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Boerenbond  

Landelijke Gilde Lier-Noord Maandblad – Januari 2020 

       65 ste jaargang - nr.: 1 
 

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. 

 

Teerfeest. 

 

Koken 

Senioren gewest Lier. 

 

Senioren op reis. 

 

Toneel. 

KVLV nieuws. 

 

Eetdag 

 

Agenda  
 

 

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

Warme Wensen Januari …  

dé maand van de beste wensen  

en de goede voornemens.  

Al vroeg in december  

kwamen kerst- en  

nieuwjaarswensen toe  

in alle kleuren, vormen en maten.  

 

Op sommigen stonden – hoewel 

niet minder gemeend – wensen die 

je op google vindt. Op andere 

stonden dan weer zeer mooie 

pareltjes van wensen.  

 

Bij een aantal was ik zelfs ontroerd. 

Ik kon niet achter blijven … en op 

mijn beurt stuurde ik mijn wensen 

door. 

 

Mijn wens voor het nieuwe jaar  

voor ieder van jullie is: …  

dat je net als de herders  

voor niets hoeft te vrezen,  

dat je van onrust mag genezen  

en dat je in kinderogen  

Gods vrede mag lezen. …  

dat je net als de wijzen  

je moedig op weg  

durft bewegen,  

dat je iets van je gaven  

zal geven en dat je verbonden  

met velen hoopvol  

zal mogen leven. …  

dat je net als Jezus’  

leerlingen met moed en  

inzet mag werken,  

mensen in nood mag  

bemerken en dat je bij velen  

‘t vertrouwen kan helpen versterken. 

… dat in je eigen hart in het komende 

jaar een redder mag wonen  

om zo van binnenuit  

aan ieder mens Gods liefde te tonen.  

 

Jos Daems Nationaal Proost 
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 WOORDJE VAN DE VOORZITTER. 
 

 

 Januari ’20 
 

Een nieuw jaar, een nieuwe start met goede voornemens. Een goede gezondheid, en veel geluk 

bij alles wat je onderneemt. Dit wensen we je van harte. 

 

Van harte welkom ben je op ons teerfeest op 29 februari 2020 in onze vertrouwde 

parochiezaal. 

Een groot feest waar je niet mag ontbreken. 

Gezellig samen tafelen en genieten van de animatie: “Con la Farina”  

Nog een altijd prijs tombola, 

wat bijpraten en de avond kan niet meer stuk. 

Inschrijven kan je bij de bestuursleden voor 22 februari 2020. 

 

Koks en liefhebbers van lekker eten, moeten snel inschrijven bij onze secretaris want op 

woensdag 22 januari 2020 om 19 h. starten we weer met onze 5 kook avonden. 

Meer info verder in dit blad. 

 

In 2020 pakt tv vier uit met een nieuw reality programma met en over landbouwers. Een aantal 

Vlaamse boerengezinnen ploegden, verzorgden, zaaiden en oogstten het hele jaar rond met een 

cameraploeg in hun kielzog.  

In weer en wind 

2019 is het jaar dat we met z’n allen #Boerentrots werden. Of we zullen 2019 onthouden als 

een echt Boerenjaar valt nog af te wachten. De droogte was uitzonderlijk. De uitdagingen voor 

de verschillende boerenfamilies groot, maar de passie waarmee ze hun job doen nog veel 

groter. Boerenjaar volgt een 10-tal boeren doorheen de seizoenen, de hoogtepunten en de 

tegenslagen. Want boer zijn is geen nine-to-five job maar een toegewijde way of life. Gastvrij 

en gul nemen de gezinnen ons mee in hun intiemste familiekring, waar niet alles uitgesproken is 

en soms stevige woorden vallen. Waar tradities en ervaring soms botsen met onstuimige 

jeugdigheid en innovatie. Waar men grote risico’s neemt. Waar de weergoden oppermachtig 

zijn. En waar de boeren alles over hebben voor hun land, hun dieren en hun oogst.  

Landelijke Gilden is #Boerentrots 

Als Landelijke Gilden hebben we nog affiniteit met de landbouw en zijn we blij dat het leven 

zoals het is op een landbouwbedrijf in beeld wordt gebracht. Zelf brengen we immers ook 

graag dat landbouwleven in beeld, onder meer door de vele activiteiten op landbouwbedrijven. 

Kijken naar Boerenjaar is een aanrader.  

  

Luc. 

 

 

Boerenjaar bekijken kan op : https://www.vier.be/boerenjaar 

 

 

 

https://www.vier.be/boerenjaar
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KLJ – KVLV en Landelijke Gilde Lier-Noord 

Nodigen U van harte uit op: 

 

        Ons Teerfeest     
 

 

 

Datum: 29 februari 2020 

Plaats: Parochiezaal O. L. Vrouw Onbevlekt. 

