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Bezinning uit kader.  
 

Twee  broers  

 

Er waren eens twee broers  

die samen één akker bezaten.  

Van de opbrengst kreeg ieder de helft.  

 

De oogsttijd kwam en na een dag van hard  

werken gingen beide broers naar bed.  

De oudste kon de slaap niet vatten.  

 

Hij dacht: "Het is niet eerlijk dat ik de helft van de opbrengst krijg.  

Ik ben vrijgezel en mijn broer  

moet met een gelijk deel vrouw en kinderen onderhouden. 

" Daarom stond hij op,  

ging naar zijn helft van de akker,  

nam drie schoven en zette die bij de schoven van zijn broer.  

 

Maar ook de jongste kon niet slapen.  

Hij dacht: "Het is niet eerlijk dat ik de helft van de opbrengst krijg.  

Want als wij beiden oud zijn,  

zullen mijn kinderen voor mij zorgen,  

maar wie zorgt dan voor mijn broer?"  

 

Daarom stond hij op,  

ging naar zijn helft van de akker,  

nam drie schoven en zette die bij de schoven van zijn broer.  

 

Toen ze de volgende morgen weer op hun akker kwamen  

waren ze stomverbaasd dat er op ieders deel van het veld  

evenveel schoven stonden.  

 

Ze spraken er niet over met elkaar,  

maar deden in de tweede nacht hetzelfde.  

En weer waren ze verbaasd en zeiden niets.  

 

Maar in de derde nacht, 

 toen ze weer bezig waren hun schoven te verplaatsen,  

kwamen de broers elkaar midden op de akker tegen.  

 

Toen begrepen ze wat er was gebeurd.   

Ze omhelsden elkaar en huilden.  

Toen God dit zag, glimlachte Hij en zegende hen beiden.  

 

(Chassidisch Joods verhaal)                Nathan Rijnders Pastoraal vormingswerker 

 



Gildeleven Lier - Noord jaargang 65 nr.: 4          http://lier-noord.landelijkegilden.be/ 3 
https://www.facebook.com/landelijkegildeliernoord 

 WOORDJE VAN DE VOORZITTER. 
 

 

 April ’20 
 

Het zijn rare tijden. 

Wij hopen dat bij jullie alles nog goed gaat, niet te veel last hebt van die covid 19? 

Een rare virus die je liever niet tegenkomt. 

Allerlei maatregelen en afstand regels moeten we respecteren. 

Een dikke pluim voor de zorgsector, dag en nacht in de weer om iedereen met de beste zorgen  

te omringen. Proficiat ! 

Ook de land en tuinbouwers de primaire sector moet verder doen om iedereen van voedsel te 

voorzien. Dank je wel landbouwers,  en groenten – siertelers voor het gepresteerde werk. 

Alle activiteiten verboden tot en met 3 mei! 

Door de overheid zijn tot en met 3 mei alle activiteiten verboden. Dit houdt in dat tot dan 

bestuursvergaderingen waar fysiek wordt samengekomen, ook verboden zijn.  

Wij beslisten bij Landelijke Gilden om al onze activiteiten te annuleren tot minstens 1 juni. Het 

gaat hier over al onze ledenactiviteiten (Kaarten,kegelen) gewestelijke, regionale, provinciale 

en nationale leden- en bestuursledenactiviteiten, vormingen en publieke events. Daarnaast zal 

geen enkele geplande bedevaartviering in het voorjaar plaatsvinden. 

Van zodra we opnieuw mogen samen komen zullen we onze activiteiten opnieuw opstarten. 

 

Het geen wel kan zijn vergaderingen via de computer. 

Skype, zoom of praatbox zijn zo enkele programma’s waarmee je zelf ook aan de slag kan. 

Met vrienden of familie een dag en uur afspreken om samen wat te babbelen via de computer. 

Wij leggen je uit hoe praatbox.be een gratis programma werkt.      

 

Met Praatbox kan je videobellen met iemand waar je geen fysiek contact mee mag hebben. 

Hoe gebruik je de Praatbox? 

Surf naar https://praatbox.be/ 

Geef je Praatbox een naam. Bedenk een naam en vul die in het eerste veld in, of vul de naam in die 

je hebt gekregen. 

Geef je Praatbox een locatie. Vul dit in het tweede veld in, of vul hier de locatie in die je hebt 

gekregen. 

