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Boerenbond  

Landelijke Gilde Lier-Noord Maandblad – Oktober 2019 

       64 ste jaargang - nr.: 10 
 

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. 

 

Lidgelden. 

Kegelnieuws. 

 

Kaarten. 

Senioren gewest Lier. 

 

Senioren Herfstontmoeting Zandhoven. 

Wandelnieuws 

 

Toneel ga je mee? 

KVLV nieuws. 

 

Agenda  

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

 

 Hand in hand 
 

 

Wij vergaderen weer. 

Er moet van alles gebeuren dit jaar. 

Wie zal voorbereiden, 

wie zal organiseren, 

wie zal spreken, 

en wie doet het gewone werk? 

 

Kom, Heilige Geest, 

Dat wij, hand in hand, 

onze wereld veranderen. 

 

De een veegt en de ander schrijft, 

een derde brengt een bezinning 

en nog iemand zorgt voor koffie. 

Er zijn er ook nodig die luisteren 

en gewoon aanwezig zijn. 

Allen zijn nodig en nuttig 

in Gods ogen. 

 

Kom, Heilige Geest, 

dat wij, hand in hand, 

onze wereld veranderen. 

 

Laten wij in de stilte van ons hart 

de bijdrage van allen waarderen. 

En laten wij elkaar geregeld danken 

voor het goede dat gebeurt. 

 

Kom, Heilige Geest, 

dat wij, hand in hand, 

onze wereld veranderen. 

 

Kleopas 
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 WOORDJE VAN DE VOORZITTER. 
 

 

 Oktober ’19 
 

“Is oktober nat en koel , dan is een zachte winter een voorgevoel” 

Een oude weersspreuk met veel wijsheid. Alleen afwachten of het uitkomt. 

Regen die is er al wel wat gevallen, maar volgens de weerman nog steeds niet voldoende. 

En ik geloof hem het is nat in de bovenste teeltaarde maar de tweede steek die is nog hard en 

droog. 

Het zal nog een tijdje moeten regenen om deze voldoende vochtig te krijgen. 

 

 

Onze winterwerking is van start gegaan met onze kaartprijskamp. 

Als je nog graag mee komt kaarten je bent van harte welkom. 

Iedere eerste en derde vrijdag van de maand. 

 

 

Op dit ogenblik zijn onze bestuursleden bezig met het ophalen van de jaarlijkse lidgelden. 

Als je vragen hebt over onze gilde dan is dit een uitgelezen moment om ze te stellen. 

Ook als je kandidaten hebt om lid te worden mag je dit uiteraard meegeven. 

Nieuwe leden kunnen het eerste jaar gratis lid zijn.  

Iedereen is van harte welkom. Als lid ontvang je maandelijks het gildeleven, je krijgt 6 keer per 

jaar ‘ Libelle Nest ‘ samen met ons ledenblad ‘ Buiten ‘ opgestuurd. Met zijn alle samen maken 

we de beweging sterk en ledenwinst maakt ook onze beweging meer dynamisch. 

Verder in dit gildeblad kan je de reeksen en hun bijdrage bekijken. 

 

 

Op zondag 22 september organiseerden KVLV samen met landelijke gilde een lekker ontbijt. 

Dit kregen we van vele onder jullie te horen: Een ontbijt georganiseerd met een ploeg 

vrijwilligers die met veel goesting werk maken om iedereen te laten genieten van het lekkere 

eten. 

Daarom een woord van dank aan de bestuursleden van KVLV en LG. Samen maakten we er 

een mooie en succes volle zondagmorgen van. Ook iedereen die kwam ontbijten, dank je wel 

voor de steun en lieve vriendelijke attenties. Tot volgend jaar. 

 

 

Luc. 

 

 

Volg #Boerentrots 
facebook  

instagram  
youtube 

 

https://www.facebook.com/Boerentrots-318387258786801
https://www.instagram.com/boerentrots/
https://www.youtube.com/channel/UCXOszuoSwQuLeFkP96lsPaA
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Kegelnieuws. 
 

Allee mensen we zijn reeds in de maand oktober aangekomen en dat betekend dat het 

kegelseizoen naar zijn einde aan het lopen is , als ons gildeblaadje op tijd komt kan ik zeggen 

dat er nog 2 kegelbeurten te doen zijn! 

