
Gildeleven Lier - Noord jaargang 65 nr.: 8          http://lier-noord.landelijkegilden.be/ 1 
https://www.facebook.com/landelijkegildeliernoord 

 
 

Boerenbond  

Landelijke Gilde Lier-Noord Maandblad – Augustus 2020 

       65 ste jaargang - nr.: 8 
 

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. 

Kaarten. 

 

Op reis Boskoop 

 

Speciaal: Ontbijt bij u thuis 

 

KVLV nieuws. 

 

KLJ Nieuws 

 

Agenda  

Fietselieren. 

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

Net als de leerlingen zijn we al enkele maanden  

lang in ons eigen cenakel gedreven.  

Niet samen met onze vrienden, maar elk in eigen bubbel.  

Ingeperkt. Alleen-zaam. Gekooid.  

We trokken door de spelonken  

van onze angst en ontreddering.  

We probeerden in het stille dal  

van onze soberheid en stilte te onderzoeken en begrijpen.  

We moesten door de kloven van onze verveling en ontbering trekken.  

We treurden aan de donkere rivier  

van ons gemis, onzekerheid en verwarring.  

En doorheen dat alles bleven we uitkijken  

naar wat we altijd ‘normaal’ hebben gevonden,  

Gaandeweg werd onze weg door de coronawoestijn een spirituele tocht.  

 

We leerden de weg gaan van nieuwe inzichten en inspiratie.  

We oefenden ons in een verloren gegane kracht:  

het vermogen om te wachten,  

een wachten dat haast niet teleurstelt, maar vervult.  

 

We konden weer mijmeren en  

dromen bij de weerspiegeling  

van de zon en de wolken in het water.  

We verzamelden in ons kleine hier  

en nu steeds meer vonken voor later.  

We zijn meer dan ooit benieuwd  

en hoopvol voor onze nieuwe verbinding morgen.  

Er zal veel uit te wisselen zijn.  

De lange onderbreking zal ons nieuwe wegen doen gaan.  

 

Als we ons cenakel verlaten,  

maken we misschien wel een nieuw beging mee.  

Na onze lock-down kunnen we samen  

een archipel van kleine eilanden van vernieuwing vormen.  

Onze door covid-19 opgelegde retraite was en is hard.  

Misschien kan de lockdown leiden tot  

‘een nieuw anders verbonden, een ander vernieuwen.’  

 

Dat het in elk van ons mag komen.  

Dat het straks in ons nieuwe samenkomen  

voluit mag schitteren.  

 

naar Jean Paul Vermassen 
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 WOORDJE VAN DE VOORZITTER. 
 

 

 Augustus’20 
 

Het is puffen en zweten zomerse temperaturen, een hittegolf. 

Veel te warm en te droog. Op tijd en stond wat drinken is dan ook de boodschap. 

Best water, maar voor mij moet het niet altijd het beste zijn. 

 

Helaas moeten we jullie weer minder positief nieuws melden. Zoals jullie ongetwijfeld ook zelf 

vernomen hebben via de media wint het Corona-virus weer stevig aan terrein, met name in 

Antwerpen en de zuidrand en andere plaatsen. De maatregelen die door de Veiligheidsraad zijn 

genomen met daarbovenop ook nog de verstrengde maatregelen voor de provincie Antwerpen 

maken het voor onze landelijke gilde niet gemakkelijk. 

 

Daar komt nu nog bij dat we verplicht een mondmasker moeten dragen tijdens onze 

activiteiten. Geen leuk vooruitzicht met zomerse temperaturen. 

 

Leuk is anders en het zal nog een hele tijd op deze manier verder gaan met versoepeling als het 

kan, verstrenging als het moet. 

 

We blijven volhouden en houden jullie op de hoogte! 

 

Normaal organiseren we samen met Ferm een ontbijt op 27 september 2020. 

Iedereen ontvangen in de parochiezaal zal niet kunnen wegens het pandemie. 

Daarom als alternatief een afhaal ontbijt, of netjes thuis geleverd. 

Meer info verder in dit gildeblad. 

We proberen op deze manier, een alternatief op ons ontbijt te voorzien  

Bestellen maar wij zijn er klaar voor. 

 

In het begin van de covid 19 pandemie hedden we een praatcafé geopend. 

Ja ik hoor jullie al denken dat kan toch niet. Maar jawel een digitaal praatcafé: iedere 

zaterdagavond tussen 20 en 22 uur. Iedereen mag meepraten over van alles en nog wat. 

Praten doen we zelf, de drank is zelfbediening vanuit uw kot. 

De eerste en meest voor de hand liggende vraag: hoe is ‘t? Gaat het wat in deze vreemde 

tijden? Gaat het op het werk? Met de (klein)kinderen? Voel je je gezond? 

Belangrijker dan wat ook, zijn die vragen.  

Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar meer dan ooit besef ik deze dagen  

de écht belangrijke zaken, zijn heel gewoon. Afsluiten doen we rond 22 uur. 

Als je graag mee praat of luistert je bent van harte welkom!! 