Aanvang: 18.30 uur 
 

Iedereen is van harte welkom. 

 

 

Programma:  

 

Menu:  Aperitief 

 

  kaaskroketten 

   

  Bloemkool - paprika soep 

 

  Varkenswangetjes op wijze van de chef 

 

  IJs met fruit en slagroom 
 

 

Animatie: “Con la Farina”  Muzikaal entertainment van de bovenste plank. 

 
Tombola: altijd prijs voor iedereen. 

 

Praktische punten: 

  

Iedereen kan meedoen aan de prijs van 30 euro. 

  

Inschrijven bij de bestuursleden en dit voor 22 februari 2020. 

   

Of rechtstreeks bij Leo Sluyts tel: 03 480 97 40 of Gsm: 0472 55 67 42. 

   

Of door storting op rekening nr.:  BE98 7332 2200 0593 

 

De landelijke bewegingen reken op jullie deelname. 

Iedereen van harte welkom. 
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Kookcursus. 
 

Onze kookcursus voor mannen is al vele jaren een succes en dat is zeker te danken aan onze 

lesgeefster Anneleen, ik heb ze al een mail gestuurd en gevraagd  om  terug een kookcursus te 

doen bij onze gilde, en haar antwoord was ja ik zal dat graag doen omdat ze ons zo’n toffe 

groep vindt! Hartelijk dank Anneleen,  

 

Ik hoop nu maar dat iedereen die vorig jaar meegedaan heeft zijn belofte houdt en terug komt 

meedoen en dat er zeker nog mensen mogen bijkomen, ….laat ons niet in de steek hé mannen!! 

 

We koken normaal 4 woensdagavonden en we hebben er een 5
e
  avond bij gedaan, misschien 

zoals vorig jaar dan kunnen we nog eens koken voor onze echtgenoten!  

De dagen  zijn woensdag 22 en 29  januari, 5 en 12 februari en…..19 februari!! Beginnen doen 

we om 19.00 uur en zullen proberen rond 22.00 uur klaar te zijn met de volledige afwas. 

 

Wie graag zou meedoen en nog niet ingeschreven is, doet dit best  zo vlug mogelijk  bij Leo 

Sluyts Tel. 03/4809740 of  0472 556742  een mailtje mag ook en zeker voor 20 januari !!    

 

Iedereen welkom. 

Leo. 

 

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) 
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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, annulatie verzekering, 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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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. 

 

 

 

Hallo iedereen, 

 

Januari 2020. Het nieuwe jaar is al weer vertrokken. 

De laatste keer onder de naam ‘ KVLV, Vrouwen met vaart’. 

Wat de nieuwe naam word is voor ons een even groot vraagteken dan voor jullie. 

Op 24 januari word de nieuwe naam bekend gemaakt. 

 

Ondertussen hoop ik dat iedereen een nieuw jaarprogramma ontvangen heeft. 

Hier alvast het programma voor de komende periode: 

 

 Zondag 19 januari 2020 om 14h.: Algemene vergadering. 

Trekking Lourdes reis. 

De bestuursleden verkopen lotjes. 

 Woensdag 22 januari 2020 om 19 h. 

Demonstratie Lamon producten: Milieuvriendelijke onderhoudsproducten en 

verzorgingsproducten. Graag een seintje aan een bestuurslid als je graag deelneemt. 

Iedereen welkom ook niet leden. 

 Zondag 2 februari 2020: parochiale eetdag. 

Nieuwe formule met inschrijving. Verdere info vind je in dit gildeblad. 

 Zondag 9 februari 2020: Ontbijt. Waar ? 

Inschrijven bij Els Busschots voor 19/1 

25€ vooraf te betalen. Samenkomen aan de kerk om 8.15h. 

 Vanaf donderdag 27 februari: 

  6 donderdagen om 19 h. 

Breien vest. 

Vraag een uitnodiging aan je bestuurslid. 

Zo vlug mogelijk inschrijven want de plaatsen zijn beperkt. 

 Zaterdag 29 februari: Teerfeest 

Info in dit bestuursblad. 

De bestuursploeg 
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 Agenda: 

 

 

 

 

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 

Do 20/02/2020 LG Bestuursvergadering 

29/02/2020 Teerfeest 

6/03/2020 Kaarten 

20/03/2020 Kaarten 

27/03/2020 LG Bestuursvergadering 

12/04/2020 Kegelen 

 

 

 

 

 

 

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  voor 25 januari 2020 
 

 

 

Begindatum Onderwerp 

mailto:par.olvo@gmail.com

