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Boerenbond  

Landelijke Gilde Lier-Noord Maandblad – Juli 2020 

       65 ste jaargang - nr.: 7 
 

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. 

 

Fietsen. 

Wandelen. 

Kegelen. 

 

Kaarten. 

KVLV nieuws. 

 

Corona maatregelen. 

 

Agenda  
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Bezinning uit kader.  
 

Het concert van het leven.  

 

Als je actief bent in de vereniging,  

kost dat moeite en tijd.  

Je hebt een ideaal en je gaat ervoor door dik en dun …  

Met hoe velen zijn wij om stroomopwaarts te roeien?  

 

Collega’s op het werk discussiëren over een programma op tv,  

maar jij had vergadering en heb er niets van kunnen zien.  

Je wordt erop aangekeken.  

Je engagement maakt je vaak eenzaam.  

 

Talrijke mensen kennen dagen van eenzaamheid.  

Denk aan profeten en zieners,  

vooruitlopers op toekomstige ontwikkelingen, kunstenaars.  

Hoe sterker je je engageert in een vereniging  

hoe kleiner het aantal medestanders  

en hoe groter soms die eenzaamheid.  

Soms slorpt eenzaamheid alle energie op.  

 

Je kan het ook anders bekijken.  

Eenzaamheid is in feite de ervaring van je … ‘eigenheid’.  

Het is zoals je vingerafdruk.  

Die komt maar één keer voor op aarde.  

Jouw eigenheid is ‘het instrument’  

waarop jij ‘jouw melodie’  

speelt in het concert van het leven.  

Zónder die melodie is het orkest onvolledig  

en klinkt de muziek vals.  

 

De Man van Nazareth voelde zich vaak  

niet begrepen door de mensen.  

Zijn eenzaamheid brengt Hij in nachtelijk gebed voor zijn Vader.  

In Hem groeit de verbondenheid met zijn  

Vader … zo sterk … dat het zijn eigenheid wordt.  

Een opdracht, een uitdaging een bemoeiding voor elk en ieder van ons?  

Dank voor jullie inzet iedere dag opnieuw,  

ook en vooral in deze bijzondere tijden  

 

naar: Bernard Delhaise 
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 WOORDJE VAN DE VOORZITTER. 
 

 

 Juli ’20 
 

 

Het virus op afstand houden is een hele beproeving. 

Voorzichtig zijn en alle maatregelen blijven respecteren is nog steeds aan de orde. 

Zeker in deze vakantietijd nu we opnieuw op reis kunnen vertrekken. 

 

Met het bestuur en een aantal mensen hebben we beslist om het kegelseizoen dit jaar niet meer 

te laten doorgaan. Alle maatregelen eens opgelijst, een draaiboek gemaakt en dan tot de 

conclusie gekomen dat we de veiligheid van alle kegelaars niet kunnen garanderen. 

Veiligheid primeert voor alles, die corona doet ons wel wat aan. 

Starten met kegelen doen we dus volgend voorjaar 2021,  

tegen dan is er misschien al een vaccin. 

We hopen op jullie begrip. 

 

Het kaartseizoen 2019-2020 afsluiten doen we op vrijdag 11 september een week voor de start 

van het nieuwe kaartseizoen 2020-2021 dat begint op vrijdag 18 september. (Uiteraard is dit 

nog onder voorbehoud) 

 

Enkele nieuwe activiteiten blijven we organiseren 

*Op 2 augustus gaan we fietsen . 

  vertrekken om 13 uur aan de kerk op de Mechelsesteenweg  

  voor een  tocht van ongeveer +-35 km. 

  Je bent van harte uitgenodigd en welkom. 

 

*Op 19 juli en 16 augustus zouden we ergens gaan wandelen,  

  we vertrekken aan de kerk om 8 uur s’morgens. 

  We verwachte jullie. 

 

Op 22 oktober hebben we een dagreis geplant, hou deze datum zeker vrij meer info in ons 

volgende gildeleven. 

 

Het is onze bedoeling om mensen opnieuw bij elkaar te brengen, steeds met de in acht name 

van alle geldende richtlijnen. 

 

Luc. 
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Fietsen 
 

Op zondag 2 augustus gaan we opnieuw fietsen.  

Richting  O.L.V.Waver  

om 13 uur vertrekken we aan onze parochiekerk   

voor een toch van +- 35 km. 

Onderweg proberen we een stop in te lassen zodat we iets kunnen drinken. 

Als je graag mee fietst je bent van harte welkom. 