Vanaf 19.45 uur klikken op deze link of plakken in Chrome Browser dit werkt het best: 

https://www.praatbox.be/pages/nl/home.html?kamer=landelijkegildeliernoordlierkijken&wrd_a

=Landelijke%20gilde%20Lier-Noord&wrd_b=Lier&wrd_c=kijken 
En als je graag de link via mail doorgestuurd krijgt een mailtje naar de voorzitter luc.florus@skynet.be 

met vermelding “praatcafé” en we sturen u de nodige gegevens toe. 

 

Tot zaterdag vanuit mijn kot. Luc. 

https://www.praatbox.be/pages/nl/home.html?kamer=landelijkegildeliernoordlierkijken&wrd_a=Landelijke%20gilde%20Lier-Noord&wrd_b=Lier&wrd_c=kijken
https://www.praatbox.be/pages/nl/home.html?kamer=landelijkegildeliernoordlierkijken&wrd_a=Landelijke%20gilde%20Lier-Noord&wrd_b=Lier&wrd_c=kijken
mailto:luc.florus@skynet.be
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Fietsen 
 

Op zondag 30 augustus gaan we opnieuw fietsen.  

Richting  Hombeek  

om 13 uur vertrekken we aan onze parochiekerk   

voor een toch van +- 40 km. 

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

Als je graag mee fietst je bent van harte welkom. 

 

Ook op zondag 20 september gaan we fietsen. 

Fietselieren te Lisp vertrek om 12.30 aan onze parochiekerk. 

We fietsen dan samen naar de Eeuwfeestlaan 60 om in te schrijven. 

Meer info over Fietselieren verder in dit gildeblad. 

Iedereen is welkom! 

 

 

 

 

Wandelnieuws 
 

We wandelen op 23 augustus en nog een keer op 15 november  

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  

 

 

 

 

Kaarten 
 

Het is bijna september en dat betekend dat we normaal aan onze kaartavonden 

beginnen! 

Maar…. Mogen we kaarten met het corona virus dat nog altijd niet overwonnen is, en hoe 

gaat alles verder evolueren , wie kan het zeggen. Vandaag gaat alles de goede kant op en 

morgen kan het virus terug opflakkeren!! 

Wel hebben we met de bestuursploeg afgesproken dat we op vrijdag 11 september met onze 

kaartploeg samenkomen, waarschijnlijk in de grote parochiezaal zodat we ver genoeg uiteen 

kunnen zitten volgens de coronamaatregelen! 

 

In de eerste plaats komen we samen om nog de prijsuitdeling te doen van het seizoen 2019 – 

2020 , we hebben zeker nog een ijsje tegoed dat we normaal altijd geven op de laatste speeldag 

en misschien is het nog wel iets meer….., als het allemaal mag natuurlijk! 

Zoals vorige maanden meegedeeld nemen we voor goed afscheid van de 1 en 2 centjes zoals 

dat overal is gebeurd. We hebben alle prijzen van het kaartspel dan ook aangepast als volgt; 
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kaarten met de euro vanaf 2020 

 

overslag alles 
     

Vragen alleen 5 slagen  5 € ct 5 € ct 

 Vragen met maat 8 slagen 5 € ct 5 € ct 30 € ct 

3 azen 8 slagen 10 € ct 10 € ct 60 € ct 

9 slag ( abondance ) 

 

15 € ct 

  Miserie 

 

20 € ct 

  Miserie op tafel 

 

40 € ct 

  Miserie op tafel met 3 azen 

 

80 € ct 

  13 slagen 

 

50 € ct 

  Solo slim 

 

100 € ct 

       

Bij solo slim moeten alle slagen gehaald worden, geblikte troef blijft troef  

           De eerste speler moet uitkomen, dit spel gaat boven alles 

Er mag geen kaart gevraagd worden ,   

  Bij ronde pas wordt opnieuw gegeven tenzij anders overeengekomen aan tafel 

 

 

Om er nog eens aan te herinneren geef ik hier nog eens  

de einduitslag mee van het 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       

 

Ik zal zeggen, zonder tegenbericht iedereen welkom op vrijdag 11 september 2020 ! 

 

Leo 
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Gildereis  
 

Enkele weken geleden gingen de cijfers van de corona 

pandemie de goede kant uit en daarom hadden we met het 

bestuur afgesproken om toch een reis proberen ineen te 

steken nu alles zowat stilgevallen was, geen seniorenreis, geen 

meerdaagse reis en het normale leven moet toch stilaan weer op gang komen!! 

We willen op reis gaan op 22 oktober 2020 , het programma zie je hieronder , we krijgen in de 

morgen koffie met gebak, ’s middags een middagmaal en ’s avonds nog een broodmaaltijd en 

dit alles voor de prijs van 70€ 

In deze moeilijke periode , zou ik vragen van iedereen die goesting heeft om mee te rijden om 

dit zo vlug mogelijk door te geven aan de bestuursleden, want het zijn moeilijke tijden en als er 

niet genoeg belangstelling is kunnen we misschien de reis nog annuleren, maar we hopen dat 

we dit niet moeten doen er rekenen op jullie , het is tenslotte nog 2 maanden  

 

Weistaar Boskoop 

 

Vandaag worden we ontvangen in de boerderij de Weistaar. De Weistaar is prachtig landelijk 

gelegen in Midden-Nederland, met uitzicht over de weilanden waar koeien en paarden grazen. 

