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Boerenbond  

Landelijke Gilde Lier-Noord Maandblad – April 2019 

       64 ste jaargang - nr.: 4 
 

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. 

Zwerfvuil. 

 

Vlag 

 

Senioren gaan op reis. 

 

KVLV nieuws. 

 

Agenda  
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Pasen 
 

Volgend week vieren we het belangrijkste feest in de christelijke kalender: 

Pasen. Veertig dagen lang leefden we naar het mysterie van de verrijzenis toe.  

Samen met onze dierbaren vierden we deze gebeurtenis, elk op onze eigen manier. 

Toch slaat na Pasen wel eens de vertwijfeling toe.  

Het hoogtepunt lijkt voorbij, en wat moeten we nu met die bevreemdende boodschap 

dat de Heer is opgestaan?  

 

Niets meer dan ons er helemaal van te laten doordringen.  

Wanneer deze boodschap – dat de Liefde alles overwint – in ons hart nestelt,  

daalt er rust en vreugde in ons neer.  

En waar het hart vol van is, loopt de mond van over.  

Iedereen die de Paasvreugde 

 ervaart, zal deze vreugde spontaan uitdragen.  

Laten wij dan nog een keer stilstaan bij de Paasboodschap,  

en ons meevoeren op de Geest ervan…  

 

Pasen  
 

Pasen en alles is van ongekende kracht doordrongen.  

De aarde heeft een nieuw gezicht. Het zaad bestorven in de voren,  

komt wonderbaarlijk aan het licht.  

 

Zelfs als geen mens het zou geloven,  

dan zouden bloemen en bomen het nog verkondigen  

dat zelfs wat ingeslapen is toch onbedwingbaar kan herleven.  

 

In al haar kwetsbaarheid mag hoop gekoesterd worden.  

Omwille van die Ene.  

Zijn leven was zo onvoorwaardelijk en diep in ons bestaan geworteld  

dat er geen grafsteen zwaar genoeg kon wegen.  

Dood is niet sterker dan de liefde.  

 

Sta op en durf die weg te gaan.  

Laat Hem in taal en teken weer herkenbaar worden!  

 

Kris Gelaude 
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 WOORDJE VAN DE VOORZITTER. 
 

 

 April ’19 
 

Het is niet zo druk in onze werking, het kegelen is vorige week goed gestart. 

De kaarten zijn opgeborgen tot in september. 

Fietselieren doen we op 8 september maar daar vertellen we volgende keer iets meer over. 

 

Vorige week kreeg je de laatste Nest in je bus. 

Ik hoor je al denken de laatste, ja de laatste. Nest zal in de huidige vorm niet meer verschijnen. 

Wel zal je voortaan Libelle-Nest ontvangen. Rond half mei de eerste keer. 

Libelle -Nest gaat over landelijk wonen, over den buiten, over het leven en de natuur. Het 

wordt een ondernemend blad boordevol kwaliteit. 

We kijken er naar uit om het een eerste keer te lezen. 

 

We hebben ons vlag van de landelijke gilde laten vereeuwigen op foto. 

Deze foto is op ware grote geprint op doek. 

Voor onze oude vlag kregen we een speciale doos om oude vlaggen in te bewaren. 

Alle gegevens zijn genoteerd je vindt deze verder in dit blad. 

 

Luc. 

 

 

 

 

Proper platteland - zwerfvuilactie  
  

In 2019 slaan Mooimakers en Landelijke Gilden de handen in 

elkaar met een actie rond de Vlaamse voorjaarsklassiekers om 

wielerfans én fans van het platteland aan te sporen het geliefde 

platteland proper te houden. 

In samenwerking met een aantal partners voerde Mooimakers tijdens de zomer van 2018 een 

onderzoek uit naar de impact van wielerwedstrijden op zwerfvuil. Daaruit bleek dat 

wedstrijdgebieden gemiddeld 72 % meer afval te verwerken krijgen. Na de wedstrijd wordt er 

opgeruimd, maar zelfs dan blijft nog 39% van het afval achter. Het zijn voornamelijk bezoekers 

die verantwoordelijk zijn voor het sluikstorten; 50 % van alle afval zijn bijvoorbeeld 

sigarettenpeuken. Het volledige onderzoek vind je hier. Omdat wielerwedstrijden elk jaar 

duizenden bezoekers naar het platteland lokken, kiezen Landelijke Gilden en Mooimakers het 

Vlaamse wielervoorjaar als eerste actie. 

