

Ria Buelens 
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 WOORDJE VAN DE VOORZITTER. 
 

 

 December ’18 
 

 

Met droefheid hebben we afscheid genomen van onze ondervoorzitten Julius Van Houtven. 

Eerst willen we onze oprechte deelneming betuigen aan de familie bij dit afscheid van Julius. 

Hierna volgt een stuk uit de tekst die we in zijn afscheid viering hebben voorgelezen. 

Wat Julius voor onze landelijke gilde betekende is onbeschrijfbaar. Julius werd lid in de jaren 

90 toen er beslist was om de toenmalige KWB waar je actief was  stop te zetten.  Een aantal 

jaren later werd je ondervoorzitter van onze landelijke gilde lier noord. Je was iemand waar je 

steeds op kon rekenen was er iets te doen kaarten, een bestuursvergadering of iets anders jij 

zorgde ervoor dat we binnen konden in een verwarmde zaal dat er  drinken was en sloot na de 

vergaderingen alles netjes af. Dat was precies de normaalste zaak van de wereld  en eigenlijk 

was je een voorbeeld voor iedereen. Met wat ouder te worden, als je op pensioen was nam hij 

de seniorenwerking mee onder zijn hoede tussen deze mensen voelde hij zich thuis daar kon hij 

van genieten en iedereen kende Julius. Hij kende zelfs de senioren van Kontich waar hij 

jaarlijks mee op meerdaagse reis trok. Wie had gedacht dat je in september voor de laatste keer 

mee zou reizen naar Kirchberg in Oostenrijk en met  de meerdaagse reis van  onze 

seniorenwerking naar Parijs.  

Vanaf oktober ben je opgenomen in het ziekenhuis vorige week brachten we je nog een bezoek 

we vertelde van de LG werking over  onze reis en lachte nog met de plezierige dingen  

Een dag later Vrijdagavond op onze bestuursvergadering hebben we nog uitvoerig stilgestaan 

van wat en hoe je alle dingen deed en uitvoerde in het verleden Ja eigenlijk misten we je toen 

al, niets deed ons toen vermoeden dat je op dat moment afscheid nam. 
 

 

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. 

 

Nen dikke proficiat aan Bert Sluyts hij wist alle kegelaars 

te verschalken op de laatste kegeldag van dit seizoen. Zo 

won hij het kegelkampioenschap van 2018.  Ook van harte 

dank  aan Leo en Zoé om alle kegelaars iedere keer 

opnieuw met open armen te ontvangen. Dikke merci! 

 

Op 11 januari organiseren we onze 6
de

 kwisavond. 

Als je graag meedoet je kan inschrijven en komen testen het is zeker niet moeilijk. 

Alle info achteraan dit gildeblad. 

 

Op het einde van dit jaar willen we aan iedereen goede wensen uitdelen. 

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

 

Een zalig kerstfeest iedereen en een gelukkig Nieuwjaar. 
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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 23 en 30  januari, 6 en 13 februari en…..20 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 15 januari !!    

 

Iedereen welkom. 

Leo. 

 

 

 

 

Gewestelijke senioren werking 
 

Onze eerste seniorennamiddag van dit jaar gaat door 

op donderdag 31 januari 2019 om 13.30 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 

*  ‘Ons koningshuis door Brigitte Balfoort! 

*  Animatie ‘Annimolly 

*. Afsluiten doen we met een etentje met vidé 

 

Deelnemen kan door 15 € te storten op rekening BE 98 7332 2200 

0593 of te betalen aan een bestuurslid en dit ten laatste  tegen 24 Januari! 

 

We hopen u zeker weer  te mogen ontmoeten! 

Onze beste wensen voor 2018 !  

Leo Sluyts  03 4809740 
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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 Sinterklaas heeft al geweest en ja de sint had voor onze kaarters ook lekkere 

chocolade en speculaas bij, die zijn zeker ook braaf geweest!! 

Ik denk dat de tijd zo vlug gaat 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 2018 – 2019 
 

1 Verbeeck Agnes 984 

 

18 Van Kerkhoven François 931 

 

Braem Guido 984 

 

19 Castrel Marc 929 

3 Wuyts Gerda 972 

 

20 De Ronghe Chris 926 

4 Tielemans Marc 966 

  

Op de Beeck Marc 926 

5 Van den Eynde Toine 960 

 

22 Bruylants Elly 924 

6 Sluyts Leo 955 

 

23 Florus Luc 920 

7 De Herdt Lea 947 

 

24 Van Assche Marcel 919 

8 Maes Mireille 945 

 

25 Van Houtven Gilberte 918 

9 Seberechts Rita 938 

 

26 Francken Marcel 914 

 

Sluyts Jos 938 

 

27 Spanoghe Alex 912 

 

Van Houtven Frans 938 

 

28 Ceulemans Louis 909 

12 Hens Jos 935 

 

29 Janssens Cyriel 907 

 

Verhoeven Fons 935 

 

30 Lauwers Ronny 905 

14 Sluyts Bert 934 

 

31 Celis Pieter 895 

15 Vermeylen François 933 

 

32 Van Houtven Margriet 884 

16 De Herdt Irma 932 

 

33 

  17 Spallier Herman 931 

 

34 Dom Jeannine 871   

 

U ziet het, halverwege hebben  we twee koplopers met evenveel punten, ze nemen een lichte 

voorsprong op de achtervolgers, maar het kan nog veel veranderen, we zijn halfweg dus nog 

zes beurten te gaan voor onze competitie!! 

