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Boerenbond  

Landelijke Gilde Lier-Noord Maandblad – Januari 2019 

       64 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. 

 

Teerfeest. 

 

Koken. 

Senioren. 

 

3 daagse reis senioren 

 

KVLV nieuws. 

 

Agenda  
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Bezinning uit kader.  
 

 

  Gelukkig Nieuwjaar! 

 

Dat is althans wat we mekaar al 

enkele dagen toewensen, een 

gezond, voorspoedig en gelukkig 

nieuw jaar. Jammer genoeg hebben 

we hier niet altijd even veel vat op. 

 

Daarom vragen we, Heer, voor 2019: 

geef ons niet teveel verstand, maar 

genoeg om de mensen te verstaan. 

 

Geef ons niet teveel kracht, 

maar genoeg om te werken. 

 

Geef ons niet teveel succes, 

maar genoeg om fier te kunnen zijn. 

 

Geef ons ook niet teveel braafheid, 

maar genoeg om onze plicht te doen. 

 

Heer, welke mengeling van geluk en 

lijden er in 2019 ook op ons te wachten 

staat, als Gij ons maar helpt om 

vandaag gelukkig te zijn. 

 

Een ding vragen we U echter zonder 

maat: geef ons altijd meer liefde. 

 

Naar ‘gebedenboek’, Thomas, 

KULeuven 

Nathan Rijnders 

Pastoraal vormingswerker 
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 WOORDJE VAN DE VOORZITTER. 
 

 

 Januari ’19 
 

 

Hallo iedereen, 

 

De beste wensen voor dit nieuwe jaar: een goede gezondheid en voor het overige al wat je 

maar wensen kan. 

 

 

Wij zijn het jaar al goed gestart met onze 6
de

 kwis. 33 ploegen hebben mee naar antwoorden 

op de vele vragen gezocht. Drie ploegen moesten we als reserve noteren, wegens geen plaats 

meer in de zaal. 

De uitslag van deelnemers vindt je achteraan dit gildeblad. 

 

 

Nieuwe en goede voornemens zo ook voor onze kookploeg zij starten met koken op 

woensdag 23 januari. Als je graag eens komt meekoken je bent van harte welkom. 

Het is er gezellig, leerrijk en lekker want hetgeen we klaarmaken eten we nadien ook op. 

De laatste kookavond niet 20 maar 27 februari laten we onze kookkunsten zien aan onze 

partners. 

 

 

Ons teerfeest op 23 februari 2019 komt er al snel aan dus inschrijven  en mee genieten van 

deze overheerlijke avond. Meer info verder in dit blad. 

 

 

In onze parochiezaal zijn er wel wat wijzigingen gebeurd. 

De mensen die instonden voor verhuur van de parochie zaal en lokalen hadden laten weten dat 

ze op het einde van 2018 zouden stoppen. Samen met het overlijden van Julius was dit een 

moeilijke taak. Maar het Zaalcomitee dat bestaat uit alle verenigingen van de parochie ging op 

zoek naar nieuwe krachten op de zaal met lokalen te verhuren. 

We vonden deze mensen Walter en Maria Crocaerts uit de bosstraat in Lier. 

Zij zullen vanaf dit jaar samen met Mireille  die dit werk wil verder zetten onze parochiezaal 

verhuren. Afspraken kunnen op de gsm van de zaal en tijdens de kenbare uren gebeuren. 

We wensen Fons en Jose, Julius+ en Mireille toch te bedanken voor het vele werk dat zij voor 

en achter de schermen gedaan hebben voor de parochie en zeker voor de verenigingen. 

Dank je wel ! 

 

 

Luc. 

 

 

 



Gildeleven Lier - Noord jaargang 64 nr.: 1          http://lier-noord.landelijkegilden.be/ 4 
https://www.facebook.com/landelijkegildeliernoord 

KLJ – KVLV en Landelijke Gilde Lier-Noord 

Nodigen U van harte uit op: 

 

        Ons Teerfeest     
 

 

Datum: 23 februari 2019 

Plaats: Parochiezaal O. L. Vrouw Onbevlekt. 

Aanvang: 18.30 uur 
 

Iedereen is van harte welkom. 

