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Boerenbond  

Landelijke Gilde Lier-Noord Maandblad – Juni 2019 

       64 ste jaargang - nr.: 6 
 

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. 

Fietselieren. 

 

Bank zoekt plek. 

Senioren op reis. 

 

Fietsen. 

KVLV nieuws. 

 

KLJ Nieuws 

 

Uitslag tombola Samana. 

 

Agenda  
 

 

 

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

   Tekenen van deze tijd  
 

Maak ons,  

Heer, ontvankelijk  

voor de tekenen  

van deze tijd.  

 

Laat ons het goede zien  

in mensen om ons heen,  

de goodwill,  

het zoeken naar vrede,  

de drang naar gelijkheid,  

de medemenselijkheid  

en de verdraagzaamheid,  

als zovele tekenen van uw Geest  

die werkt in mensen van nu.  

 

Laat ons de werking ontdekken  

van uw Geest  

in mensen  

om ons heen  

in de kleine  

en grote wereld,  

in onze beweging,  

 

Leer ons ingaan  

op de goede verlangens  

van mensen om ons heen,  

en laat ons geluk brengen aan elkaar.  

 

Laat uw Geest  

van ons bezit nemen,  

zodat vrede,  

vriendschap en vreugde  

aanwezig zijn waar mensen  

samen het leven beleven.  

  

Naar: Ward Bruyninckx 
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 WOORDJE VAN DE VOORZITTER. 
 

 

 Juni ’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. 

En hier kan je stemmen:  

https://www.landelijkegilden.be/deelnemen/campagnes/bank-zoekt-plek/dorpen/lier-noord-1 

als je uw stem hebt uitgebracht krijg je nog een e-mail ter bevestiging. 

Succes. 

 

Op zondag 7 juli gaan we opnieuw meefietsen met de fiets snoeptocht met de vrienden van de 

tuinbouwschool alle gegevens om in te schrijven vindt je ook in dit blad. 

We vertrekken om 11.30 uur aan onze parochiekerk en rijden met de auto richting Bevel. 

Voor wie zijn fiets niet zelf kan vervoeren voorzien we een vervoer deze worden om  

11.20 uur aan de kerk geladen. 

Om alles vlot te laten verlopen vragen de vrienden van de tuinbouwschool om op voorhand in 

te schrijven. Kostprijs 25 euro volwassenen en 10 euro voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. 

Als je met ons meefietst gelieve dit te melden  

bij Leo Sluyts tel: 03 480.97.40 of  

Luc Florus tel: 03 480.05.45 met vermelding van het aantal personen, als je gebruik maakt van 

ons vervoer. Je bent ingeschreven als ook de betaling is gebeurd.  

 

Op 8 september organiseren we voor de 27 ste keer Fietselieren. 

Je kan vertrekken aan onze parochiezaal en mee info op onderstaande flyer. 

We kijken er naar uit om je hier te ontmoeten. 

 

  

https://www.landelijkegilden.be/deelnemen/campagnes/bank-zoekt-plek/dorpen/lier-noord-1
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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.  

Of op :  

https://www.landelijkegilden.be/deelnemen/campagnes/bank-zoekt-plek/dorpen/lier-noord-1 

Succes. 

 

 

 

 

 

 

 

Seniorenreis gewest Lier 
 

Zoals we in vorig gildeleven melden gaan we met de senioren op dagreis en dit op 25 juni voor 

de leden van Putte en Duffel en op 27 juni voor de leden van Lier – Noord, Lier – Lisp en 

Koningshooikt! 

Onze reis gaat naar Rotterdam en Ridderkerk, er is een volledig dagprogramma uitgewerkt en 

er is ook een broodmaaltijd en op onze terugweg een 3 – gangen menu voorzien! 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de autobus dus ge kunt nog inschrijven als ge goesting hebt 

en de prijs is 65 € per persoon!! 

