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Boerenbond  

Landelijke Gilde Lier-Noord Maandblad – December 2019 

       64 ste jaargang - nr.: 12 
 

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. 

 

Kaartnieuws. 

 

Kegelnieuws. 

 

Senioren Gewest Lier 

Wandelen 

 

Senioren 4 daagse reis. 

 

KVLV nieuws. 

Inschrijving Eetdag 2 februari 2020 

 

Agenda Kwis 

 

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

 

Advent … ‘de wachtkamer van Kerstmis’. Een oproep 

en uitnodiging tot waakzaamheid en bezinning voor elk 

en ieder van ons.  

  

Maar …  

  

Het is niet altijd vanzelfsprekend. Toch moet je het van 

tijd tot tijd eens doen: ‘de berg opgaan’. De wereld 

laten verstillen, jezelf en de anderen hervinden in 

bezinning over ons dagelijks bezig zijn en gebed om 

toekomst en uitzicht te blijven vinden en zien.  

  

Dat kan – vooral – in het gezelschap van Jezus, naar 

wiens komst we uitzien, Hij die altijd toekomst en 

uitzicht biedt, en de weg baande die vaak ‘ongebaand’ 

leek, en in gezelschap van andere bergbeklimmers, 

zoekers naar toekomst en inzicht.  

  

De berg opgaan is geen wegvluchten uit het alledaagse 

maar een kans om de dingen van op een afstand te 

overzien nieuwe kansen en mogelijkheden te ontwaren 

en te zien waar het op aankomt, verantwoordelijkheid 

nemen, knopen durven ontwarren.  

  

Bergbeklimmers nemen alles mee ‘de berg op’: het wel 

en wee, machteloosheid en ontgoocheling. Maar 

bereiken wat vaak onbereikbaar, onoverbrugbaar, 

ondoenbaar lijkt, brengt tevredenheid en vreugde in het 

hart.  

  

Boven op de berg ontvang je nieuwe kracht om 

opnieuw af te dalen, te herbeginnen. Want wie bovenop 

een berg heeft gestaan, heeft alles vanuit een ander 

perspectief overzien en durft verder te gaan, misschien 

langs een andere – nieuwe – weg, om te doen wat 

gedaan moet worden.  

  

De advent, wachtkamer naar Kerstmis, nodigt ons uit 

‘de berg op te gaan’, de vraag is durven wij het aan … 

niet vanzelfsprekend … wel de moeite waard. 
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 WOORDJE VAN DE VOORZITTER. 
 

 

 December ’19 
 

 

Het einde van het jaar komt in zicht Kerstmis en Nieuwjaar. 

Een periode van vele wensen, lekker eten en genieten van familie en vrienden. 

Een periode van kerst liedjes en lichtjes in de kerstboom. 

Een jaarlijks terugkerend gebeuren, waar we met grote verwachtingen naar uit kijken. 

Bij onze landelijke gilde houden we ook zo een feestelijke bijeenkomst voor de besturen van 

KVLV en LG samen met hun partners. 

Een aperitief  wat eten en vooral veel praten en luisteren naar elkaar. 

Zo ziet de laatste bestuursvergadering van dit jaar er uit. 

 

Een leuke bijeenkomst voor iedereen houden we op 29 februari 2020. Schrijf deze datum maar 

op in uw agenda met vermelding teerfeest. 

 

We starten het nieuwe jaar met onze kwis. Op dit ogenblik zijn er nog drie plaatsen vrij. 

Als je graag mee kwist, moet je snel zijn en inschrijven. 

Een beetje algemene kennis, mensen herkennen, muziek kennis is ook altijd meegenomen, en 

een beetje gezond boerenverstand je zult zien zo kom je al aardig ver. 

 

Volgende maand gaan we opnieuw koken. 

Anneleen komt ons weer wegwijs maken, hoe we op een goede manier lekker eten kunnen 

bereiden. En of het lekker zal zijn hangt van uzelf af.  

De gezelligheid en de aangename sfeer die brengen we zelf mee. 

De Leo zorgt voor de ingrediënten en toebehoren om alles klaar te maken, en jullie doen de 

rest. De laatste kookavond doen we extra ons best om onze partners ne keer te verrassen met 

onze lekkere kookkunsten. 

We zetten onze kookmuts op, iedere woensdag vanaf 19 uur van 22 januari tot woensdag 19 

februari 2020  

Inschrijven kan bij de bestuursleden of bij Leo Sluyts op gsm: 0472 55 67 42. 