Wat wel opvalt is dat onze vrouwelijke kaartliefhebbers het zeker niet slecht doen, er zijn 5 

vrouwen bij de 9 koplopers!! 

Zoals ge ziet, er is een plaatske overgeslagen, dat was voorbehouden voor Julius Van 

Houtven, maar die heeft spijtig genoeg ons verlaten, en hij was zo graag bij onze groep!! 

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. 

Leo 
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Kegelkampioenschap. 
 

Vorige maand hebben we het kegelseizoen van 2018 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 hadden we eens goed weer, volop zon en weinig wind, we hadden wel 

een tentje voorzien en dat viel zeker in de smaak want later op de dag wordt het toch altijd een 

beetje kouder zeker als we al in de maand november zijn!! 

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

eindstand bereikt … 

 

Ziehier de uitslag van het    KEGELKAMPIOENSCHAP 2018  

 

1 Sluyts Bert 56   

 

Celis Agnes 41 

2 Hermans Frans 55   16 Leffelaere Jef 39 

3 Tielemans Marc 54   17 Jacobs Rosa 2 38 

4 Brits Julien 53 

  

Braem Guy 38 

5 Sluyts Leo 52   19 Van den Bosch Francis 37 

6 Op De Beeck Marc 50 

 

20 Sluyts Geert 34 

7 Sels Zoë 48   

 

Op de Beeck Wilfried 34 

 

Sluyts Jos 48 

  

Verhoeven Fons 34 

9 Gahler Wendy 47   23 Moons Maria 31 

10 Van Eester Gert 44 

 

24 Verbeek Maria 29 

 

Castrel Marc 44   25 Jacobs Walter 25 

 

Tisson Staf 44 

  

Boniver Paulette 25 

 

Rypens Jeanne 44   27 Sluyts Simonne 24 

14 Jacobs Rosa 1 41   28       

 

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 Bert Sluyts  heeft heel de groep achter 

zich gelaten en  met 56 kegels, dat verdiend een dikke proficiat en ja dit is de 2 de keer dat 

Bert het kampioenschap wint!! 

We moeten zeggen dat het weer een mooi kampioenschap was met allemaal tevreden mensen , 

ook al waren ze geen kampioen!  

 

Ook tijdens het spelen zorgden onze bakkers 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 14 april 2019, tot dan… 

Leo  
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Senioren 3 – daagse reis 

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

trekken we naar Duitsland en wel naar Wezerbergland , een mooi, schilderachtig gebied aan de 

Wezer! 

Alle informatie kan je vinden in de bijlage ! We gaan op 2 – 3 en 4   september, er zijn nog 

enkele plaatsen beschikbaar in de autobus, dus wie interesse heeft, geef maar vlug een seintje !!    

( gsm; 0472 556742 ) Wie graag mee wil kan inschrijven en je bent ingeschreven als je 100 € 

voorschot per persoon stort op rekening BE98 7332 2200 0593 

met vermelding van : naam en adres en 1 of 2 persoonskamer 

Leo. 

 

Weser berger land  
3 dagen 2-3-4 september 2018 (maandag, dinsdag en woensdag)  

Het Weserbergland een licht heuvelachtig gebied, gelegen in de deelstaten Nedersaksen, 

Noordrijn-Westfalen en Hessen. Door dit schilderachtig gebied stroomt de Wezer, de grootste 

rivier die in Duitsland ontspringt en eindigt in de Noordzee. In het Weserbergland ligt deze 

rivier tussen de steden Hann. Münden en Porta Westfalica. Vele sprookjes van de gebroeders 

Grimm zijn hier opgetekend. Ook vinden we hier prachtige gebouwen in de 

“Wezerrenaissancestijl”. De streek wordt gekarakteriseerd door glooiende heuvels en dalen, 

die behoorlijk diep ingesneden kunnen zijn. Hoewel het oorspronkelijk rijkelijk bebost was, zijn 

de meeste bossen tegenwoordig aangelegd.  

Via het Ruhrgebied rijden we richting Dortmund en Soest, waar we in de omgeving van de 

Möhnesee, in Ense-Parsit onze middaglunch, een brood-maaltijd gebruiken. Daarna rijden we 

via Paderborn richting Nieheim en bezoeken we het “Sackmuseum”. Hier worden we 

ondergedompeld in de wereld van oude en nieuwe zakken en maken we via een diavoorstelling 

kennis met de geschiedenis van allerlei verpakkingsmaterialen. Na dit leerrijk bezoek rijden we 

naar ons hotel voor een lekker 3-gangen menu en een welverdiende nachtrust.  