 

 “Ook bij Landelijke Gilden gaan we voor een #plezantplatteland en een #properplatteland, 

want zwerfvuil vindt niemand prettig. Wie het platteland lief heeft, zorgt er ook voor dat het 

proper blijft,” zegt Sonja De Becker, voorzitter Landelijke Gilden. 

https://mooimakers.be/nieuws/wielerwedstrijden
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Lier-Noord - Boeren- en Hoveniersgilde 

 

Details 

Afdeling:  
LIER-NOORD 
Jaar vervaardiging: 1961 

Ontwerper / maker: A. Oyen-Soyez Borgerhout 

Afmetingen: H: 180cm B:195cm 

Materiaal: zijde 

Techniek: incrustatie 
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Senioren Gewest Lier op reis. 

 
Geachte heer/mevrouw, 

 

We nodigen u graag uit om deel te nemen aan de jaarlijkse daguitstap.  

Deze zal doorgaan op dinsdag 25 juni as. voor de leden van Landelijke Gilden Putte, Duffel 

en Duffel-Mijlstraat en op donderdag 27 juni as.  

voor de afdelingen van Lier-Noord, Koningshooikt  en Lier-Lisp. 

 

We vertrekken telkens  om 8 uur aan parking OLV-Onbevlekt voor een prachtige reis naar 

Rotterdam met volgend programma. 

 

Ridderkerk is een dorp op het eiland  Ijsselmonde  waar de Lek, de Noord en de Nieuwe 

Maas samenkomen. Hier worden we ontvangen in het chocolade atelier ‘Van Noppen’ met 

koffie en gebak. Na een bedrijfsfilm krijgen we een demonstratie van zijn vakmanschap en 

proeven hoort er uiteraard ook bij! 

Hierna serveert onze gastheer voor ons een Nederlandse broodmaaltijd. 

Vervolgens nemen we de waterbus naar het centrum van Rotterdam waar we in de autocar 

stappen voor een rondrit door deze dynamische wereldstad. We rijden langs de 

belangrijkste bezienswaardigheden en maken afhankelijk van het weer een korte wandeling. 

Om de haven verder uit te  breiden richting Noordzee heeft men de Maasvlakte aangelegd. 

We bezoeken Futureland  waar we de bouw kunnen volgen en rijden verder langs nieuwe 

dokken en nieuwe dijken alsof we in de toekomst kunnen  kijken. 

Op onze terugweg kunnen we nagenieten van een heerlijke 3-gangen avondmaaltijd. 

 

Inschrijven voor deze boeiende reis kan door storting van  €65  per persoon voor 1 juni op 

rekening BE15 7332 2021 9130 van LG Gewest Lier  

met vermelding ‘Rotterdam’ en de gekozen datum (25/6 of 27/6).   

We verwachten 2 volle bussen voor deze mooie reis waarop we u van harte uitnodigen. 

 

Gelieve tevens de datums te noteren van de senioren namiddagen van het najaar: 

4 oktober, 28 november, provinciale Herfstontmoeting in Zandhoven op 20 november 

 

We hopen u zeker  weer te mogen ontmoeten ! 

Leo Sluyts      (gsm; 0472 556742) 
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Hallo iedereen, 

 

De Lente is in het land en de zomer staat voor de deur, tijd om wat meer buitenactiviteiten te 

organiseren. Hopelijk zit het weer een beetje mee. 

 

 De maandelijkse fietstochten starten weer op donderdag 18 april 2019. 

Vertrek aan de kerk om 13h. 

Meer info kan je bekomen bij je bestuurslid of bij Frieda Bruyndonckx. 

 Donderdag 2 mei 2019: Fietsbedevaart naar Ranst. 

De fietsers vertrekken om 13 h. aan de kerk. 

Wie graag mee gaat en niet kan fietsen gelieve een seintje te geven aan een bestuurslid. 

Wij zorgen voor vervoer. 

 Woensdag 8 mei 2019: Wandelen 

Vertrek aan de kerk om 19h. 

Meebrengen: Fluo – hesje 

 

ONS KOOKBOEK 

Je hebt het misschien al ergens gelezen: Ons kookboek staat in promotie voor de leden van 

KVLV. Hij is nu te koop aan 15 euro.  

In de winkel betaal je meer dan het dubbele. 

Als je ‘ Ons kookboek ‘ besteld via Hilde dien je ook geen verzendingskosten te betalen. 

Voor leden van KVLV is er ook de 40 % korting op het keukenmateriaal van Berghoff. 

De promocode vind je in ‘ vrouwen met vaart ‘ van april. 

 

De bestuursploeg 

 
 

 



 

Gildeleven Lier - Noord jaargang 64 nr.: 4          http://lier-noord.landelijkegilden.be/ 7 
https://www.facebook.com/landelijkegildeliernoord 

 Agenda: 

 

 

 

 

 

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 