Ze zijn trots op hun omgeving en willen ons graag laten meegenieten. Daarom worden we hier 

met pure streekproducten verwelkomd. Na een korte film neemt onze gids ons mee voor een 

tocht over de Utrechtse Heuvelrug. 

Dit is een zandrug in het landschap van de Nederlandse provincies Utrecht en Noord-Holland 

tussen de randmeren in het noordwesten en de Rijn in het zuidoosten. De contouren van de 

lange heuvelrug die van Huizen tot Rhenen loopt, tekenen zich overal duidelijk af. Het is na de 

Veluwe het grootste bosgebied van Nederland.  

Na onze lunch rijden we richting Boskoop. Boskoop is 

nationaal en internationaal bekend om zijn boomkwekerijen, 

waarvan er ongeveer 770 verspreid liggen over een oppervlakte 

van 1.100 hectare, omgeven door vele honderden kilometers 

waterwegen en sloten ten behoeve van de drainage. Vanouds 

beschouwt men de bodem onder Boskoop als bijzonder geschikt 

voor de boomteelt. Eeuwenlang heeft Boskoop zich met name 

toegelegd op de teelt van fruit en fruitbomen, met name appels 

en appelbomen. Van de 15de tot de 17de eeuw werden er steeds 

meer bomen geproduceerd en deden ook andere siergewassen 

hun intrede, zoals Azalea’s. Boskoop levert vanwege zijn 

veenbodem en de talrijke boomkwekerijen een bijzondere 

aanblik. De vele sloten, de schouwen (bootjes), de 

‘moerbomen’ op de kwekerijen, draaibruggetjes, 

ophaalbruggen, houten schuurtjes in combinatie met enkele 

diepe veenpolders in de omgeving maken het landschap apart. We maken hier een boottocht 

op de sloten in Boskoop. 

 

Als je mee wil, graag zo spoedig mogelijk antwoord  a.u.b. 

Leo. 
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We leven in moeilijke tijden. Dat weet ondertussen iedereen. Er is Corona en op het moment 

dat ik dit schrijf is het veel te warm. Pfff….. 

Maar moeilijk gaat ook. 

Normaal gezien is er op 27 september het ontbijt: 2 maal veel ambiance in de zaal, een 

gezellige sfeer… 

Dit kan dit jaar niet doorgaan maar 

We hebben voor een alternatief gezorgd. Je kunt je ontbijt bestellen en op 27 september in de 

zaal afhalen of als dit niet kan , thuis laten brengen. 

We doen dit alles volgens de geldende corona regels. 

Ik zou zeggen bestellen maar. Je kan misschien afspreken met je bubbel. 

Indien je graag inschrijvingspapieren hebt, vraag ze gerust aan je bestuurslid. 

We vragen wel om alles correct in te vullen:  zowel op het inschrijvingsblad als op de 

overschrijving van de bank dezelfde naam invullen. 

 

Hopelijk kunnen we jullie op deze manier een gezellig ontbijt aanbieden. 

 

Wat onze andere activiteiten betreft: 

 We hopen dat de breilessen op een corona veilige manier kunnen doorgaan.  

Starten doen we op woensdag 2 september. 

De deelnemers krijgen hierover nog een mail. 

 

Voor al de andere activiteiten wachten we af hoe de corona pandemie verder evolueert. 

 

Het is moeilijk maar moeilijk gaat ook. 

 

Hou jullie gezond en op deze moment ( 36 graden ) koel. 

 

De bestuursploeg 

 

PS op zondag 30 augustus is er gedachtenis viering voor Elza Celis  

in onze parochiekerk om 9.30h. 
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 Agenda: 

 

 

 

 

 

 

23/08/2020 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 

20/09/2020 Fietselieren Lier-Lisp vertrek Mechelsesteenweg kerk 12.30 uur 

25/09/2020 Jongeren idee          

27/09/2020 Kegelen 

27/09/2020 Ontbijt 

01/10/2020 Senioren namiddag? 

02/10/2020 Kaarten 

11/10/2020 Kegelen 

16/10/2020 Kaarten 

22/10/2020 OP reis naar Boskoop 

23/10/2020 LG Bestuursvergadering 

25/10/2020 Kegelen 

06/11/2020 Kaarten 

08/11/2020 Kegelen 

15/11/2020 Wandelen 

20/11/2020 Kaarten 

27/11/2020 LG Bestuursvergadering 

3/12/2020 Senioren namiddag? 

04/12/2020 Kaarten 

18/12/2020 Kaarten 

29/12/2020? LG Bestuursvergadering 

08/01/2021 kwis 

15/01/2021 Kaarten 

22/01/2021 LG bestuursvergadering 

29/01/2021 Kaarten 
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