Na een heerlijk ontbijt zetten we koers naar het Teutoburgerwoud waar we de Externsteine, 

een zandstenen rotsformatie bezoeken. Rond deze stenen is een prachtig natuurpark gebouwd 

met een ruim informatiecentrum en grote parking. Na dit bezoek rijden we richting Detmold en 

brengen we een bezoek aan het Hermannsdenkmal uit 1875. Dit kolossale beeld (totaalhoogte 

van ruim 53 meter) verwijst naar de Slag bij het Teutoburgerwoud en het verhaal van Hermann 

(Arminius). Na onze broodmaaltijd in een restaurant in het kleine dorp Ottenhausen bezoeken 

we in Hoxter de machtige Rijksabdij Corvey. Deze abdij was vele eeuwen de belangrijkste 

abdij van Noord-Europa. Na dit indrukwekkende bezoek maken we nog een rondrit langs de 

rivier de Wezer tot in Bad-Pyrmont. Een belangrijke plaats in de geschiedenis van het 

Nederlands Koningshuis want Koningin Emma is hier in het kasteel geboren. Als kuuroord is 

Bad-Pyrmont zeer bekend, de Russische Tsaar Peter de Grote heeft in dit kasteel verbleven.  

Afhankelijk van het weer bezoeken we ook burg Dringenberg of het uitzichtpunt Weser 

Skywalk. Op onze terugreis bezoeken we het prachtig modern gerestaureerde kloostercomplex 

van Dalheim. Hier maken we een kleine wandeling doorheen het klooster met zijn talrijke 

schuren en bijgebouwen. Een bezoek aan het landsmuseum voor kloostercultuur staat ook hier 

op het programma. Tot slot gebruiken we tussen de muren van het klooster en wel in de oude 

brouwerij nog een lunch in buffetvorm. Na een korte rit bereiken we de autobaan om onze weg 

huiswaarts verder te zetten.  
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We verblijven in hotel “Spa HotelSteinberger **** ” te Bad-Prymont, centraal gelegen in het 

gezellige centrum, ontbijt en avondmaal in buffetvorm (voorlopig onder voorbehoud van 

bevestiging)  

3 DAGEN Weserbergland: 483 € 

3 dagen 2-4-5 september 2019 (maandag, dinsdag en woensdag) 

Inbegrepen:  btw, wegen en verblijftaksen, reis per comfortabele autocar, 2 overnachtingen in 

hotel Spa Hotel Steinberger ***** te Bad-Prymont, op basis van volpension van 1ste 

middagmaal tot het avondmaal op de 3de dag, lunch is op de 1ste en 2de dag een 

broodmaaltijd, avondmaal in hotel, 3de dag lunch 2-gangen menu en avondmaal een 

broodmaaltijd, toegang Sackmuseum, abdij Corvey, schloss Dringenberg (of skywalk), 

museum in Dalheim.  

Niet inbegrepen: dranken - toeslag eenpersoonskamer 60 € - overige eventuele inkomgelden 

 

 

 

 

 

 
 

Hallo allemaal, 

 

Het einde van 2018 is in zicht. Weer een jaar voorbij. 

Een jaar met goede momenten en hopelijk niet al te veel slechte momenten. 

We laten 2018 met zijn herinneringen achter ons en zien 2019 vol goede voornemens 

tegemoet.  

Aan iedereen een vreugdevol kerstmis en veel geluk liefde vriendschap… in het nieuwe jaar. 

 

Een nieuw jaar betekend ook een nieuw programma: 

 

 Vrijdag 11 januari 2019: Kwis L.G.  

Als je graag deelneemt geef een seintje aan Els Busschots: 0479/06 87 36 

 

 Zondag 20 januari 2019: Algemene vergadering 

Lourdestrekking. 

Iedereen welkom om 14 h. 

 

 Woensdag 23 januari 2019: Film Utopolis te Mechelen. 

We spreken daar af om 19.15 h. 

Als je graag met iemand mee rijd geef een seintje aan een bestuurslid. 

 

 Vrijdag 5 april gaan we naar het echt Antwerps theater:  

‘Kangoeroe met ons va en ons moe’ 

Prijs ticket: 27 €. Betalen is ingeschreven. 

Partners mogen mee.  

Graag inschrijven voor 10 januari bij Els Busschots. 

De bestuursploeg 
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 Agenda: 

 

 

 
 

21/12/2018 Kaarten 

28/12/2018 LG Bestuursvergadering met KVLV 

4/01/2019 Kaarten 

11/01/2019 Kwis 

18/01/2019 Kaarten 

25/01/2019 LG Bestuursvergadering 

31/01/2019 LG seniorennamiddag 

23/01/2019 Koken 

30/01/2019 Koken 

1/02/2019 Kaarten 

6/02/2019 Koken 

13/02/2019 Koken 

15/02/2019 Kaarten 

20/02/2018 Koken 

22/02/2019 LG Bestuursvergadering 

1/03/2019 Kaarten 

15/03/2019 Kaarten 

22/03/2019 LG Bestuursvergadering 

28/03/2019 LG seniorennamiddag 

28/06/2019 LG op de verenigingenmarkt Lier 

8/09/2019 Fietselieren Lier-noord 

 

 

 

Begindatum Onderwerp 