Kies een willekeurig woord, of hou de automatisch gemaakte keuze. Wil je deelnemen aan een 

bestaande Praatbox, kies dan het woord dat je hebt gekregen. 

Als je de vorige stappen hebt ondernomen, klik je op "Start de praatbox 

De Praatbox start op!  

(Daarna kan je eventueel je praatbox beveiligen met een paswoord. Zie rechts onderaan) 

Je kan deze praatbox nu delen op allerlei verschillende manieren, het enige wat je moet doen is de 

link kopiëren en doormailen naar anderen. 

Succes Luc. 

 

https://praatbox.be/pages/nl/home.html
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Einduitslag kaarten. 
Ja dat is me wat , de week voor onze laatste kaartavond met natuurlijk de prijsuitreiking en 

nog wat paaseieren enzo, komt er toch wel dat corona virus al onze plannen in de war sturen !! 

Wat nu… van landelijke gilde uit is er de melding binnen gekomen dat alle bijeenkomsten en 

vergaderingen die voor 1 juni geplant zijn moeten verplaatst worden naar een latere datum!!   

Eigenlijk kunnen we nu nog niets regelen, hoe gaat alles evolueren, wanneer is alles opgelost, 

we kunnen niets meer doen dan afwachten en mee moeite doen en luisteren naar de specialisten 

om deze crisis zo goed mogelijk met z’n allen door te komen! 

Ik heb hier nog de eindprijzen, de dagprijzen , de paaseieren en de ijskreem allemaal al 

voorzien en hopelijk komen alle producten niet over hun vervaldatum, we houden het in de 

gaten! 

Wanneer er verandering in deze situatie is dan kunnen we misschien iets regelen en dan horen 

jullie het ook wel, maar wij nemen ook geen risico’s en denken aan ieder zijn gezondheid! 

Leo 

 

Senioren dagreis 
Zoals ge vorige maand kon lezen in ons gildeleven is de dagreis voorzien op 25 juni , heel de 

uitleg van wanneer en naar waar en hoe inschrijven kon je daar allemaal in vinden! 

Maar…. Kan en mag deze reis doorgaan daar hebben we tot nu toe geen zekerheid over! 

Ik heb eens met Willem van “De Stille Kempen “ gebeld en die zei me, afwachten en zien hoe 

alles verder verloopt, we kunnen zelf beslissingen nemen! 

Er zijn al veel mensen ingeschrevenen verschillende hebben al betaald ook, maar geen 

probleem , als de reis niet doorgaat krijgt iedereen die betaald heeft zijn centen wel terug, 

afwachten dus!! 

 

Kegelen. 
Ook hier kennen we dezelfde problemen, we mogen zeker niet in groep bijeen komen en zo het 

er nu uitziet zullen we waarschijnlijk  ook niet kegelen voor 1 juni! 

De schilderwerken zijn gedeeltelijk uitgevoerd, nu heb ik er wel wat meer tijd voor gehad, 

maar eerlijk gezegd het is ook niet mijn grootste specialiteit! 

Met deze corona crisis periode zullen we waarschijnlijk onze competitie niet doen zoals we dat 

jaarlijks gewoon zijn, misschien een kortere of een andere, we zien wel en spreken wel af bij 

onze eerste kegelbeurt!  

En nog iets, vorige jaren speelden we met een inzet van 2 cent maar de kleine muntjes zijn 

verdwenen dan zullen we wel met 5 cent spelen hé we moeten een beetje met de tijd meegaan ! 

Hieronder ziet ge een fotoke van de schilderwerken 
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 Agenda: 

 

 
 

Hallo FERM – leden 

 

Ik hoop dat het goed gaat met jullie en je familie in deze corona tijden. 

We zullen nog een tijdje “ in ons kot “ moeten blijven. 

Daarom zullen er in de maand mei ook geen activiteiten doorgaan. 

 

Wat de breilessen betreft neem ik contact op met de lesgeefster zodra we terug mogen 

samenkomen. 

 

Hou jullie in deze rare tijden allemaal goed. 

Tot, hopelijk, snel 

De bestuursploeg. 
 

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 Dag van de landbouw 

25/09/2020 LG Bestuursvergadering 

27/09/2020 Kegelen 

27/09/2020 Ontbijt 
27/09/2020 Fietselieren 

01/10/2020 Senioren namiddag 

02/10/2020 Kaarten 

11/10/2020 Kegelen 

16/10/2020 Kaarten 

23/10/2020 LG Bestuursvergadering 

 

Begindatum Onderwerp 


