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Boerenbond  

Landelijke Gilde Lier-Noord Maandblad – November 2019 

       64 ste jaargang - nr.: 11 
 

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. 

 

Kwis. 

 

Senioren gewest Lier. 

Toneel ga je mee? 

 

Kegelnieuws. 

 

Senioren Herfstontmoeting Zandhoven. 

 

KVLV nieuws. 

 

Agenda  

 

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

   Allerheiligen  

 

  Het Feest van Allerheiligen  

  spreekt tot de verbeelding,  

want ‘heiligen’ zijn in veler ogen supermensen  

met een onberispelijke levenswandel.  

Wanneer we over heiligen spreken,  

dan spreken we niet over mensen  

die nooit iets verkeerds hebben gedaan.  

Heilig zijn is:  

niet eigenwijs,  

verwend en hoogmoedig zijn.  

Het is zijn wensen aanpassen  

aan andere mensen,  

niet méér nodig hebben dan nodig is  

en de andere hoger inschatten dan jezelf.  

Wij weten dit …  

maar brengen er zelf vaak zo weinig van terecht.  

Heilig zijn is: 

 niet hard zijn voor mekaar  

en mekaar geen pijn doen.  

Wij zijn vaak te weinig zachte mensen.  

Als we ergens zeker van zijn,  

dan proberen we op alle manieren gelijk te halen,  

vaak tegen beter weten in  

en zonder rekening te houden met anderen.  

Heilig zijn is:  

totaal anders dan oneerlijk  

en onrechtvaardig zijn.  

Het is volledig denken aan het geluk  

van anderen en altijd bereid zijn  

om eigen fouten toe te geven.  

Dat is bij ons niet altijd het geval.  

Heilig zijn is:  

door een gebaar  

van kleine goedheid  

van mens tot mens  

de wereld aangenamer,  

warmer, menselijker maken.  

Niet één dag,  

maar elke dag opnieuw,  

een leven lang.  

 

Jos Daems Nationaal Proost 
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 WOORDJE VAN DE VOORZITTER. 
 

 

 November ’19 
 

40 jaar kegelen hebben we dit seizoen afgesloten in de regen. 

Een stevige pletsbui kon de spelers niet tegenhouden om het kampioenschap te kegelen. 

Eerst moesten enkele spelers nog wat punten inhalen voor hun algemeen klassement.  

Vanaf  14 uur ging dan het kampioenschap van start. 

De winnaars zijn Leo Sluyts voor het algemeen klassement en het dag kampioenschap is 

gewonnen door Geert Sluyts. Het doet ons vermoeden dat ze samen af en toe stiekem trainen, 

maar dit is maar een vermoeden. Alleszins nen dikke proficiat allebei, ook de andere kegelaars 

bedankt vrouwen en mannen zonder jullie zou het ook niet kunnen. 

Tot slot nog een woord van dank voor 40 jaar kegelen. 

We  hebben dit gevierd met een goed glaasje en enkele lekkere hapjes. Een blijvend aandenken 

dat iedereen mee naar huis kreeg zal er voor zorgen dat we aan deze dag steeds zullen 

terugdenken. 

De kegelbaan ligt ondertussen ook al 25 jaar bij Leo en Zoë. 

Waar is de tijd dat we bij de Jos Nicolay het kegelseizoen afsloten en vierden met pensen. 

Eten bij -4 graden. We zaten toen buiten want zijn garage was te klein voor iedereen. 

Nu 40 jaar later hebben we de luxe om in een grote garage goed verwarmd te zitten. Iedereen 

gezellig rond een tafel , genietend van een heerlijke barbecue. Bedankt Leo en Zoe en alle 

helpers om groenten te snijden en alles mee klaar te zetten en natuurlijk ook achteraf alles 

opnieuw proper op te ruimen. 

Het was een mooie gezellige dag. Rond 21 uur hebben we afgerond en ik zag Walter met zijn 

rode lantaarn naar huis fietsen. 

Bedankt iedereen en tot volgend jaar. 

 

In januari gaan we opnieuw quizzen als je eens graag meedoet. 

Je bent welkom een uitnodiging staat verder in dit gildeleven. 

 

 

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. 
 

Het kegelseizoen voor het jaar 2019 zit er weeral op…spijtig hé ! 

Het waren telkens weer mooie zondag voormiddagen voor mij, er werd veel gelachen, 

gedronken en natuurlijk ook gekegeld, ik hoop dat het voor ieder kegelliefhebber ook plezant 

geweest is . 

