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Boerenbond  

Landelijke Gilde Lier-Noord Maandblad – Februari 2020 

       65 ste jaargang - nr.: 2 
 

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 

 

Senioren meerdaagse reis 

 

Senioren namiddag. 

KLJ –Nieuws. 

 

KVLV FERM nieuws. 

 

Agenda  
 

 

 

 

 

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

 

  Wie luistert, ziet beter  

  Eenzaamheid is in onze maatschappij  

een groot probleem,  

zowel bij jong als bij oud.  

Iedereen heeft nood  

om af en toe z’n  

verhaal te kunnen vertellen,  

om beluisterd te worden.  

Door oprecht te luisteren,  

zie je de ander pas echt staan. 

 

Luisteren is tijd durven verliezen.  

Luisteren is niet jouw antwoord geven,  

wel jouw aandacht.  

Luisteren is de ander volgen.  

 

Laat de ander vinden.  

In het luisteren ervaart  

de ander dat je van hem houdt.  

Wie durft luisteren,  

voelt niet meer de drang  

om de ander te verlichten.  

 

Maar begint te geloven  

dat het luisteren zelf al licht is.  

 

Wanneer luisterde jij  

voor het laatst écht naar iemand?  

 

Wanneer vroeg je iemand  

voor het laatst om te luisteren  

naar jouw verhaal?  

 

Luister en laat je beluisteren.  

Kan het ook in onze gilde? (naar BZN, dec 2019) 

 

Nathan Rijnders Pastoraal vormingswerker 
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 WOORDJE VAN DE VOORZITTER. 
 

 

 Februari ’20 
 

Je had het misschien nog niet gemerkt maar dit gildeleven is al aan zijn 65 

jaargang toe. 

We willen dan ook alle mensen bedanken die meehelpen om dit gildeleven 

iedere maand bij u in de bus of via e-mail te bezorgen. 

De samenstellers, onze trouwe drukker , het plooien en nieten van ieder exemplaar en zien dat 

alles op tijd op de post is. Bedankt Francis, Leo en Zoé. 
 

Ons teerfeest komt eraan als je nog niet ingeschreven bent, snel doen want het 

wordt weer een fantastisch en gezellig feest waar je zeker niet mag ontbreken. 

Meer info verder in dit blad. 
 

De keukenpieten van onze landelijke gilde zijn aan het koken.  

Zoals ieder jaar proberen we er iets leuks en gezelligs van te maken. 

Vooral de gerechten moeten lekker zijn en er mooi uitzien. 

Anneleen willen we bedanken. Haar inbreng, uitleg over hoe we het moeten 

aanpakken en haar geduld stellen we erg op prijs. En altijd komt alles goed en 

smaakt het nog heerlijk ook. 

Ook onze Leo moeten we bedanken om alle benodigdheden voor de kookavond te gaan 

kopen. Ik bewonder hem eigenlijk wel dat hij alles vindt van die lange boodschappenlijst. 

Leo en Anneleen van harte bedankt. 

Natuurlijk ook een woord van dank aan alle chef koks van onze landelijke gilde. 
 

Onze landelijke gilde krijgt een nieuwe consulent Jelle Claes. 

Jelle vervangt Marc Van Praet die in september vorig jaar stopte bij 

landelijke gilden. 

Het bestuur heeft er alle vertrouwen in en we verwelkomen Jelle graag op 

onze eerst volgende bestuursvergadering op donderdag 20 februari. Jelle 

zijn werk is om de afdelingen en senioren te begeleiden bij hun werking. 
 

Het nieuws stond er vol van, KVLV wordt FERM. 

Je kon er niet naast kijken in de media en ook in Lier stond het voormalige KVLV bestuur, nu 

het nieuwe FERM bestuur klaar om de cadeautjes te gaan uitdelen bij hun leden, want iedereen 

kreeg een gloednieuwe deurmat van FERM. 

Tijd voor een nieuwe naam. 