 

Op 2 februari houden we opnieuw een eetdag in en ten voordelen van de parochiezaal. Samen 

met alle verenigingen van de parochie willen we u  met de ganse familie uitnodigen op een 

gezellig samenzijn. Een uitnodiging vindt je verder in dit gildeleven. 

Let wel op je moet op voorhand inschrijven bij de bestuursleden van de verenigingen en 

vermelden dat je rond de middag of rond de avond (17 uur) komt. 

 

Luc. 
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KAARTCOMPETITIE. 
 

We zijn aangekomen in de maand december en dat betekent dat onze kaartcompetitie al half 

afgewerkt is, dat gaat toch weer vlug hé, niet te geloven, we zijn schijnbaar nog maar juist 

begonnen en Sinterklaas heeft al geweest en ja de sint had voor onze kaarters ook lekkere 

chocolade en speculaas bij, die zijn zeker ook braaf geweest!! 

Ik denk dat de tijd zo vlug gaat omdat we zo graag met de kaarten spelen, wat ik vorige 

kaartavond nog door iemand hoorde zeggen ” de winter lijkt veel vlugger voorbij te gaan 

door onze kaartavonden!” 

 

Zoals gewoonlijk geven we halverwege de competitie de tussenstand door zo kan iedereen zijn 

stand beoordelen en zelf zijn conclusies trekken. 

 

TUSSENSTAND KAARTCOMPETITIE 2019 – 2020 

 

1 Van Houtven Frans 987 

 

16 Verhoeven Fons 931 

2 Van Houtven Margriet 969 

 

17 Braem Guido 929 

3 De Herdt Lea 958 

 

18 Bruylants Elly 926 

4 Sluyts Leo 957 

  

Dom Jeannine 926 

5 Van den Eynde Toine 956 

 

20 De Ronghe Chris 924 

 

Op de Beeck Marc 956 

 

21 Tielemans Marc 920 

7 Castrel Marc 955 

 

22 Janssens Cyriel 919 

8 Lauwers Ronny 953 

 

23 Francken Marcel 918 

 

Florus Luc 953 

 

24 Celis Agnes 914 

10 Hens Jos 945 

 

25 Spanoghe Alex 912 

11 Spallier Herman 936 

 

26 De Herdt Irma 909 

 

Vermeylen François 936 

 

27 Seberechts Rita 907 

13 Sluyts Jos 934 

 

28 Van Kerkhoven François 905 

14 Wuyts Gerda 931 

 

29 Van Houtven Gilberte 895 

15 Verbeeck Agnes 930 

 

30 Sluyts Bert 884 

 

U ziet het, halverwege hebben  we al een koploper, hij neemt al een lichte voorsprong op de 

achtervolgers, maar het kan nog veel veranderen, we zijn halfweg dus nog zes beurten te gaan 

voor onze competitie!! 

Wat wel opvalt is dat er twee vrouwen de achtervolging inzetten  zij zullen zeker hun best 

doen om de Frans bij te halen!! 

We zijn met een mooie groep en ons amuseren lukt opperbest soms wordt er wel eens wat 

lawaai gemaakt, maar dat hoort nu eenmaal bij het kaartspel want als de kaarten gespeeld zijn 

dan weet iedereen hoe het eigenlijk moest. 

 

Nog veel kaartplezier toegewenst. 

Leo 
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Kegelkampioenschap. 
 

Vorige maand hebben we het kegelseizoen van 2019 afgesloten en, zoals dat een jaarlijkse  

gewoonte is, doen we dit met een kampioenschap, het is simpel, iedere speler mag 10 keer 

gooien en wie daarbij de meeste kegels omver doet vallen is de kampioen !! 

Wat ge vorige maand  in ons gildeblaadje kon lezen was de uitslag van onze competitie die 

over 14 zondagen gespeeld wordt. 

Ongelooflijk, dit jaar niets dan regen, wind en koude temperatuur, algoed dat we tenten en 

verwarming  voorzien hadden om ons een beetje op te warmen en te beschutten!! 