 Zondag 3 november hebben we het seizoen afgesloten, de slechtste dag sinds maanden, wat 

was dat ….koud, wind  en regen waren van de bovenste plank, maar we waren er op 

voorbereid, we hadden een groot verwarmingsvuur geplaatst in de kegelloods en buiten 

hadden we twee tenten voorzien één tent om de barbecue te organiseren en één tent om onze 

kegelaars te beschermen tegen de wind, de koude en de regen, we hadden er blijkbaar een 

tribune met vip plaatsen van gemaakt! 

Eerst hebben we de competitie afgewerkt, voor degene die nog een beurt moesten inhalen die 

konden dat doen als zij op tijd aanwezig waren. 

Ge weet het, met onze competitie is het de bedoeling om de regelmatigste speler van het jaar te 

kennen, hoe doen we dat…. Elke kegelzondag om 11 uur schrijven we de drie beurten die dan 

gegooid worden op, en de punten van de 14 zondagen worden bijeen geteld. 

Zo komen we aan de volgende einduitslag  
 

1 Sluyts Leo 263  13 Bistmans Mathilda 181 

2 Tielemans Marc 216  14 Brits Julien 179 

3 Op de Beeck Marc 213  15 Sels Zoë 178 

4 Celis Agnes 198  16 Sluyts Geert 176 

5 Van Den Bosch Sisse 197   Tisson Staf 176 

6 Hermans Frans 196  18 Op de Beeck Wilfried 160 

7 Gahler Wendy 192  19 Sluyts Jos 155 

 Van Eester Gert 192  20 Verhoeven Alfons 153 

9 Sweert Louis 191  21 Moons Maria 142 

10 Braem Guy 188  22 Jacobs Roza 2 122 

 Jacobs Rosa 188  23 Jacobs Walter 86 

12 Boniver Paulette 186  24 Sluyts Bert 63 
 

Proficiat aan iedereen voor deze mooie competitie en aan kampioenstitel van dit jaar was niets 

aan te doen, van na de derde speeldag heeft hij de leiding genomen en heeft die nooit meer 

afgestaan, ge moet het maar doen of veel geluk hebben, maar ik heb al mensen horen zeggen, 

er is geen geluk mee gemoeid, hetgeen dat ge omgooit doe je zelf !! 

Spijtig voor diegene die het onderspit moesten delven , ik zou zeggen volhouden allemaal en ik 

ben zeker dat iedereen zijn prestatie kan verbeteren! 

Speciaal ook een woordje van dank aan alle kegelaars om er zo’n mooi seizoen van te maken , 

ik heb er van genoten en ik hoop jullie ook !! 

Dit is dan de uitslag van de competitie, we hebben de laatste speeldag ook een dag 

kampioenschap gespeeld maar die uitslag zal ik volgende maand opmaken. 

Als afsluiting van het kegelseizoen stond er ons nog een heerlijke barbecue te wachten , en 

onze bakker, de Luc heeft dat keurig voor mekaar gebracht, het was super lekker, bedankt ! 

Ook dank voor de helpende handen die voor de groenten en al wat er bij komt hebben gezorgd  

Hartelijk dank aan iedereen om er zo’n mooie zondagvoormiddagen van te maken! 
 

Leo 
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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 25 november! 

 

We hopen u zeker  weer te mogen ontmoeten ! 

Leo Sluyts      (gsm; 0472 556742) 

 

 

 

 

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 uur. 

 Gezien 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. 
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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) 
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Hallo allemaal, 

 

De bestuursploeg wil jullie bedanken voor het hernieuwen van je lidgeld. 

Wij zullen proberen weer toffe, leuke, aangename activiteiten voor jullie te organiseren 

 

Hieronder vind je alvast de laatste activiteiten voor dit jaar. Wat is het jaar weer snel 

voorbijgevlogen; 

 

 

 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 kan je bij de bestuursploeg bekomen. 

Iedereen is welkom dus ook je buurvrouw, dochter, zus, vriendin… 

 

 Zondag 1 december 2019 om 14h. Algemene vergadering 

We gaan die namiddag Bingo spelen. 

Iedereen welkom. 

 

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

Een tas lekkere soep in de winter kan deugd doen. Eens op andere manier, of met 

andere ingrediënten soep maken kan je hier leren. 

Ook hier zijn niet leden welkom 

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. 

 

 

De bestuursploeg 
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 Agenda: 

 

 

 

 

 

22/11/2019 Kaarten 

20/11/2019 Senioren te Zandhoven 

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 

22/01/2020 Koken 

24/01/2020 LG Bestuursvergadering 

29/01/2020 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