 

Programma:  

 

Menu:  Aperitief 

 

  Tonijn met perziken 

   

  Waterkers soep 

 

  Orloffgebraad groenten en kroketten 

 

  Verrassingsbordje 
 

Animatie: Eric van Cille  Een humoristisch optreden van de ‘facteur’ of postbode. 

Maar zeker de moeite waard. 

En als je een jas zoekt te kopen, moet je bij Rosa zijn! 

 
Tombola: altijd prijs voor iedereen. 

 

Praktische punten: 

  

Iedereen kan meedoen aan de prijs van 30 euro. 

  

Inschrijven bij de bestuursleden en dit voor 15 februari 2019. 

   

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 23 en 30  januari, 6 en 13 februari en…..27 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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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      

Weser berger land  
3 dagen 2-3-4 september 2019 (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.  

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 2-3-4 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 
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Herdenking van: 
 

Zij zijn van ons heen gegaan:   

Leo Van Der heyden 

E.H. Jan De Keyser (Proost) 

Julius Van Houtven 

 

De landelijke gilde Lier-Noord nodigt iedereen uit op 27 januari 2019 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 

 

 

 
 

Hallo allemaal, 

 

Ook vanwege KVLV aan iedereen een gelukkig en vooral gezond 2019. 

Hopelijk mogen we jullie tijdens onze activiteiten ontmoeten. 

 

Onze agenda voor de komende maand ziet er als volgt uit: 

 

 Zondag 20 januari 2019 om 14 h. : Algemene vergadering. 

We verloten die namiddag de Lourdes reis. 

 

 Woensdag 23 januari 2019 : Film te Utopolis Mechelen. 

We verzamelen daar om 19.15h. 

Laat iets weten als je meegaat dan kunnen we samen rijden. 

 

 Zondag 10 februari 2019 : Ontbijt 

Waar: Verrassing 

Samenkomen om 8.30h. op de parking 

Inschrijven bij Anne ( 0476/51.97.66)  voor 20 januari. 

 

 Zaterdag 23 februari 2019: Teerfeest 

In dit gildeblad vind je hierover meer info. 

Inschrijven kan bij een bestuurslid. 

 

 Vorig jaar hebben we afscheid genomen van Mr. Pastoor, onze proost. 

Om hem te gedenken word er op zondag 27 januari 2019 om 9.30h. een gedachtenis viering 

vanwege onze KVLV gehouden. 

Het KVLV bestuur.  
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 Agenda: 

 

 

 

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 

22/02/2019 LG Bestuursvergadering 

23/02/2019 Teerfeest 

27/02/2018 Koken 

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 

 

Kwis 11 januari 2019 de uitslag. 

Plaats tafelnr Ploeg totaal 

 

Plaats tafelnr Ploeg totaal 

      200         200 

1 30 Oliver 161   18 8 Jatten en Taloren 145 

2 32 La Piovra 160   19 26 Ultieme verrekening 144 

3 18 'Men@Work'  160   20 6 Ala Kazam  142 

4 20 Brood en Quiz 159   21 23 LOL 141 

5 22 Simple Minds 157   22 12 De boy's 141 

6 24 't Ligt op het puntje van mijn tong 156   23 10 Donkvrienden 136 

7 31 Archimedes 156   24 11 MEUBO 135 

8 21 Landelijke Gilde Berlaar 155   25 1 Den Boer van Tienen 135 

9 7 Black Out 155   26 28 Landelijke gilde Rumst 133 

10 3 Goed Geconseveerd 154   27 25 'vijf pintjes alstublieft' 129 

11 27 Landelijke gilde Putte 152   28 9 Portie Gemengd 124 

12 5 Tripple AAA 150   29 29 de p@@jes 121 

13 16 4 X 4 149   30 2 Het Ballebad 116 

14 17 KVLV Bevel 149   31 33 Kwistet 108 

15 4 Quibo 148   32 13 DE Fietser 105 

16 19 Hulstse Pallieters 146 

 
33 34 Als er maar iets op staat 88 

17 14 CD&V Lier koningshooikt 145 

 
34 15 Den Balk 0 

 

Begindatum Onderwerp 


