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Boerenbond  

Landelijke Gilde Lier-Noord Maandblad – Juli 2019 

       64 ste jaargang - nr.: 7 
 

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. 

 

Kegelnieuws. 

 

Fietselieren. 

 

KVLV nieuws. 

 

KLJ Nieuws 

 

Agenda  
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Bezinning uit kader.  
  

Uitzien naar  
 

De maanden juli en augustus verlopen in een ander tempo  

dan de rest van het jaar.  

Het mag wat ‘trager’ allemaal, wat niet altijd ‘rustiger’ wil zeggen.  

 

Een barbecue na een inspannende fiets- of wandeltocht,  

een frisse pint na een dag van hard labeur bij de oogst,  

een terrasje met vrienden, het hoort allemaal bij ‘vakantie’.  

 

Een ander ritme,  

al is het maar voor even,  

kan een mens deugd doen.  

We kijken er allemaal naar uit. 

 

Misschien kijken we niet uit naar voorspoed en welvaart,  

misschien verlangen we naar nabijheid in goede en kwade dagen. 

 

Misschien kijken we niet uit naar eer en aanzien,  

misschien verlangen we naar warmte van een ander. 

 

Misschien kijken we niet uit naar succes  

en het uitblijven van mislukkingen,  

misschien verlangen we meer naar de kracht  

en de moed om telkens opnieuw te beginnen. 

 

Misschien kijken we niet uit naar bezit en rijkdom,  

misschien verlangen we naar familie en vriendschap. 

 

Misschien kijken we niet uit naar een ongestoord bestaan,  

misschien verlangen we meer naar een leven waar graag zien in thuishoort. 

 

Veel is er om naar uit te kijken  

om er straks weer vol tegenaan te gaan! 

 

 

Jos Daems Nationaal Proost 
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 WOORDJE VAN DE VOORZITTER. 
 

 

 Juli ’19 
 

 

Het is vakantie en dat merk je bijna overal. 

Minder verkeer op de wegen, het is overal rustiger. 

De vakantie is prachtig gestart met prima weer, warm en droog af en toe een wolkje. 

Veel drinken, best water, is dan ook de boodschap. 

 

Juli en augustus dan is het tijd voor de kermissen en er zijn er veel in onze buurt. 

We duimen voor de Hulstse Pallieters, KLJ kwis en Fuif, Kerselaerkermis en Donkkermis om 

een geslaagd feest. 

Met vele mensen en prachtig weer. 

 

De stemming op de bank zoekt plek loop stilaan ten einde. In het volgende gildeleven kunnen 

we de uitslag meedelen. Door een foutje op de website konden sommige mensen die de 

voorgaande jaren gestemd hadden dit jaar niet opnieuw stemmen, dit mankementje is 

ondertussen al een tijdje verholpen. Als we dit schrijven kan je nog een aantal dagen stemmen 

tot 15 juli op de plek die voor u het meest geschikt lijkt. 

Stemmen maar. 

 

Vlegelen doen we op zondag 28 juli in Opwijk op de driedaagse boerenkermis. 

Wij gaan uiteraard alleen zondag 28 juli om er onze vlegel kunsten te laten bewonderen. 

Ook in Lint gaan we vlegelen op 11 augustus 

Oefenen voor het vlegelen doen we op woensdag 17 en 24 juli bij Jos Sluyts. 

Iedereen die graag eens mee met de vlegel slaat is welkom om 19.30 uur. 

 

De flyer van Fietselieren 8 september  te Lier Noord vindt je in dit gildeblad. 

Datum noteren en vrienden uitnodigen voor dit sportieve gezinsvriendelijk fietsfestijn. 

 

Op 22 september organiseren we samen met KVLV een ontbijt voor alle liefhebbers. 

Dus schrijf in en kom smullen van dit heerlijke ontbijt, iedereen is ook hier van harte welkom 

 

Fijne Vakantie. 

Luc 
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Kegelnieuws. 
 

