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Boerenbond  

Landelijke Gilde Lier-Noord Maandblad – Februari 2019 

       64 ste jaargang - nr.: 2 
 

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. 

Parochiezaal zoekt vrijwilligers 

 

Teerfeest. 

 

KVLV nieuws. 

 

KLJ Nieuws 

 

Agenda  
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Bezinning uit kader.  
 

 

 Brigida van Kildare Vrouw en patrones van de landbouw 

1 februari is de gedenkdag van Brigida van Kildare (453-525).  

Deze Ierse vrouw is de beschermheilige van landbouwers.  

Ze had bijzondere aandacht voor zieken, armen en vluchtelingen.  

Doorheen hun blik voelde ze zich door Jezus geroepen  

om onvoorwaardelijk zorg te dragen voor iedere medemens.  

Brigida werd samen met haar moeder als slaaf verkocht  

aan een veehouder.  

 

Hoewel ze zelf arm was, gaf ze melk en kaas  

aan de armen in de buurt.  

Op een dag kwamen er twee melaatsen.  

Brigida deed een waskuip vol water  

en vroeg de twee om elkaar te wassen.  

 

De eerste melaatse kwam genezen uit het water  

maar had geen zin om zijn lotgenoot te helpen.  

Daarom deed Brigida het zelf.  

De andere keek toe en voelde hoe de ziekte terugkeerde.  

 

De patrones van de landbouw roept op  

tot aanhoudende solidariteit met elkaar,  

in het bijzonder met de meest kwetsbaren.  

Deze heilige uit lang vervlogen tijden vraagt  

om ons hart te laten raken door de kwetsbare blik  

van de medemens.  

 

Daar komt een warme stroom van liefde  

op gang die de alles bevriezende angst  

in onze wereld ontdooit.  

Zo wordt de aarde een plek  

waar ieder levend wezen  

thuis mag zijn.  

 

Jürgen Soetens Pastoraal vormingswerker 
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 WOORDJE VAN DE VOORZITTER. 
 

 

 Februari ’19 
 

Het gildeleven en de post lijkt wel een triller te worden. 

Vorige maand is het gildeleven op dinsdag 15 januari 2019 zoals iedere maand afgegeven in 

het mass- post centrum Mechelen. Een week later krijgen we van de post in Sint Niklaas de 

vraag wat er met het gildeleven moet gebeuren. Snel een bericht terug dat dit in Lier bij de 

post moet zijn.  Woensdag 23 januari we krijgen bezoek: de post brengt alle gildelevens terug 

naar mij? 

Opnieuw naar de post gebeld voor de 3 of 4 de keer klacht neergelegd. Op donderdag mijn 

stoute schoenen aangetrokken en met alle gildelevens naar het verdeelcentrum in Lier gereden. 

Alles uitgelegd met gevolg twee weken te laat bij onze leden. Met de verontschuldigingen van 

de post. 

Hoe een gildeleven lijden kan. 

Nu maar hopen dat het deze keer goed komt. 

 

 

Onze kookploeg 20 personen sterk zijn iedere woensdag zeer actief met het bereiden van 

lekker eten. 

Allerlei nieuwe dingen uitproberen. En dat het lukt!! Want elke keer is het  super lekker en 

gezellig. 

Met dank aan Anneleen en alle koks van dienst. Jullie zijn een tof team! 

Volgende keer op 27 februari gaan  we opnieuw koken en worden onze partners in de watten 

gelegd. Hopelijk vinden zij het ook lekker. 

 

 

Ons teerfeest komt dichterbij. Als je snel bent kan je  misschien nog net meedoen. 

Een aangename sfeer lekker eten, een mooie tombola en een facteur die de post komt brengen. 

We zullen eens vragen hoe het met ons gildeleven zit! 

Als je erbij wilt zijn, inschrijven is de boodschap. 

We verwachten u. 

 

Luc. 
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Gewestelijke senioren werking 
 

Onze tweede seniorennamiddag van dit jaar gaat door op 

Donderdag 28 maart 2019 om 13.30 uur. 

Locatie ; parochiecentrum O.L.V. Onbevlekt  Mechelsesteenweg, 233, te Lier. 