Iedereen heeft moeite gedaan om een goede plaats te bemachtigen, zo werd volgende 

eindstand bereikt … 

 

Ziehier de uitslag van het    KEGELKAMPIOENSCHAP 2019  

 

1 Sluyts Geert 57 

 

kegels 13  Sluyts Leo 

 

36 kegels 

2 Boniver Paulette 49   Moons Maria 36  

 Verhoeven Alfons 49  15 Van Eester Gert 35  

4 Tielemans Marc 51   Sweert Louis 35  

5 Van Den Bosch Sis 42  17 Celis Agnes 33  

 Gahler Wendy 42  18 Hermans Frans 32  

 Sluyts Jos 42  19 Braem Guy 30  

8 Op De Beeck Marc 

 

40  20 Brits  Julien 29  

9 Op De Beeck Wilfried 39  21 Tisson Staf 25  

10 Sels Zoë 38  22 Jacobs Walter 15  

 Jacobs Roza 2 38  23 Bistmans Mathilda BK  

12 Jacobs Roza 1 37      

 

Zoals ge kunt zien , we zijn met een mooi groepje en ..iedereen was er nog niet!! 

Het was wel een mooi  kampioenschap en kijk eens Geert Sluyts  heeft heel de groep achter 

zich gelaten en  met 57 kegels, dat verdiend een dikke proficiat !! 

We moeten zeggen dat het, ondanks het slechte weer een mooi kampioenschap was met 

allemaal tevreden mensen , ook al waren ze geen kampioen!  

 

Ook tijdens het spelen zorgden onze bakker voor lekkere hapjes als voorbereiding op de 

lekkere barbecue die ons te wachten stond. 

Nogmaals hartelijk dank aan iedereen, zowel de bakker, de helpers en ook alle kegelaars want 

zonder jullie kan het kegelen niet doorgaan.  

Ge ziet het, beste mensen, het is er steeds een gezellige sfeer, en ik hoop dat dit nog veel jaren 

zo mag blijven. 

 

Het volgende seizoen begint op 5 april 2020,  

tot dan… 

Leo 
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GEWESTELIJKE SENIORENNAMIDDAG 
 

Vindt plaats op donderdag  23 januari 2020 om 13.30 uur 

Locatie Parochiecentrum O.L.V.-Onbevlekt,  Mechelsesteenweg  233B te Lier 
 

Geachte heer/mevrouw 

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

 

Programma 

 Welkom en onthaal met koffie 

 Bezinning. 

 

 Voordracht:  ‘Opa en Oma zonder stress’  

door Bieke Geenen, zij bied een antwoord met 

praktische tips om de grootouderrol op een eigen 

manier in te vullen. 

 

  Optreden: The New Blabbers.  

In de jaren zestig was de fanfare  

“de verbroedering van Heultje” in volle bloei. 

 

 We sluiten de namiddag af met een etentje: ‘Vol au  vent’ 

Deelnemen aan deze namiddag kan door betaling van € 15 per persoon aan uw 

bestuurslid of via overschrijving op reknr. :  

BE98 7332 2200 0593 en dit voor 15 januari 2020. 

 

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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4 daagse reis senioren  2020 
Elzas 4 dagen Frankrijk 

Maandag 31 augustus tot donderdag 03 september 2020 

 

De Elzas is gelegen in het noordoosten van Frankrijk, een prachtige streek waar we in deze 

periode van het jaar zullen genieten van de oogst van de druiven, de vergezichten, de 

wijngaarden, idyllische dorpjes, de Elzassische wijnen en het lekkere eten. De streek biedt een 

ideale combinatie van cultuur, natuur en gastronomie, een uitzonderlijk patrimonium van 

historische steden, burchten, kastelen, de Vogezen en de beroemde “Route des Crêtes”. 

Onze heenreis gaat via Luxemburg, Thionville en Metz naar het historische centrum van 

Strasbourg, we maken een wandeling doorheen  “deze Europese metropool”. Nadien gaat het 

verder richting Elzas naar ons hotel *** met verblijfplaats in Munster. Hier wacht ons een 

heerlijk avondmaal.  

We volgen de wijnroute die ons doorheen de Elzas leidt en ons op de mooiste plekjes en 

wijndomeinen brengt. Op onze vierdaagse reis maken we prachtige uitstappen naar onder 

andere: de “Routes des Cretes”, we zien ook de Hohneck met het schitterende panorama over 

de Vogezen en de Elzassische vlakte. Maar ook Parc Naturel des Vosges en Parc naturel des 

Ballons d’Alsace, door Unesco uitgeroepen tot reservaat met unieke biosfeer.  

In de steegjes van Eguisheim, lijkt de tijd vier eeuwen te hebben stil gestaan. De wijngaarden 

rijken hier tot aan de stadspoorten. Ideaal voor onze gezellige stadswandeling  of om gratis de 

wijn te proeven bij bv Wolfberger  

Schilderachtige wegen leiden ons langs Niedermorschwihr, langs Turckheim, met z’n 

vestingsmuren, zijn kleurige kerktoren, ooievaarsnesten en de grand cru wijn “Du Brand”. 

