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Boerenbond  

Landelijke Gilde Lier-Noord Maandblad – Maart 2019 

       64 ste jaargang - nr.: 3 
 

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. 

 

Kaarten de uitslag. 

 

Senioren Gewest Lier 

 

Kegelnieuws 

 

KVLV nieuws. 

 

Agenda  
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Bezinning uit kader.  
 

 

 Vrijwilliger zijn... 
 

 

 

Auteur onbekend 

 

 

 
 

Is het mysterie van het openstaan voor 

en het zich geven aan de andere. 

Zonder dat je er wat voor vraagt, 

zomaar gewoon jezelf schenken 

in de hoop dat de kiem die je geeft 

echt vrucht zal mogen dragen. 

Is wegwijzer zijn, liefdevol leiden 

en soms alleen op de bres staan als  

stut voor de andere. 

Is willen dat anderen van jou genieten, 

en jezelf als voedsel geven 

voor de groei en de bloei van jouw medemens, 

Is blij zijn dat je mee mag werken 

aan de opbouw van een samenleving. 

Is geven wat je in je draagt. 

Het is een verrijking voor jezelf, 

een kans om te groeien. 
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 WOORDJE VAN DE VOORZITTER. 
 

 

 Maart ’19 
 

Onze kaartcompetitie was een spannende strijd. 

De laatste speeldag besliste wie er gewonnen had, en het werden 

twee eindwinnaars: Leo en Marc allebei nen dikke proficiat. 

Ook aan alle kaarters proficiat om het behalen van een mooie uitslag. 

Op 20 september starten we opnieuw voor weer een spannende strijd. 

Ook de helpende handen voor en achter de schermen, Agnes , Lieve en Gert bedankt om de 

goede zorgen, voor tijdens en na het kaarten. 

Ook jullie zien we in september graag terug. 

 

 

Onze kooklessen zijn voorbij met een mooi eindresultaat koken voor onze echtgenotes. 

We willen wel alle deelnemers aan deze kookavonden bedanken om het mee klaarmaken van 

de lekkere gerechten. 

Anneleen willen we bedanken om de goede begeleiding, onze hulp in nood, en het samenstellen 

van de overheerlijke gerechten. 

En tot slot onze ongelooflijke Leo, hij vind alles in de winkel , soms drie a vier verschillende 

winkels aandoen om iets te vinden. Een taak niet te onderschatten van mij krijgt hij de hoogste 

kookmuts, Leo en Zoë bedankt om alles. 

 

Op 14 april 9.30 uur start ons kegelseizoen. 

We nodigen  u dan ook graag uit om mee te komen strijden om de meeste kegels omver te 

krijgen. Niet simpel maar wel gezellig en ontspannend. 

De commentaar erbij maakt het helemaal af. 

Leo en Zoë ontvangen u met open handen en daar zijn wij zeer dankbaar voor. 

 

 

Luc. 
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Kaartcompetitie. 
 

We zijn aangekomen in de maand maart en dat betekent dat onze kaartcompetitie afgewerkt is, 

spijtig hé, maar ja, de dagen zijn al goed aan het lengen, en dan maken we plaats voor andere 

activiteiten. 

Het was dit jaar weer een mooie competitie, en zeker  winnaars die veel geluk gehad  hebben!!. 

Agnes Verbeek heeft op de twaalf speeldagen die we doen wel zeven keer op de eerste plaats 

gestaan in het  klassement ook de voorlaatste speelbeurt, toen stond ze bijna 20 punten los, 

maar de laatste speeldag was Agnes toch wel ziek zeker en kon ze de eerste plaats niet 

verdedigen en de gevolgen zien we hieronder .Het was een spannende strijd .Ge moet maar een 

beetje geluk hebben met de  kaarten en een goede maat, die ik zeker toen gekregen heb, kan 

ook wonderen doen!! 

 

Ziehier de einduitslag van de kaartcompetitie seizoen 2018 - 2019 

1 Tielemans Marc 1915   18 Van Houtven Margriet 1867 

  Sluyts Leo 1915   19 Spallier Herman 1861 

3 Verbeeck Agnes 1909   20 Francken Marcel 1860 

4 Seberechts Rita 1897   21 Bruylants Elly 1856 

5 Sluyts Jos 1894   22 Spanoghe Alex 1843 

6 Van den Eynde Toine 1888   23 Florus Luc 1842 

7 De Herdt Lea 1887   24 Lauwers Ronny 1841 

  Vermeylen François 1887   25 Ceulemans Louis 1840 

9 Wuyts Gerda 1886   26 Verhoeven Fons 1835 

10 Van Houtven Frans 1884   27 Van Houtven Gilberte 1831 

  Van Kerkhoven François 1884   28 Janssens Cyriel 1821 

12 Maes Mireille 1883   29 De Herdt Irma 1815 

13 Braem Guido 1881   30 Castrel Marc 1814 

14 Op de Beeck Marc 1877   31 Van Assche Marcel 1806 

  Sluyts Bert 1877   32 Dom Jeannine 1801 

16 Hens Jos 1872   

 

Celis Pieter 1801 

17 De Ronghe Chris 1871         

 

Het is reeds voor de 5
e
 keer dat er twee kampioenen zijn!! 