 

 

 

 

 

Wandelnieuws 
 

Nu de coronamaatregels wat versoepeld zijn, kunnen we terug gaan 

wandelen. 

We wandelen op 19 juli in omgeving van Wommelgem en op 16 augustus 

doen we dit nog eens over op een andere plaats. 

We passeren grotendeels landelijke wegen en zelfs panoramische kerkweggetjes. 

We komen samen aan de kerk O.L.V. Onbevlekt om 8.00 u. 

De verplaatsing maken we volgens de maatregelen die dan gelden. 

Iedereen welkom 

Marc  

 

 

 

 

 

Kegelen 
 

Met spijt moeten we melden dat in overleg met Leo en Zoë samen met een 

aantal kegelaars en het bestuur landelijke gilde om het kegelseizoen dit jaar 

niet te laten plaatsvinden. 

Ook de opsomming van alle maatregelen om covid19 de baas te blijven zijn 

niet in ons voordeel, we kunnen het risico niet nemen ook al denken sommigen er anders over. 

Veiligheid voor iedereen en daarom is het beter om volgend jaar als het al kan opnieuw te 

starten met ons heerlijk kegelspel. 

We hopen dat jullie deze beslissing begrijpen,  

en zien jullie graag volgend seizoen weer kegelen. 

 

Luc. 
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Kaarten 

 

Ja , onze voorzitter heeft al wel iets geschreven over het kaartspel maar tot heden toe mogen 

we zeker nog niet met vier aan tafel en aan het kaartspel beginnen, hopelijk is dit binnen enkele 

maanden allemaal veranderd en kunnen we terug aan bijeen komen! 

Wel hebben we afgesproken met onze bestuursploeg dat we voor goed afscheid gaan nemen 

van de 1 en 2  cent zoals dat tegenwoordig overal is , als ge nog van die centjes hebt geef ze 

dan aan “ kom op tegen kanker” maar kaarten doen we er niet meer mee! 

We hebben alle tarieven van het kaartspel ,zoals abondance, misère en al de rest aangepast, de 

lijst is al wel klaar maar we zullen die wel één van de  volgende maanden in ons gildeleven 

publiceren zodat iedereen de prijs kent! 

Leo 

 

 

 

 

 

 
 

Hallo FERM leden 

 

Corona, corona, corona blijft het nieuws overheersen. 

Dagelijks nieuwe cijfers en nieuwe richtlijnen. Hoewel ze niet altijd even duidelijk zijn. 

Handen wassen en afstand houden zijn de basis regels om zo het virus te verslaan. 

We hopen dat jullie allemaal gezond mogen blijven. 

 

Wat ons programma betreft is het al zeker dat het ontbijt niet zal doorgaan op de wijze zoals 

we dat al enkele jaren doen. 

We zijn met de bestuursploeg wel aan het nadenken om het op een andere manier te 

organiseren door bv. met een afhaalsysteem te werken. 

Verder nieuws hierover lees je in het gildeblad van augustus. 

 

De fiets liefhebbers kunnen hun fiets al wel klaarmaken want we fietsen weer op 

Donderdag 16 juli, donderdag 20 augustus. 

Vertrek aan de kerk om 13 h. 

Info bij Frieda Bruyndonkx of Aline Bertels 

 

PS: Proficiat aan Rita Nauwelaerts en Charel Thys. Zij waren op 27 juni 50 jaar gehuwd. 

 

PS: Gedachtenisviering voor Elza Celis gaat door op zondag 30 augustus om 9.30h. 

      Parochiekerk O.L.V.Onbevlekt. 

 

De bestuursploeg. 
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 Agenda: 

 

 

19/07/2020 Wandelen Kerk 8 uur 

24/07/202 LG Bestuursvergadering 

19/07/2020 Kegelen 

02/08/2020 Fietsen Kerk 13 uur 

09/08/2020 Kegelen 

16/08/2020 Wandelen Kerk 8 uur 

23/08/2020 Kegelen 

28/08/2020 LG Bestuursvergadering 

31/08 tot 3/09 Senioren meerdaagse reis 

11/09/2020 Kaarten uitslag Prijsuitreiking  

13/09/2020 Kegelen 

18/09/2020 Kaarten 

20/09/2020 Dag van de landbouw 

25/09/2020 Jongeren idee          

27/09/2020 Kegelen 

27/09/2020 Ontbijt 

27/09/2020 Fietselieren Lier-Lisp? 

01/10/2020 Senioren namiddag? 

02/10/2020 Kaarten 

11/10/2020 Kegelen 

16/10/2020 Kaarten 

22/10/2020 OP reis 

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 

 

 

 
 