De eerst volgende kegelbeurt is op zondag 27 oktober , dit is eigenlijk de normale speeldag 

want het is dan de vierde zondag van de maand! 

Afsluiten met ons kegelkampioenschap doen we op zondag 3 november , dan kegelen we na 

de middag, diegene die nog een beurt moeten inhalen zijn zeker om 13.30 uur aanwezig en het 

kampioenschap begint om 14.00 uur! 

Natuurlijk sluiten we het kegelseizoen af met een lekker feestje om onze gespaarde centjes op 

te souperen !! 

Nog allemaal eens een extra inspanning doen om uw klassement te verbeteren nog een laatste 

eindsprint en we kennen onze kampioen van de competitie…! 

Tot dan   Leo 
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Kaarten      
 

We zijn reeds een heel eind in de maand oktober  aangekomen en vorige maand zijn we ons 

62e kaartseizoen begonnen . 

Er kan nog altijd ingeschreven worden want er zijn nog verschillende kaartliefhebbers die zich 

verontschuldigd hebben dat ze er enkele keren niet konden bijzijn, ze zijn nog altijd welkom. 

Ik schrijf hier omdat er enkele data’s veranderen, zo is namelijk 1 november op een vrijdag, 

dan kunnen we toch niet kaarten hé daarom hebben we de 2 kaartavonden van november een 

week opgeschoven, dus we kaarten op 8 en 22 november en ge weet het waarschijnlijk  wel, 

de eerste kaartdag van november is er gewoonlijk iets te eten en daar gaan we niets aan 

veranderen …hmmm lekker worstenbrood of appelbollen of wat zal het worden want onze 

traditionele bakker is er niet meer!!! 

 

Men zegge het voort en iedereen hartelijk welkom 

Marc en Leo 

 

Senioren namiddag Gewest Lier. 
 

Geachte heer/mevrouw 

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

 

Vindt plaats op donderdag 28 november 2019 om 13.30 uur 

Locatie Parochiecentrum OLV-Onbevlekt,  Mechelsesteenweg  233 te Lier 

Programma: 

 Welkom en onthaal met koffie 

 Bezinning 

 ‘Meneer De Champetter’ door Philip van Outrive. 

 Optreden Nostalgique dompelt je onder in de nostalgie van de jaren ‘50-‘60-‘70-‘80-

‘90 en brengt je graag in de sfeer van de cafés waar vroeger als middelpunt de jukebox 

te vinden was. In hun uniek concept moedigen ze iedereen aan om een plaatje aan te 

vragen in hun ‘Live Jukebox’. Bij de aanvraag wordt ook vermeld: van wie, voor wie 

en waarvoor. Dit bevordert de sfeer: soms ontroerend, soms motiverend, soms 

ondersteunend, steeds met een ludieke knipoog. 

 Iedereen ontvangt tevens een overzicht van het nieuwe jaarprogramma 2019-2020 

 

We sluiten de namiddag af met een etentje met frikadellen met krieken. 

 

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) 
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Herfstontmoeting Senioren 

 

Beste, 

Graag nodigen we u en uw partner uit voor de derde editie van de Provinciale 

Herfstontmoeting. We verwachten alle senioren voor een boeiende dag met voor elk wat wils! 

We beginnen de dag met een koffie, een welkomstwoord door onze Provinciale 

Seniorenvoorzitter Jan Francken en een bezinning. 

 

Daarna geven we het woord aan onze gastspreker: Jacques Van 

Outryve.  Jaqcues vertelt  ons meer over de toekomst van 

Europa. 

 

Na de middaglunch, bestaande uit witte & zwarte pensen met appelmoes, volgt het 

animatiegedeelte met een optreden van niemand minder dan 

Luc Steeno & Ida de Nijs. 
 

We verwachten zoals gewoonlijk een grote 

opkomst voor dit initiatief.   

Belangrijk is dat je inschrijft via uw 

seniorenafgevaardigde of secretaris. 

Gelieve ook de nodige afspraken te maken voor 

gezamenlijk vervoer naar Zandhoven. 

 

Tot ziens in Zandhoven op 20 november! 

