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Boerenbond  

Landelijke Gilde Lier-Noord Maandblad – Augustus 2019 

       64 ste jaargang - nr.: 8 
 

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. 

 

Kegel nieuws. 

Senioren. 

 

Kaarten 

KVLV nieuws. 

 

Ontbijt. 

 

Fietselieren. 

 

Agenda  
 

 

 

 

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

 Mooie teksten over het leven 

 

Ik wil leven  

Want je bent er maar even  

Sta nooit stil bij een moment  

 

Beleef het heden  

En vergeet het verleden  

Wat niet is en wat niet blijft  

 

Je krijgt nooit problemen  

En bent een goed mens  

Als je jezelf altijd blijft 

 

Ooit moet ik leren leven  

Niet meer door het leven zweven 

 

Het leven aanvaarden en begrijpen  

Men ogen open, niet toeknijpen 

 

Mijn dagdromen zijn nu voorbij  

Over tot een nieuwe bladzij  

 

Aanvaarden wat het leven bied  

Hoor mijn teksten aan, hier mijn lied 

 

Door het leven zal ik beven  

Iedereen mijn aandacht geven 

 

Een nieuwe vriend voor elke dag 

Ik hoop dat ik beleven mag 

 

Wat vriendschap en liefde zijn 

Want dat maakt het leven fijn.  
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 WOORDJE VAN DE VOORZITTER. 
 

 

 Augustus ’19 
 

Stemmen voor ’Bank zoekt plek’, de uitslag is bekent. 

Het was een stevige strijd met steeds wisselende eerste plaats. 

 

De uitslag : 

 
Nadat in 2017 de eerste bank aan de school werd geplaatst en het jaar nadien de tweede bank 

aan het kapelletje O.L. Vrouw ten Kerselaer komt de derde bank aan de kegelbaan bij Leo en 

Zoé . 

Ze kan daar goed dienst doen tijdens de vele kegelspelen daar de aanwezige bank dringend aan 

vervanging toe is. 

Als je ze eens wil testen je bent er welkom. 

 

Op 8 september gaan we opnieuw Fietselieren. 

Fietsen langs land en tuinbouwbedrijven, langs natuurreservaten en de mooie kronkelende nete 

is een belevenis op zich. 

Iedereen is van harte welkom fietsers, helpers of zij die graag eens iets komen eten of drinken. 

Een toffe ploeg van enthousiaste vrijwilligers zal u met open armen ontvangen. 

Tot zondag 8 september. 

 

Op zondag 22 september organiseren we samen met KVLV een grandioos ontbijt. 

Inschrijven voor 8 uur of 10.30 uur en een uitnodiging vindt je verder in dit gildeleven. 

 

 

 

Luc 
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Kegelnieuws.  
 

We zijn reeds in de maand augustus aangekomen en dat betekend 

dat we al over de helft van het seizoen zijn. Tussen alle drukke 

bezigheden van het kermisgedoe in de buurt heb ik toch nog de tijd gevonden om iets te 

schrijven voor ons gildeblaadje.  

Vorige zondag hadden we reeds onze negende kegelzondag van het seizoen, ongelooflijk !      

Maar toch moet ik even nog iets zeggen over onze achtste speeldag, dit was een voormiddag 

met veel regen en toen gebeurde er iets ongelooflijk, er werd namelijk 12 keer alles omver 

gegooid, en er was zelf een ronde bij waarin 4 keer alles omver lag! Goed voor onze spaarpot 

van de barbecue! 

Volgende maand zijn er enkele datums verandert , dit omdat we op 8 september fietselieren 

organiseren en ook omdat KVLV samen met onze L.G het ontbijt tot een goed einde willen 

brengen!  

In september kegelen we dan op 15 en 29 september! 

 

Tot dan  Leo 

 

 

 

Seniorenwerking 
 

Onze driedaagse reis naar het Duitse Wezerbergland komt nu wel zeer dicht bij, en eigenlijk 

heeft het lang geduurd eer we zover zijn , dit komt denk ik omdat we er al zolang mee bezig 

zijn! 

We zijn er zeker van dat het een mooie reis gaat worden en hopelijk hebben we goed weer en 

een goede sfeer, ik ben er klaar voor en ik denk jullie ook, laten we er dan met z’n allen het 

beste van maken!! 

Alle administratie er rond is bijna afgewerkt en we vertrekken op maandag 2 september om 

7.00 uur aan onze parochiezaal , alle medereizigers krijgen een brief met de laatste 

mededelingen ! 

 

Ook kan ik al melden dat dat de senioren een eerste samenkomst hebben op 3 oktober in onze 

parochiezaal en zal gaan over “ Mercy ship “  en als animatie hebben we” Marc en Leo” , maar 

daarover volgende maand meer ! 

Hou deze datum vrij, meer uitleg en de definitieve aankondiging komt zeker volgende maand! 

 

Welkom  Leo  
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Kaartseizoen 2019 – 2020 
 

Na een warme en droge zomer is het plots bijna september 

en dat betekent dat we aan onze winterwerking beginnen 

met niet te vergeten onze kaartavonden ! 