De naam KVLV gaat al mee van de jaren zeventig, nog verder terug heette de 

vrouwenvereniging Boerinnenbond. Om een beetje mee te gaan met de tijd achtte men het 

nodig om eens grondig te vernieuwen met een nieuwe naam die alle ladingen dekt. Het 

vroegere KVLV-Vrouwen met Vaart, ONS, de Landelijke Kinderopvang vzw, Oziki, 

Stekelbees, PUUR Huishoudhulp en de Landelijke Thuiszorg komen vanaf heden allemaal 

onder dezelfde noemer van FERM. Wij wensen Ferm alvast veel succes. 

Luc. 
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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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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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Gewestelijke Seniorennamiddag 
 

Vindt plaats op donderdag  26 maart 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 over: ‘Het Nieuwe erfrecht’ door Luc De Koning,  

Een adviseur inzake successieplanning. Al vlug stelt het leven zijn vragen. Gaan we 

huwen of samenwonen? Een huwelijkscontract of een samenlevingscontract wat is dat? 

Langzaam bouw je je leven uit en je boort een bron van inkomsten aan. Je verdient geld 

om rond te komen, om iets te realiseren om je dromen te verwezenlijken. Om de 

toekomst van je kinderen veilig te stellen. 

 Optreden zangeres Sabine, zingt al heel haar leven, het is haar passie.  

Haar repertoire is zeer uitgebreid. Van de Vino medley tot Elvis, van 

Laura Lynn tot Celine Dion en zelfs Frans Bauer. Ze zingt van de 

oudste meezingers tot Tina Turner. Van schlager tot rock.  

 We sluiten de namiddag af met een etentje: ‘stoofvlees” 

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

aan uw bestuurslid en dit voor 18 maart 2020 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) 

 

 
Beste vrienden, ouders, kennissen, familie en sympathisanten van KLJ Lier-Noord 

Wij nodigen jullie allemaal van harte uit in parochiezaal Onbevlekt op zaterdag 22 en zondag 

23 februari voor onze jaarlijkse BONTE AVOND! 

Op deze twee dagen zijn onze deuren geopend vanaf 19u en omstreek 20u beginnen we aan 

onze show met actjes, dansjes en stukjes van onze leden. 

Tussendoor kunnen jullie genieten van heerlijke drankjes en verrukkelijke partysnacks die te 

verkrijgen zijn aan democratische prijzen! 

Voor de show en tijdens de pauze verkopen we ook lotjes. Met deze lotjes kan het zijn dat je 

met één of zelfs meerdere taarten naar huis gaat! 

De inkom voor deze geweldige avond bedraagt €5,00.  

Alle kinderen onder de 12 jaar mogen gratis binnen! 

Als u vragen heeft kan u altijd een berichtje sturen naar de facebookpagina van KLJ Lier-

Noord of naar iemand van de leidingsploeg. Ook kan je een mailtje sturen naar 

kljliernoord@hotmail.com. 

Tot binnenkort!    Veel enthousiaste groetjes van KLJ Lier-Noord! 

mailto:kljliernoord@hotmail.com
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Ferm. Dat zijn wij. En dat is niet toevallig. 
 

Ook KVLV Lier OLV kreeg een nieuwe naam: F E R M Lier OLV 
 

We leven in een maatschappij waar mensen 
Zoeken naar balans en kwaliteit in hun leven. 

Een maatschappij waar verzuring vaak de bovenhand krijgt. 

Een maatschappij waar eenzaamheid op de loer ligt. 
 

Een positief ingesteld netwerk kan een verschil maken. 

Een netwerk dat nooit ver weg is, dat verbindt, steunt en  

Inspireert. Een netwerk voor minder zorgen en meer plezier. 

Een meerwaarde in het leven. 
 

Een netwerk met een nieuwe naam 
 

Ferm van beslist en boeiend. 

Wij zijn Ferm, een inspirerend en vastberaden netwerk door vrouwen gedragen. Geworteld in 

Vlaanderen en een thuis voor iedereen. We dragen bij aan het leven van alle vrouwen en hun gezinnen. 

Met veelzijdige activiteiten en ervaringen om te koesteren. En met een breed aanbod van diensten. 

Ferm van energiek en ondernemend. 

We bruisen. Van ideeën. Van goesting. We geven ruimte aan creativiteit, meningen, experiment. En we 

geven ademruimte. We helpen ontmoeten, ontwikkelen, ondersteunen en ontspannen. Wij zijn niet tegen 

te houden. 

