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Boerenbond  

Landelijke Gilde Lier-Noord Maandblad – Maart 2020 

       65 ste jaargang - nr.: 3 
 

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. 

 

Kaarten de uitslag. 

 

Dag uitstap senioren. 

 

Start kegelseizoen. 

KVLV nieuws. 

 

Agenda  
 

 

 

 

 

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

 

Veertig dagen  

We zitten in de laatste veertig dagen 

tot Pasen. In deze periode worden 

we uitgedaagd om, nog bewuster dan 

anders, stil te staan bij ons eigen doen 

en laten. Bij onze omgang met de 

mens die verwacht of onverwacht 

ons pad kruist en bij de plaats die 

God in ons leven in mag nemen. 

Werk aan de winkel voor elk en ieder 

van ons. 

 

Vasten is niet zozeer een kwestie van 

iets meer doen of minder. Vasten is 

veeleer een kwestie van wat je doet met 

nog meer bezieling en overtuiging doen, 

nog meer leven vanuit je diepste 

inspiratie, en daar dan ook op zoek naar 

gaan. Dan zal je de mens die tegenover 

je staat, zien als medemens, als op dat 

moment de belangrijkste mens ter 

wereld.  

Misschien zal je in je naaste God zelf 

ontmoeten. Dan zal je jezelf zien als 

mens, niet zoals je in jouw ogen bent, 

niet zoals je voor sommigen bent, maar 

wikkend en wegend, zoekend en 

tastend, jezelf aanvaarden, zoals je de 

belangrijkste personen uit jouw leven 

aanvaardt, met je hebbelijkheden en 

kwaliteiten. Dan zal vasten niet een 

kwestie zijn van ‘doen’, maar van ‘zijn’, 

niet alleen van zien maar vooral van 

graag zien. Dan zal vasten doenbaar zijn 

vanuit die God, die je zegt:  

‘Ik zal er zijn voor jou.’  

(naar: Luc Vandenabeele) 

 

Jos Daems Nationaal Proost 
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 WOORDJE VAN DE VOORZITTER. 
 

 

 Maart ’20 
 

Langs deze weg informeer ik jullie dat in het kader van de verdere verspreiding van het 

CORONA-virus beslist werd om met onmiddellijke ingang en minstens t.e.m. 3 april alle 

ledenactiviteiten van Boerenbond & Landelijke Gilden die binnen doorgaan te verdagen naar 

een latere datum. Het betreft alle activiteiten die we zelf organiseren (vormingen, informatie-

avonden, events e.d.) – maar het is ook een duidelijke aanbeveling voor wat betreft de 

activiteiten van onze bedrijfsgilden en landelijke gilden om hetzelfde te doen. 
 

Deze bovenstaande melding kregen we vandaag 12 maart toe. 

Daar we zelf ook geen overbodige risico’s willen nemen hebben we beslist om deze maand alle 

activiteiten te verschuiven naar een later en hopelijk beter ogenblik. 

 

Voor onze landelijke gilde wil dit zeggen dat we de laatste kaartavond van vrijdag 20 maart 

met prijs uitreiking zullen uitstellen naar een latere datum. 

 

Ook de gewestelijke senioren vergadering van 26 maart zal niet doorgaan. Voor de mensen die 

hun inschrijvingsgeld al betaald hadden storten we dit bedrag terug op hun rekening. 

Het programma van deze dag proberen we opnieuw te programmeren in het volgende seizoen. 

De Gewestraad en bestuursvergadering word verschoven naar een latere datum. 

 

De start van het kegelseizoen op 5 april en latere activiteiten kunnen doorgaan of er moest nog 

een verder uitstel van activiteiten volgen. We zullen op dat ogenblik de betrokken mensen 

proberen hierover in te lichten. 

 

Alvast onze excuses.  We vinden het zelf heel jammer, maar gezondheid primeert nu eenmaal! 