We nodigen al onze leden uit om mee te komen kaarten 

met onze gilde, het is er altijd plezant en regelmatig wordt 

er iets gegeten en als ge dan nog goede kaarten krijgt dan 

is dat natuurlijk nog beter!! 

Het nieuwe kaartseizoen start op vrijdag 20 september en iedereen is welkom vanaf 19.30 uur, 

beginnen met de competitie doen we vanaf 20.00 uur en het kaarten stop om 24.00 uur! 

Zoals we gewoonlijk elk nieuw seizoen beginnen doen we dat dit jaar opnieuw namelijk met 

een lekkere koude schotel, om te beginnen kan dat zeker niet tegenvallen , en ge moet niet 

bang zijn er zal wel een schotel voor u voorzien zijn! 

Zoals vroeger kaarten we de eerste en de derde vrijdag van de maand ,  12 avonden die tellen 

voor het kampioenschap en als ge de meeste slagen haalt dan ben je de kampioen , misschien 

ben jij dat wel , het is iedereen van harte gegund, en anders….als we ons maar amuseren he!! 

 

Leo 

 
 

Hallo allemaal, 

 

Hopelijk kan iedereen genieten van de vakantie, de zon, de nu toch wel heerlijke temperaturen. 

 

Ondertussen zitten we met de bestuursploeg niet stil en zijn we bezig met de voorbereiding 

voor fietselieren en het ontbijt. 

Meer info hierover vind je in dit gildeleven. 

 

Voor Fietselieren 8 september: Mensen die graag een handje komen helpen die dag zijn van 

harte welkom en bedankt bij voorbaat. Graag een seintje. 

We hopen natuurlijk op goed weer en nodig alvast familie en vrienden uit voor het fietsen of 

kom gerust iets eten in de zaal. 

 

Voor het ontbijt is de werkwijze zoals de vorige jaren. Zie info in dit gildeblad. Wil je zeker 

zijn van een plaats op het door jou gekozen uur wees er dan snel bij. Want vol is vol. 

 

Voor het overige is er maandelijks nog het fietsen: do.8 augustus, do. 19 september.  

Vertrek om 13h. aan de kerk. 

 

Nog even dit: In september zou Gilbert ons leren trollen maken. Maar door omstandigheden 

word dit verschoven naar een latere datum ( 2020 ). 

 

De bestuursploeg. 
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KVLV en LG 

                 nodigen U uit op hun 

          jaarlijks ontbijtbuffet 

 
Op zondag 22 september 2019 kan U en uw familie komen genieten van een heerlijk 

ontbijtbuffet, bestaande uit een glaasje fruitsap, onbeperkt koffie en/of thee en een ruim aanbod 

aan pistolets en sandwiches met beleg en koffiekoeken. 
(indien u dit wenst kan u ook tijdens of na de maaltijd nog een ander drankje bestellen, dit is wel apart 

te betalen ter plaatse.) 
 

Waar : Parochiezaal O.L.Vr.Onbevlekt Tijdstip :  * 8.00 h – 10.00 h 

       Mechelsesteenweg 233b      * 10.30 h – 12.30 h 

     2500     Lier    Tussen 10.00 h en 10.30 h is   

       het buffet gesloten! 

Inschrijving : Uiterlijk tegen 9 september 2019      

(inschrijving pas geldig na betaling op rekening BE 49 7332 2212 4471) 

Prijs :  *  volwassenen  :    12 €  per persoon 

  *  3 – 12 jarigen :    8 €  per persoon 

  *  0 – 3 jarigen :    gratis – wel inschrijven! 
 

Gelieve onderstaande strook af te geven bij iemand van de  

bestuursploeg, op één van volgende adressen of via mail : 
 

 Mechelsesteenweg 346 – Lier 

 Ringenhofweg 90 – Lier 

 Lintsesteenweg 78 – Lier 

 luc.florus@skynet.be   of   hilde1964@hotmail.com              

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inschrijvingsstrook ontbijtbuffet zondag 22 september 2019 
 

Naam : 

……………………………………………………………………………………………………… 

Adres : …………………………………………………………………………………………………….. 

Tel. en/of GSM nr.   : …………………………………………………………………………… 
 

Aantal :  ………. Volwassenen      Tijdstip : 0  van 8.00 h tot 10.00 h 

    ………. Kinderen (tot 12 jaar)             0 van 10.30 h tot 12.30 h 

    ………. Kinderen (tot 3 jaar) 
 

Indien mogelijk tafel delen 

met:………………………………………………………………………………………………….. 
 

0 Wij betalen €………. per overschrijving op rekeningnummer BE 49 7332 2212 4471 

0 Wij betalen € ……… contant aan 

………………………………………………………………………………………….. 
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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. 
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 Agenda: 

 

 

 

 

 

11/08/2019 Vlegelen Lint 

11/08/2019 Kegelen 

23/08/2019 LG Bestuursvergadering 

25/08/2019 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 

29/09/2019 Kegelen 

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 

29/11/2019 LG Bestuursvergadering 

6/12/2019 Kaarten 

20/12/2019 Kaarten 

27/12/2019 LG Bestuursvergadering 

 

 

Begindatum Onderwerp 


