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Boerenbond  

Landelijke Gilde Lier-Noord Maandblad – September 2019 

       64 ste jaargang - nr.: 9 
 

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. 

Kaartnieuws. 

 

Senioren gewest Lier. 

 

KLJ Nieuws 

 

KVLV nieuws. 

 

Agenda  
 

 

 

 

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

Uitzien naar  

De oogst is bezig.  

Niet alleen op het land,  

ook in onze vereniging  

en in ons eigen leven  

moeten we zaaien  

en vooral niet vergeten  

te oogsten. 

 

“Wat een mens zaait, 

zal hij oogsten”,  

zei Paulus 2.000 jaar geleden al.  

Moeilijk te geloven  

in deze tijden van klimaatverandering,  

want door droogte en onweders  

krijgen oogsten het vaak moeilijk.  

Anderzijds is het een waarheid als een koe.  

Wanneer je niet zaait,  

zal je niets oogsten,  

zelfs niet met de beste weersomstandigheden.  

 

Paulus voorzag dit.  

“Laten we ondanks alles toch het goede doen”,  

zegt hij, “zonder opgeven,  

want als we volhouden  

zullen we oogsten wanneer  

de tijd daarvoor gekomen is. 

 

” Met onze landelijke gilde  

komen we na de zomer terug samen.  

Hoog tijd om weer aan de slag te gaan  

met nieuwe ideeën  

en de kansen te grijpen die zich aandienen.  

 

We zaaien het goede in ons dorp,  

in de hoop heel wat vreugde te oogsten. 

 

Nathan Rijnders Pastoraal vormingswerker 
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 WOORDJE VAN DE VOORZITTER. 

 

 

 September’19 
 

We moeten iets rechtzetten. 

In het vorige gildeleven gaven we de uitslag van ‘bank zoekt plek’  

Een uitslag die we genoteerd hadden op 31 juli voor de bestuursvergadering landelijke gilde 

van 1 augustus. 

Een aantal mensen lieten ons weten dat je maar tot 15 juli kon stemmen en ja inderdaad we 

hadden afgesproken stemmen tussen 15 juni en 15 juli. 

Dus gaan we kijken op 15 juli en dan komt de bank aan het kapelletje ‘Maria onze Moeder’ 

In de Bremstraat langs de fiets knooppunten een mooie en gezellig plaats. 

We hopen dat iedereen begrip heeft voor deze wijziging . 

  

Fietselieren is net voorbij. 

Een mooie editie en een woord van dank aan alle fietsers, aan alle medewerkers voor en 

achter de schermen. 

Veel positieve reacties gekregen over de mooie fietstochten met dank aan de 

parcoursbouwers. 

Ook dank aan de familie Vervloet om hun bedrijf open te stellen voor stopplaats 

Fietselieren. 

Dank aan KLJ aan KVLV en Landelijke gilde voor de vlotte en goede samenwerking. 

 

De verdeling via de post van ons Gildeleven is een tijd vlot verlopen. 

De laatste twee maanden liep het echter helemaal verkeerd. 

Sommige kregen ons gildeblaadje een maand te laat ander kregen het niet en op bepaalde 

plaatsen kreeg men het twee keer. 

Op dit ogenblik zijn we samen met de post aan het zoeken hoe we dit opnieuw vlot kunnen 

laten bedelen. De post heeft al toegegeven dat de fout in het verdeelcentrum in Lier zit. 

Zij hebben zich al meermaals verontschuldigd en hopen op ons begrip. 

We proberen om dit euvel zo snel mogelijk in orde te brengen. 

Je mag ons altijd een seintje, berichtje (straatnaam en nr op 0477 75 69 25) geven als je het 

gildeleven hebt gekregen. 

 

Onze winter werking gaat van start op vrijdag 20 september met het kaart seizoen. 

Als je graag komt meekaarten je bent van harte welkom. 

 

 

 

Luc. 
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Kegelnieuws.  
 

We zijn reeds in de maand september aangekomen en dat betekent dat er nog een viertal 

kegel voormiddagen zijn en  het seizoen is voorbij.  