Leo Sluyts 

 

 

 

http://www.bankzoektplek.be/
https://www.landelijkegilden.be/deelnemen/campagnes/bank-zoekt-plek/dorpen/lier-noord-1
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Fietsen 7 juli. 

 
VRIENDENKRING  TUINBOUW LIER 

Fietssnoeptocht 

Zondag 7 juli 2019 

Het vertrek is tussen 11 uur en 13 uur 30.  

Laarstraat 5, 2560 Bevel 

De tocht gaat langs rustige wegen en er wordt op een 3-tal 

plaatsen halt gehouden waar U verrast wordt 

op culinaire hoogstandjes. 

De afstand bedraagt ongeveer + -41 Km. 

Om organisatorische redenen is het nodig vooraf in te schrijven 

en te betalen via een overschrijving op 1 van de rek. nr: 

-Centea : IBAN  BE 12 850-8151683-92 

-Argenta : IBAN BE 98 979-3606354-93 

Dit dient ten laatste te gebeuren op 2 juli 2019 

Mail U e-mailadres door, dank u. 

De onkosten voor de dag die afgesloten word met frietjes 

op de start-en aankomstplaats bedraagt: 

-€25 voor volwassenen 

-€12 voor kinderen tussen 6 en 12 jaar 

-GRATIS voor kinderen onder de 6 jaar 

Voor inlichtingen kan U steeds terecht op: 

-TEL: 03/321 23 82 

-GSM: 0476/59 75 81 

-E-mail: vriendenk@telenet.be 

 

 
 

Hallo allemaal, 

 

Het is bijna zomer, de vakantie komt eraan. 

Voor de studenten zijn het nog enkele moeilijke dagen, met hopelijk voor iedereen een goed 

resultaat. Nadien wacht een deugddoende vakantie. 

 

Wat onze KVLV activiteiten  is het ook wat rustiger. 

Er wordt wel maandelijks gefietst en dit op donderdag 20 juni, donderdag 18 juli, donderdag 8 

augustus. 

Vertrek is normaal om 13 h. aan de kerk. Tijdens de vakantie kan het zijn dat er de ganse dag 

gefietst wordt. Neem daarom contact op met Frieda Bruyndonckx of met een bestuurslid. 

Iedereen mag mee. 

 

Een datum die je zeker al mag noteren: zondag 22 september 2019: Ontbijt. 

Verdere info volgt in de volgende gildebladen. 

De bestuursploeg. 
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 Agenda: 

 

 

21/06/2019 LG Bestuur op de verenigingenmarkt Lier 

23/06/2019 Kegelen 

28/06/2019 LG Bestuursvergadering 

7/07/2019 Fietsen 11.30 uur Kerk 

14/07/2019 Kegelen 

26/07/2019 LG Bestuursvergadering 

28/07/2019 Vlegelen Opwijk 

28/07/2019 Kegelen 

11/08/2019 Vlegelen Lint 

11/08/2019 Kegelen 

23/08/2019 LG Bestuursvergadering 

25/08/2019 Kegelen 

1/09/2019 Kegelen 

8/09/2019 Fietselieren Lier-noord 

15/09/2019 Dag van de landbouw 

15/09/2019 Kegelen 

20/09/2019 Kaarten 

22/09/2019 Ontbijt 

27/09/2019 LG Bestuursvergadering 

4/10/2019 Kaarten 

6/10/2019 Kegelen 

25/10/2019 LG Bestuursvergadering 

27/10/2019 Kegelen 

3/11/2019 Kegelen kampioenschap 

8/11/2019 Kaarten 

10/11/2019 Wandelen 

22/11/2019 Kaarten 

24/11/2019 Eetdag Parochie 

29/11/2019 LG Bestuursvergadering 

6/12/2019 Kaarten 

20/12/2019 Kaarten 

27/12/2019 LG Bestuursvergadering 

 
 

 
 

 

 

Begindatum Onderwerp 