We zijn reeds in de maand juli aangekomen en dat betekend dat we bijna in de helft van het 

seizoen zijn. Nu zondag hebben we reeds onze zevende  kegelzondag van het seizoen en dan 

zijn we halfweg, ongelooflijk ! 

 

Op één uitzondering na moeten we eigenlijk niet klagen over het weer want de zondag 

voormiddagen als we kegelen hadden was het voornamelijk droog weer en dikwijls stralende 

zon. Dat mag ook wel want dan zit de sfeer er direct in maar of er dan beter gekegeld wordt 

dat weet ik niet want sommige spelers zeggen dat ze betere resultaten hebben op een natte 

baan  !!??. 

 

Alhoewel, er wordt goed gekegeld maar alles omver bollen is niet zo gemakkelijk ,veel te 

weinig eigenlijk zo’n 4 à 6 keer op een voormiddag, en dat is eigenlijk te weinig want zo komt 

er niet veel geld in onze spaarpot van onze barbecue, moeite blijven doen hé mensen !!!! 

Ik maak eens de tussenstand op na de zesde speeldag, net niet halverwege is er een mooie 

stand die zeker nog alle kanten op kan, maar ik ben blij dat ik de Marc al proficiat kan wensen, 

volhouden hé Marc! 

 

Hier de stand na de zesde speeldag; 

 

1 Tielemans Marc 95 13 Sels Zoë 71 

2 Sluyts Leo 92 16 Jacobs Rosa 1 69 

3 Bistmans Mathilda 89 17 Sluyts Bert 63 

4 Sluyts Geert 84 18 Huybrechts Willy 55 

4 Gahler Wendy 82 19 Sluyts Jos 54 

4 Tisson Staf 80 20 Hermans Frans 47 

7 Braem Guy 79 20 Moons Maria 47 

8 Brits Julien 76 22 Van Eester Gert 41 

9 Celis Agnes 75 23 Jacobs Rosa 2 39 

9 Sweert Louis 75 24 Jacobs Walter 29 

11 Van Den Bosch Sisse 74 24 Boniver Paulette 29 

12 Op de Beeck Marc 73 26 CastrelMarc 26 

13 Op De Beeck Wilfried 71 27 Dox Magda 19 

13 Verhoeven Fonne 71 

 

 

  

Er wordt weer gestreden maar er zijn natuurlijk nog verschillende spelers die nog beurten 

moeten inhalen en dat kan de stand nog gevoelig overhoop gooien. 

Ook wordt er dikwijls heel goed gekegeld maar dan is het net niet om op te schrijven !!! te 

vroeg of te laat 

 

Verder verloopt alles volgens zijn normale gang, we kegelen de tweede en vierde zondag 

voormiddag van elke maand vanaf  9.30 uur en elke keer kan er een beurt ingehaald worden als 

ge om 10.30 uur aanwezig zijt, en ambiance is er altijd. 

Iedereen welkom 

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

We kijken er naar uit om je hier te ontmoeten. 

 
 

 
 

Hallo iedereen, 

 

Hopelijk kan iedereen genieten van de vakantie: het zonneke, fietsen, wandelen, luieren, 

gezellig buiten eten… 

Kortom genieten. 

Onze KVLV activiteiten staan ook op vakantietijd. 

Voor de sportievelingen gaan we wel maandelijks fietsen: 

- Do. 18 juli 

- Do. 8 augustus 

Vertrek aan de kerk om 13h. 

Ga je voor het eerst mee fietsen neem dan contact op met Frieda Bruyndonckx of een 

bestuurslid. 

Het kan zijn dat tijdens de zomer het vertrekuur veranderd. 

 

De bestuursploeg 

 

Niet vergeten 

- zondag 8 september: Fietselieren: info in dit gildeleven 

- zondag 22 september: ontbijt. Meer info hierover in het volgende gildeblad. 
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 Agenda: 

 

 

 

 

 

17/07/2019 Oefenen vlegelen 19.30 uur 

25/07/2019  DONDERDAG LG Bestuursvergadering 

24/07/2019 Oefenen vlegelen 19.30 uur 

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 


