
Gildeleven Lier - Noord jaargang 64 nr.: 5          http://lier-noord.landelijkegilden.be/ 1 
https://www.facebook.com/landelijkegildeliernoord 

 
 

Boerenbond  

Landelijke Gilde Lier-Noord Maandblad – Mei 2019 

       64 ste jaargang - nr.: 5 
 

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. 

Huwelijk jubileum. 

Fietselieren. 

 

Kegelnieuws. 

Bank zoekt plek 3 de keer. 

 

Senioren gewest Lier op reis. 

 

KVLV nieuws. 

 

KLJ Nieuws 

 

Agenda  
 

 

 

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

 

 Meimaand. 

 

 
Stil en onopvallend,  

bescheiden op de achtergrond, 

een beetje vergeten,  

vind je haar toch overal terug. 

In kerken en kapellen,  

op hoeken van straten, 

verkleurd door regen en wind, 

in huiskamers, oud of modern: 

Maria, de vrouw zo menselijk nabij. 

 

Een jonge vrouw uit Galilea, 

met een leven getekend door lijden van haar Zoon. 

Maria, een vrouw waarin elke vrouw zich kan herkennen. 

Zij stond onder het Kruis van Jezus, haag Zoon, op een moment 

dat de leerlingen er allemaal vandoor gingen 

Tegenwoordig spreekt men niet veel meer over haar. 

Zij past in onze eenvoud niet meer bij onze tijd. 

Haar beeld is uit vele huiskamers verdwenen, en toch blijft haar leven 

van pijn en diep geloof een uitnodiging tot inzet en inkeer. 

Bij haar komen mensen met zorgen en verdriet, 

bij haar worden mensen opnieuw eenvoudig. 

Haar beeld zal mensen blijven troosten 

en wegen vinden naar elkaar en naar God.  

 

Een mens als wij is zij geweest: Maria, 

met angst en tranen in de ogen, 

met onzekerheid en niet goed weten wat allemaal. 

Een mens als wij is ze geweest, 

staande en levend tussen de mensen, met vreugde om kleine dingen. 

Een mens zoals wij, maar haar geloof was sterker dan ons geloof, 

en haar vertrouwen groter dan het onze. 

Langs Maria, deze buitengewone vrouw, willen dichter bij Jezus 

en zijn evangelische boodschap komen. 
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 WOORDJE VAN DE VOORZITTER. 
 

 

 Mei’19 
 

Onze gilde heeft voor het derde jaar op rij een bank besteld. Je kan weer stemmen voor de 

beste plaats om deze bank te plaatsen. 

De eerste bank werd geplaatst aan de school en vorig jaar aan het kapelletje bij Jos Baetens. 

Het is nu opnieuw aan u om te stemmen op de drie geselecteerde plaatsen. 

Je vindt deze verder in dit gildeleven. 

 

In verband met de verkiezingen van 26 mei stelt 

de Landelijke Beweging 31 fiches voor ter 

voorbereiding van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen in mei 2019. 

Deze fiches, die onderverdeeld zijn in vier clusters geven inspiratie voor programma’s en het 

beleid voor een ondernemend platteland. Elke cluster en elke fiche kan je los van elkaar en in 

elke volgorde lezen en in elke fiche wordt een onderscheid gemaakt tussen het Vlaamse, 

federale en Europese niveau. 

Wil je eens lezen wat daar instaat je vindt dit terug op http://www.kleurlandelijk.be/ veel 

leesplezier. 

 

Fietselieren doen we voor de 27 
ste

 keer op 8 september 2019. 

Vertrek en aankomst is aan onze parochiezaal, Mechelsesteenweg 233B te Lier. 

Houd deze datum zeker vrij, we verwachten u. 

 

Luc. 

 

 

 

Huwelijksjubileum 
 

Fons en Josee Sluyts – Wintermans 50 jaar getrouwd of gouden jubileum. 

Louis en Maria Sweert – Verbeek 65 jaar getrouwd of briljant jubileum 

Van harte proficiat voor deze familie’s. 

We wensen jullie nog veel gelukkige en gezonde jaren toe! 
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Kegelnieuws 
Na enkele speeldagen is er nog niet veel afscheiding in de stand van de kegelcompetitie, maar 

dat komt waarschijnlijk omdat verschillende medespelers niet elke speeldag aanwezig konden 

zijn!! 

Dit geeft een vertekend beeld van de stand, daarom zullen we nog maar een maand wachten 

om de stand mede te delen! 

We hebben al wel veel pech gehad met het weer, de eerste speeldag was het tot  -3 gevroren 

en dat was bibberen, goed dat we ons eens konden gaan opwarmen bij het vuur!!  De tweede 

speeldag was al niet veel beter, de gure noordenwind en soms ook een regenbui waren van de 

partij, dat het maar spoedig wat warmer wordt voor onze kegel voormiddagen!! 

Nochtans  bij dit slechte weer hebben we nog een goede opkomst en bij het kegelen wordt 

regelmatig  alles omver gegooid! 

We hebben al wel een kegelvoormiddag moeten verplaatsen door allerlei omstandigheden , 

waarvoor onze excuses ! 

We spelen zoals normaal altijd de tweede en de vierde zondag voormiddag , volgende keer is 

het juist met de kiezing op 26 mei ’19, maar we kunnen al vanaf 8.00 uur onze kiesplicht gaan 

vervullen!!   

Iedereen is van harte welkom. 

Leo. 

 

 

Bank zoekt plek? 
Landelijke Gilden stelt jullie voor het 3

de
 jaar op rij voor Bank zoekt 

plek. 

Stem op jouw favoriete plek voor onze 3
de

 zitbank 

Landelijke Gilden heeft iets gevonden dat iedereen kan samenbrengen in het dorp of de 

gemeente: een eigen zitbank! Heeft jouw dorp een plek die al jaren een plaats verdient om te 

zitten? Vlakbij een rusthuis of toch afgelegen met een adembenemend uitzicht?  

Doe mee aan Bank Zoekt Plek en kies jouw favoriete plaats voor onze bank. 

Plekken in Lier-Noord 

 
 

 

Aan kegelbaan  

landelijke gilde Lier Noord 

 

Kapelletje 

Maria onze Moeder 

 

Kapelletje  

Onze Lieve Vrouw van de eenvoud 

 

Je kan stemmen vanaf 15 juni tot 15 juli via de website:  www.bankzoektplek.be en zoeken 

naar Lier-noord. 

Succes. 

 

http://www.bankzoektplek.be/
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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 15 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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 Agenda: 

 

 
 

Hallo iedereen, 

 

De zomer is in aantocht, allé dat hoop ik toch want voorlopig willen de temperaturen niet mee. 

De regen daarentegen kunnen we goed gebruiken. 

 

Elke maand gaan we met onze afdeling fietsen. 

Vertrek aan de kerk. Normaal om 13 h. Tijdens de zomermaanden kan dit veranderen. 

Neem daarom contact op met Frieda Bruyndonckx : 03/480 52 67 of via mail: 

frieda.bruyndockx@gmail.com 

Of met een bestuurslid. 

Data: 16 mei 

          20 juni 

De bestuursploeg. 

 

Langs deze weg een dikke proficiat aan Fons en Josee Sluyts – Wintermans voor hun  

50 jarig huwelijksjubileum. 

 

 

 

 

 

31/05/2019 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 

mailto:frieda.bruyndockx@gmail.com