Elf kegelzondagen zijn reeds voorbij, maar er zijn nog verschillende mensen die één of 

meerdere beurten kunnen inhalen….doen hé!  

We hebben wel een paar keer minder goed weer gehad , maar voor volgende kegel zondag 

wordt schitterend weer voorspeld, we zullen er van profiteren! 

Volgende maand oktober is er weerom een verandering van kegelzondag, er zijn namelijk 

verschillende mensen die is de processie van de patroonheilige van onze stad gaan en die 

traditie willen we zeker niet veranderen!  

In oktober kegelen we dan op 6 en 27 oktober! 

 

 

Tot dan  Leo. 

 

 

Kaartseizoen 2019 – 2020 
 

Na een warme en droge zomer is het plots  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 
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Gewestelijke seniorennamiddag 
 

Vindt plaats op donderdag 3 oktober 2019 om 13.30 uur 

 

Locatie Parochiecentrum OLV-Onbevlekt,  Mechelsesteenweg  233 te Lier 

 

Geachte heer/mevrouw, 

U wordt vriendelijk uitgenodigd om deel te nemen aan de gewestelijke seniorennamiddag. 

Programma 

Onthaal met koffie ,welkom, bezinning 

Voorstelling van Mercy Ships: Aan boord van de Africa Mercy werken meer dan 400 

fantastische vrijwilligers die eersteklas medische hulp verlenen: dokters, 

verpleegkundigen, ingenieurs, landbouwers, bouwvakkers en nog veel meer. 

 
 

 Als animatie voorzien we een optreden van het duo Marc en Leo 

 

 We sluiten de namiddag af  met een etentje met kalkoengebraad op het menu 

 

Deelnemen kan door betaling van 15 € aan een bestuurslid of door storting op rekening  

BE98 7332 2200 0593  en dit ten laatste tegen 1 oktober! 

 

We hopen u zeker  weer te mogen ontmoeten ! 

Leo Sluyts      (gsm; 0472 556742) 

 

 

 
 

Op de startdag van KLJ Lier-Noord kan je op een leuke manier kennismaken met onze 

jeugdbeweging. De startdag is bedoeld voor kinderen van 6 t.e.m. 16 jaar, maar als ouder ben 

je natuurlijk ook welkom! De startdag zal doorgaan op zondag 22 september van 14-17 uur 

aan ons lokaal. 

 

✓ springkasteel 

✓ leuke spelletjes samen met de leidingsploeg! 

 

De leiding heeft er alvast super veel zin in, hopelijk jullie ook! 

 

Tot dan 
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Hallo allemaal, 

 

Tijdens het maken van dit gildeblad lopen de inschrijvingen voor het ontbijt vlot binnen. We 

hopen er weer een mooie gezellige editie van te maken. 

Bedankt aan al degene die ingeschreven zijn. 

 

Onze andere activiteiten zijn: 

 Donderdag 19 september 2019 om 13 h. Fietsen. Vertrek aan de kerk. 

 

 Woensdag 9 oktober 2019 om 19.45h. Bowling. 

Inschrijven voor 1 oktober bij Hilde Tielemans of bij een bestuurslid. 

 

 Donderdag 10 oktober 2019 om 19.00h.: kookles. Italiaanse favorieten. 

Door Rita Augustijnen. 

Iedereen welkom. 

 

 

 Maandag 14 oktober 2019 om 13 h. 55+ vergadering. 

Thema: Ontspannen en beter inslapen. 

Alle 55 plussers van harte welkom.  

Naar gewoonte starten we met een lekkere maaltijd. 

 

Ook naar jaarlijkse gewoonte komen de bestuursleden in de loop van de maand oktober langs 

voor het lidgeld. 

Als je nog mensen kent die graag lid willen worden laat het gerust weten. Iedereen is van harte 

welkom. 

Ideeën of suggesties voor het programma voor 2020 mag je ook altijd laten weten. 

 

De bestuursploeg. 
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 Agenda: 

 

 

 

 

 

 

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 

18/10/2019 Kaarten 

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 