 

Luc. 
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Kaartcompetitie. 
We zijn weeral aangekomen in de maand maart en dat betekent dat onze kaartcompetitie 

afgewerkt is, spijtig hé, maar ja, de dagen zijn al goed aan het lengen en de zon zal wel haar 

best beginnen te doen zeker want we hebben ze nog niet veel gezien dit jaar en de temperatuur 

valt ook dik tegen en de regen die mag voor mij ook gaan stoppen !! 

Twaalf avonden hebben onze kaarters liefhebbers hun beste beentje voorgezet om zich zo goed 

mogelijk te verdedigen en geprobeerd om zoveel mogelijk slagen te halen.  

Voor de ene is dat al wat beter gelukt dan voor de andere, maar ja als de kaarten komen en ge 

hebt regelmatig een goede maat, dan kunt ge kampioen spelen!! 

 

Ziehier de einduitslag van de kaartcompetitie seizoen 2019 - 2020 

1 Van Houtven Frans 1918  16 Op de Beeck Marc 1857 

2 Sluyts Leo 1915  17 Verbeeck Agnes 1855 

3 Hens Jos 1911  18 Van den Eynde Toine 1854 

4 Janssens Cyriel 1907  19 Tielemans Marc 1853 

5 Florus Luc 1904  20 Braem Guido 1847 

6 Sluyts Jos 1903  21 Celis Agnes 1845 

7 Vermeylen François 1901  22 Van Kerkhoven François 1832 

8 De Herdt Lea 1896  23 Van Houtven Gilberte 1831 

9 Bruylants Elly 1894  24 Dom Jeannine 1821 

10 Verhoeven Fons 1893  25 Francken Marcel 1812 

  Wuyts Gerda 1893  26 De Herdt Irma 1796 

12 Lauwers Ronny 1877  27 Spanoghe Alex 1783 

13 Van Houtven Margriet 1875  28 Spallier Herman 1776 

14 Castrel Marc 1874  29 Seberechts Rita 1770 

15 De Ronghe Chris 1866        

 

Dit was weeral een mooi kampioenschap en spannend tot de laatste minuut, want de Frans Van 

Houtven stond voor de laatste speeldag meer dan 20 punten vooruit, maar op de laatste 

speeldag was hij bijna zijn eerste plaats verloren !I  We zijn wel blij dat Frans de kampioen is, 

hij verdiend het want hij heeft bijna het hele seizoen aan de leiding gestaan, proficiat Frans ! 

Eigenlijk mag voor mij elke kaartspeler kampioen spelen want het is zo’n toffe groep, waar 

iedereen welkom is en ieder zich best kan amuseren, daar gaat het tenslotte maar om hé!! 

Nu vrijdag hebben we onze laatste kaartavond en kunnen de prijzen gekozen worden en 

natuurlijk doen we dan ook een dag klassement. 

 Het was weer een mooi seizoen en daarvoor willen we iedereen hartelijk danken, want zonder 

jullie kunnen we geen kaartavonden meer organiseren, we hopen jullie dan allemaal terug te 

zien op 18  september en maak er gerust een beetje reclame voor zodat we nog jaren kunnen 

doorgaan met onze kaartavonden!! 

Ook een hartelijk woordje van dank aan Agnes en Lieve die ons elke keer voorzien van eten en 

drinken !  

Leo 
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Senioren dagreis  
 

Op 25 juni 2020 vertrek om 8.00 uur in Lier aan de Mechelsesteenweg (kerk) 

 

De Tuinen van Adegem, het glinsterende Krekengebied en Sluis 

 

In Adegem, gelegen tussen Eeklo en Knokke, een rustige deelgemeente van Maldegem, 

worden we verwacht voor een bezoek aan ‘De tuinen van Adegem’.  

Ontvangst met koffie en zoete gebakjes door de heer 

Gilbert Van Landschoot. Volgens hem werd het land in 

zijn schoot geworpen... op een morgen zonder zorgen. 

Hij of zijn dochter Alexandra zullen ons op een zeer 

boeiende en amusante wijze alles vertellen over hun 

passie. De ontvangstzaal en de symboliek ervan, de 

romantische Franse tuin met duizenden rozen, de Engelse landschapstuin met vijvers en 

watervallen en de Japanse tuin met prachtige rotsblokken die een voorstelling geven van de 

mens op zijn levensweg.  