 

Vanaf  9.30 uur tot 16.30 uur 

Plaats: De Populier, Populierhoeve 22 te Zandhoven. 

 

Deelnemen kan door betaling van 20 € aan een bestuurslid of door storting op rekening  

BE98 7332 2200 0593  en dit ten laatste tegen 8 november! 

 

We hopen u zeker  weer te mogen ontmoeten ! 

Leo Sluyts      (gsm; 0472 556742) 

 

Wandelnieuws 
  

Zondag 10 november gaan we onze benen nog eens strekken. 

We trekken er op uit voor onze jaarlijkse najaarswandeling. 

  

Deze zal doorgaan in de bosrijke omgeving te Kessel.  

We komen samen om 8.00 u op de parking van O.L.V. Onbevlekt zodat we samen  

kunnen rijden naar vertrek plaats. 

We sluiten, naar traditie, de wandeling af met een drankje. 

Noteer deze dag alvast in jullie agenda. 

Iedereen van harte welkom. 

Marc 
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Toneelnieuws 
  

Een lid van onze vereniging is aangesloten bij het toneelgezelschap “ De vrolijke 

vrienden” Mijlstraat Duffel 

Zij spelen in februari 2020 het toneelstuk “ Met de zege van de Heer”. 

Het verhaal speelt zich af in een klooster waar er oplossingen moeten gezocht worden 

voor de problemen die zich daar voordoen. 

Wij zouden met onze gilde gaan kijken op vrijdag 28 februari 2020 om 20 uurGezien het 

grote succes in het nodig om in te schrijven.  

Dit kan bij een bestuurslid tot en met 10 december. 

Kostprijs € 10 per persoon. 

We verwachten jullie allen voor deze klucht in 3 bedrijven. 

Marc. 

 

 
 

Hallo allemaal, 

 

De activiteiten voor november en december. 

Een geheugensteuntje voor wie zijn programma te goed heeft weggelegd. 

 

 Donderdag 7 november 2019 om 19 h.: kookles. Wokken. 

 

 Zaterdag 16 november 2019: Etentje met partner. 

‘ in den Draaiboom’ 

Inschrijven voor 1 november bij Hilde Tielemans: 0479/43.68.16 

Inschrijven is betalen: Graag bij inschrijving al een voorschot van 25€/ persoon. 

Dit bedrag kan je betalen aan Hilde of aan een bestuurslid. 

We vertrekken samen aan de kerk om 18.30h. 

 

 Donderdag 28 november en donderdag 5 december 2019 om 19.30h. Crea – les. 

Maken van een kerstster in papier. 

Door: Gilbert 

Uitnodiging met het materiaal dat je nodig hebt volg nog. 

 

 Zondag 1 december 2019 om 14h. Algemene vergadering 

 

 Woensdag 11 december 2019 om 19 h.: kookles. Soep 

Iedereen welkom. 

 

Voor het programma van 2020 zijn we nog op zoek naar leuke, toffe activiteiten. 

Als je een idee hebt laat het gerust weten. 

 

Wat er in 2020 wel zal veranderen is de naam van KVLV. Wat het zal worden weten ook wij 

nog niet vanaf 24 januari word hij bekent gemaakt. 

De bestuursploeg. 
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 Agenda: 

 

 

 

 

 

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 

28/11/2019 Senioren Lier 

29/11/2019 LG Bestuursvergadering 

6/12/2019 Kaarten 

20/12/2019 Kaarten 

27/12/2019 LG Bestuursvergadering 

3/01/2020 Kaarten 

10/01/2020 Kwis 

17/01/2020 Kaarten 

22/02/2020 Koken 

24/01/2020 LG Bestuursvergadering 

29/02/2020 Koken 

5/02/2020 koken 

7/02/2020 Kaarten 

12/02/2020 koken 

14/02/2020 kaarten 

19/02/2020 koken 

28/02/2020 LG Bestuursvergadering 

29/02/2020 Teerfeest 

6/03/2020 Kaarten 

20/03/2020 Kaarten 

27/03/2020 LG Bestuursvergadering 

 
 https://boerentrots.be/manifest 

Begindatum Onderwerp 

https://boerentrots.be/manifest