Ferm van fier en veelzijdig. 

Met aanstekelijk enthousiasme zetten we alles op alles om kinderen leuk op te vangen, huizen kraaknet 

te houden, gezinnen te helpen en vrouwen écht samen te brengen. Voor een prettiger en makkelijker 

leven elke dag. 

Ferm van helder en gedurfd. 

Wij hebben een krachtige stem en zijn niet bang om ze te gebruiken. We gaan maatschappelijke thema’s 

niet uit de weg. Als we het niet eens zijn, hoor je van ons. We gaan voluit voor een betere wereld. Hier 

en nu. 

Ferm van warm en welkom. 

Wij zijn tegen de verzuring en keihard voor de verzoeting van onze samenleving. Wij zien geen 

verschillen. Wij maken het verschil. We zijn een warm, open huis voor jong en oud. Voor zus en zo. 

Voor dik en dun. Voor iedereen. Ferm. Ja. Dat zijn wij echt. 
 

Onder de naam Ferm zitten ook een aantal diensten: kinderopvang, kinder oppas, huishoudhulp en 

thuiszorg. 

Voor meer info en inspiratie kan je terecht op SamenFerm.be 
 

Uiteraard blijven we onder de nieuwe naam onze vertrouwde activiteiten organiseren: 

 Vanaf donderdag 27 februari 2020 om 19 h.,gedurende 6 weken: Breien. 

We leren een vest breien. 

Door anouska Cappaert. 

Graag op voorhand inschrijven want de plaatsen zijn beperkt. 

 Vrijdag 6 maart 2020 om19.15h. Film te Mechelen. 

Samenkomen aan de kinepolis te Mechelen. 

Als je graag meegaat laat het aan een bestuurslid weten dan kunnen we samen rijden. 
 

 Zondag 8 maart2020 om 14 h.: Algemene vergadering. 

Thema: ‘De Zoete Zonde’ 

Door Riet Van de Sande. 

Iedereen welkom. 
 

PS : niet vergeten in te schrijven voor het teerfeest. Info in dit gildeblad.   De bestuursploeg. 
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 Agenda: 

 

 

19/02/2020 koken 

21/02/2020 kaarten 

Do 20/02/2020 LG Bestuursvergadering 

28/02/2020 Toneel Duffel Mijlstraat 

29/02/2020 Teerfeest 

06/03/2020 Kaarten 

20/03/2020 Kaarten 

26/03/2020 Senioren 

27/03/2020 LG Bestuursvergadering 

05/04/2020 Kegelen 

19/04/2020 Kegelen 

24/04/2020 LG Bestuursvergadering 

10/05/2020 Kegelen 

22/05/2020 LG Bestuursvergadering 

24/05/2020 Kegelen 

14/06/2020 Kegelen 

25/06/2020 Senioren daguitstap 

26/06/2020 LG Bestuursvergadering 

28/06/2020 Kegelen 

05/07/2020 Kegelen 

24/07/2020? LG Bestuursvergadering 

19/07/2020 Kegelen 

09/08/2020 Kegelen 

23/08/2020 Kegelen 

28/08/2020 LG Bestuursvergadering 

31/08 tot 3/09 Senioren meerdaagse reis 

13/09/2020 Kegelen 

18/09/2020 Kaarten 

20/09/2020 Fietselieren en Dag van de landbouw 

25/09/2020 LG Bestuursvergadering 

27/09/2020 Kegelen 

27/09/2020 Ontbijt 

01/10/2020 Senioren namiddag 

02/10/2020 Kaarten 

11/10/2020 Kegelen 

15/10/2020 Kaarten 

23/10/2020 LG Bestuursvergadering 

25/10/2020 Kegelen 

06/11/2020 Kaarten 

08/11/2020 Kegelen 

20/11/2020 Kaarten 

27/11/2020 LG Bestuursvergadering 

3/12/2020 Senioren namiddag 

04/12/2020 Kaarten 

18/12/2020 Kaarten 

25/12/2020? LG Bestuursvergadering 
 

Begindatum Onderwerp 