 

’s Middags genieten we omringd door deze bloemenpracht van de tuinen van een lekkere 3-

gangenmaaltijd. 

 

Na dit bezoek vervolgen we onze toeristische weg,  

om een mooie tocht te maken doorheen  

het Meetjesland en ’t Krekengebied.  

Een polderland met glinsterende kreken, fraaie boerderijen en 

mooie, weidse landschappen, vele akkers en weilanden. 500 jaar 

geleden werden hier na geweldige overstromingen de vele dorpjes 

van de kaart geveegd. De talrijke kreken en grachten blijven een 

herinnering aan dit verleden.  

In Sluis nemen we de tijd om eventueel iets te drinken, of een 

wandelingetje te maken langs de winkels.  

 

Op onze terugreis voorzien we nog een goed gevulde koffietafel. 

• Koffie en gebak inkom Tuinen Adegem, rondrit 

krekengebied, middag- en avondmaal:  

 

Inschrijven zo vlug mogelijk omdat we maar één dag gaan. 

Prijs 65 € per persoon!! Op gewest rek.: BE15 7332 2021 9130   

met vermelding van uw naam en dagreis 

 

We hopen u zeker  weer te mogen ontmoeten ! 

Leo Sluyts      (gsm; 0472 556742) 
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Begin Kegelseizoen. 
 

Héla hier zijn we weer, het is al half maart  en dus tijd om iets in het gildeleven te schrijven 

over het kegelen want over enkele weken is reeds onze eerste kegeldag .  

Er moet nog wel aan de kegelbaan gewerkt worden, het is nog geen weer geweest om er iets 

aan te doen, ik heb juist nog eens gaan kijken , drie centimeter water staat er bovenop!!!. 

Hopelijk wordt het vlug wat droger en dan hier en daar nog een laagje verf en we kunnen aan 

een nieuw kegelseizoen beginnen!!   

Er zijn verschillende mensen die er reeds naar uitzien om terug aan het kegelspel te kunnen 

beginnen, ik trouwens ook en ge weet het je bent welkom, het is hier al altijd een plezante club 

geweest en ik hoop dat dit nog veel jaren zo mag blijven en er mogen zeker nog nieuwe spelers  

bijkomen.! 

 

Normaal spelen we  de tweede en de vierde zondag van de maand, maar 12 april is het 

PASEN, daarom beginnen we op 5 APRIL, een week vroeger dus en onze tweede kegeldag 

houden we dan op 19 APRIL, beginnen doen we om 9.30 uur, hopelijk is het weer dan beter, 

maar slechter kan al niet meer!! 

 

We gaan weer  proberen om een competitie en een klassement te maken over een heel seizoen 

zoals we dit al jaren kennen zo weten we wie de regelmatigste speler is … alhoewel??? 

Het is een bijkomend spektakelstuk waar veel over gepraat wordt, en het maakt het kegelspel 

zeker nog wat aantrekkelijker. 

 

Tot 5 april met de opening van het kegelseizoen 2020, en misschien komt er wel een 

versnapering van de kampioenen van vorig jaar?!?! 

 

Leo. 

 

 
 

Hallo allemaal, 

 

Het Corona virus heeft ook ons in zijn greep. 

Bij Ferm ook geen activiteiten meer deze maand. 

 

Dit wil zeggen dat de breilessen zijn afgelast. 

Als het kan en mag zouden we terug starten op 2 april en dan nieuwe data vastleggen. 

We zouden graag voor de zomer onze ‘ vest met knipoog naar Chanel ‘ afhebben. 

Zo vlug we meer weten verwittig ik iedereen. 

 

Ook wat de bestuursvergadering, die normaal gezien door gaat op 1 april, hou ik de 

Bestuursploeg op de hoogte 

 

Probeer allemaal gezond te blijven. 

De bestuursploeg. 
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 Agenda: 

 

 

 

 

20/03/2020 Kaarten 

26/03/2020 Senioren 

25/03/2020 Gewestraad Lier  

26/03/2020 LG Bestuursvergadering donderdag 

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 