 

U wordt vriendelijk uitgenodigd om deel te nemen aan deze gewestelijke seniorennamiddag 

 

Programma;  

 Welkom en onthaal met koffie. 

 Bezinning gebracht door Guido Van Assch. 

 Reisverhaal over de Filipijnen en het trias – project ons gebracht door Jacques Van 

Outryve. 

 Demonstratie dansen door dansgroep Walkiers. 

 Afsluiten doen we met een lekker bord stoofvlees met de nodige boterhammen! 

Deelnemen kan door betaling van 15 € aan een bestuurslid of door storting op rekening  

BE98 7332 2200 0593  en dit ten laatste tegen 24 maart! 

We hopen u zeker  weer te mogen ontmoeten ! 

Leo Sluyts      (gsm; 0472 556742) 

 

 

 

Parochiezaal zoekt vrijwilligers? 
 

Sinds eind vorig jaar is er aan de werking en verhuur van onze parochiezaal en lokalen wel wat 

verandert. 

 

Met veel respect en dankbaarheid hebben we in 2018, om diverse redenen, van een aantal vaste 

medewerkers in onze parochiezaal afscheid genomen. 

Deze mensen willen we alle van harte bedanken voor wat zij gedaan hebben voor het 

parochiegebeuren. 

 

Daarom zijn we op zoek naar nieuwe medewerkers. 

Zowel voor de administratie, het beheer,  de kuis en onderhoud, …  van de zaal en lokalen. 

Ben jij zo iemand of ken je iemand die graag mee werkt en bouwt aan een mooi en goed 

functionerend parochiegebeuren. 

Dan  graag een seintje op onderstaand adres.  

 

We willen ook in de toekomst voor de verenigingen en alle die de zaal om welke reden ook 

nodig hebben een goed draaiende parochiezaal. 

Voor info kan je steeds terecht bij: 

 

Luc en Greet Florus - De Voegt 

Mechelsesteenweg 346  2500  Lier 

Gsm: 0477 756925    

E-mail: luc.florus@skynet.be 
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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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Hallo allemaal 

 

Het programma voor de volgende maand ziet er als volgt uit: 

 

 Zaterdag 23 februari 2019: Teerfeest 

Uitnodiging vind je in dit gildeblad. 

Vergeet niet in te schrijven voor 17 februari. 

 

 Zondag 10 maart 2019 om 14 h.: Algemene vergadering. 

Thema: “ 65 tips voor minder afval.” 

Door: De Bruyne Vanessa. 

Iedereen welkom 

 

 Donderdag 21 maart 2019: Crea les reliëf haken. 

Door: Cappaert Anouska 

Dit is de eerste les uit een reeks van 4 lessen. 

Wat je nodig hebt laten we tijdig weten of vraag het aan je bestuurslid. 

Deze lessen staan ook open voor niet leden,dus als je iemand kent die graag creatief 

bezig is nodig haar gerust uit. 

We starten om 19 h. 

 

Tot dan. 

De bestuursploeg 

 

 

 

 
 

 

 



Gildeleven Lier - Noord jaargang 64 nr.: 2          http://lier-noord.landelijkegilden.be/ 7 
https://www.facebook.com/landelijkegildeliernoord 

 Agenda: 

 

 

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 

7/04/2019 Wandelen 

14/04/2019 Start Kegelseizoen 

26/04/2019 LG Bestuursvergadering 

28/04/2019 Kegelen 

12/05/2019 Kegelen 

24/05/2019 LG Bestuursvergadering 

26/05/2019 Kegelen 

9/06/2019 Kegelen 

23/06/2019 Kegelen 

28/06/2019 LG Bestuur op de verenigingenmarkt Lier 

7/07/2019 Fietsen 

14/07/2019 Kegelen 

26/07/2019 LG Bestuursvergadering 

28/07/2019 Kegelen 

11/08/2019 Kegelen 

23/08/2019 LG Bestuursvergadering 

25/08/2019 Kegelen 

8/09/2019 Fietselieren Lier-noord 

8/09/2019 Kegelen 

20/09/2019 Kaarten 

22/09/2019 Kegelen 

22/09/2019 Ontbijt 

27/09/2019 LG Bestuursvergadering 

 

Begindatum Onderwerp 