Proficiat aan iedereen, en ik kan u verzekeren dat we kampioen gespeeld zijn door onze 

medematen die we gehad hebben daarom zeker iedereen bedankt al moet ge niet denken dat er 

smeergeld mee gemoeid is hé !! 

Eigenlijk was het helemaal niet mijn bedoeling, die van de Marc misschien wel, om kampioen 

te spelen, ik gun de andere spelers het ook, want dit is reeds mijn vierde kampioenstitel , 

bedankt  en iedereen mag  gerust een pintje drinken op de kampioenen hun kosten!!  

 

Het was weer een mooi seizoen en daarvoor willen we iedereen hartelijk danken, want zonder 

jullie kunnen we geen kaartavonden meer organiseren, we hopen jullie dan allemaal terug te 

zien in september en maak er gerust een beetje reclame voor zodat we nog jaren kunnen 

doorgaan met onze kaartavonden!! 

Tot vrijdag voor de prijsuitreiking he. 

Leo. 
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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. 

 TRIAS in de Filipijnen. Nog geen honderd families met 

veel Chinees en Spaans bloed domineren in de Filipijnen de 

economie en de politiek. Die oligarchie maakt nooit een 

prioriteit van armoedebestrijding. Miljoenen Filipino’s 

zoeken hun heil in het buitenland.  TRIAS zorgt ervoor dat 

kansarme boeren en ondernemers ook in eigen streek 

kansen krijgen. Een delegatie van TRIAS en Landelijke 

Gilden bezocht de Filipijnen.  

Ann Van Loock (LG) was erbij en brengt haar reisverslag in woord en beeld. 

  

 Optreden van de ‘Walkiers dansers’: Een groep lustige dansers onder leiding van 

Guy Van Asch geeft het beste van zichzelf op het podium ! En je zal merken: Senioren 

zijn nooit te oud om een dansje te plaatsen! 

 

 Tussendoor: Toelichting bij de dagreizen in juni en de meerdaagse reis in september  

 

 We sluiten de namiddag af met een etentje bestaande uit stoofvlees met brood 

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) 
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Begin kegelseizoen. 
 

Héla hier zijn we weer, het is bijna  half maart  en dus tijd om iets in het gildeleven te schrijven 

over het kegelen want over enkele weken is reeds onze eerste kegeldag .  

Er moet nog wel aan de kegelbaan gewerkt worden, we hebben al wel mooie lentedagen gehad  

maar ik heb er nog niet veel aan gedaan, dat komt nog wel anders is de verf te droog hé!!!. 

Hopelijk blijft het droog en dan hier en daar nog een laagje verf en we kunnen aan een nieuw 

kegelseizoen beginnen!!  Er zijn verschillende mensen die er reeds naar uitzien om terug aan 

het kegelspel te kunnen beginnen, ik trouwens ook en ge weet het je bent welkom, het is hier al 

altijd een plezante club geweest en ik hoop dat dit nog veel jaren zo mag blijven. Wat ik ook 

vernomen heb is dat er zeker nieuwe spelers zullen bijkomen. 

We spelen  de tweede en de vierde zondag van de maand en we openen het seizoen op 14 april 

zoals we dit afgesproken hadden op onze laatste kegeldag en beginnen doen we om 9.30 uur!!! 

We gaan weer  proberen om een competitie en een klassement te maken over een heel seizoen 

zoals we dit al jaren kennen zo weten we wie de regelmatigste speler is … alhoewel??? 

Het is een bijkomend spektakelstuk waar veel over gepraat wordt, en het maakt het kegelspel 

zeker nog wat aantrekkelijker. 

Tot 14 april met de opening van het kegelseizoen 2019, en misschien komt er wel een 

versnapering van de kampioenen van vorig jaar?!?! 

Leo 

 

 

 
 

Hallo allemaal, 

 

De winter loopt op zijn einde, laten we hopen op een mooie zomer. 

Op ons programma: 

 

21 en 28 maart en 4 en 18 april: crea lessen reliëfhaken. 

Een leuke haakcursus met een waaier aan haakcreaties! Een zacht kussen, een warme 

sjaal, een jasje voor een bloemenvaas of bloempot, een bloempot of een hoes voor een 

krukje… 

Ook niet leden zijn welkom. Waar: parochielokaal, Aanvang 19 h.  

Prijs per les: 3€ KVLV leden, 5€ niet leden 

Meebrengen : voor de eerste les oefengaren ( gladde draad , geen fantasiedraad) 

       Bijpassende haaknaald nr 4 à 6 

  Eventueel Ons Haakboek, Schaar, schrijfgerief, papier, Indien nodig leesbril 

 

Vrijdag 5 april: Toneel: niet vergeten voor degene die kaarten besteld hebben. 

 

Donderdag 18 april 2019: start fietsseizoen. Vertrek aan de kerk om 13 h. 

Bijkomende info vragen aan Frieda Bruyndonckx 

 

Donderdag 25 april kookles: DEZE GAAT NIET DOOR 

De bestuursploeg 
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 Agenda: 

 

 

 

 

15/03/2019 Kaarten 

22/03/2019 LG Bestuursvergadering 

28/03/2019 LG seniorennamiddag 

14/04/2019 Start Kegelseizoen 

26/04/2019 LG Bestuursvergadering eten Wok 20 uur 

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 