Colmar met zijn historische gebouwen heeft dan weer zelfs een eigen Klein Venetie.  Een 

bezoek aan de burcht Haut-Koenigsbourg, het Chateau, in de 12de eeuw gebouwd ligt op een 

700 m hoge rots boven de Plaine d’Alsace, het kijkt uit over de Rijnvallei. Indrukwekkende 

ligging en geschiedenis. Verder naar Ribeauville een halte mag hier zeker niet ontbreken, 

gelegen aan de voet van de Vogezen, met z’n beroemde Elzassische wijnen, de Riesling, de 

Pinot Gris en de Gewurztraminer. Tot slot bezoeken we Riquewihr, op miraculeuze wijze 

ontsnapt aan oorlogen en verwoestingen, de 16de-eeuwse steegjes en de prachtige huizen zijn 

nagenoeg intact gebleven, het weerstond alle belegeringen, behalve die door de toeristen, bijna 

meer dan 2 miljoen per jaar die de stadspoorten passeren. Op onze terugreis brengen we een 

bezoek aan de hooggelegen Mont Ste-Odile met de middeleeuwse abdij. Na ons middagmaal in 

Obernai rijden we verder richting huiswaarts. We verblijven 3 nachten in het Holtel Verte 

Vallée  *** in Munster 

 

Prijs: 642 € 

Inbegrepen: reis per comfortabele autocar, annulatieverzekering, inkom kasteel Haut-

Koenigsbourg, vol pension: vanaf het avondmaal bij aankomst tot en met het middagmaal 5
e
 

dag, btw,  wegen en verblijfstaksen, 2 gangen lunches of koffietafel ’s middags, ontbijtbuffetten 

Niet inbegrepen: persoonlijke uitgaven, eenpersoonskamer + 75 €  

Je bent ingeschreven als ge 100€ voorschot stort op  rek. BE15 7332 2021 9130   

Met vermelding van naam en adres ……….er kunnen maar 48 personen mee!!!            

Leo. 
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Hallo allemaal, 

 

Aan ieder van jullie een zalig kerstfeest met hopelijk familie en vrienden om mee te vieren, en 

een gezond en gelukkig 2020. 

 

Het programma voor dit jaar zit erop. 

Voor 2020 hebben we weer heel wat op ons programma staan. 

Het nieuwe programma krijgen jullie een dezer dagen. 

 

De eerste algemene vergadering is op zondag 19 januari. 

Die dag verloten we ook de reis naar Lourdes. 

 

Wat er ook op ons programma staat is het breien van een vest. 

De eerste les is op 27 februari. Er zijn in totaal 6 lessen. 

De laatste les is op 2 april. 

Een voorbeeld vind je in ‘Vrouwen met vaart’ van oktober 2019: Vest breien met een knipoog 

naar Chanel. 

Het aantal deelnemers is beperkt, daarom vragen we om in te schrijven. 

 

Ook wij zijn net als jullie benieuwd naar de nieuwe naam voor onze vereniging. 

Op 24 januari word hij bekendgemaakt. 

De bestuursploeg. 

 

Inschrijving eetdag 2 februari 2020 
Menu Prijs 

euro 

-12 jaar 

Prijs 

euro 

Aantal 

kinderen 

-12 jaar 

Middag 

(12uur) 

Aantal 

personen 

Avond  

(17 uur) 

Aantal 

personen 

Totaal euro 

Soep 2 2     

Mosselen Friet 20 15     

Mosselen Brood 20 15     

Vide Friet 15 10     

Vide Brood 15 10     

Rijstpap 2 2     

Choco mousse 2 2     

Totaal       

 
Familie Naam:…………………………………………………………………..……… 
Adres:………………………………………………………………………………………. 
Gemeente:……………………………………………………………………………….. 
Betaald aan:……………………………………………………..…………….………… 
Overgeschreven op reknr: AXA: BE52 7510 0388 6609  
met vermelding naam en aantal personen. 
Afgeven aan bestuurslid of doorsturen op  
e-mail - Parochiecentrum : par.olvo@gmail.com   

 

mailto:par.olvo@gmail.com
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 Agenda: 

 

 

 

 

 

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 

02/02/2020 Eetdag Parochie 

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 

 
 

 

Begindatum Onderwerp 


