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Boerenbond  

Landelijke Gilde Lier-Noord Maandblad – September 2020 

       65 ste jaargang - nr.: 9 
 

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. 

 

Wandelen. 

Kaarten. 

Fietselieren. 

 

Op reis Boskoop 

 

Speciaal: Ontbijt bij u thuis 

 

Ferm nieuws. 

 

Agenda  

 

 

 

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

  Een nieuw begin  
 

   September heeft altijd wel iets van  

   een ‘nieuw begin’ in zich: kinderen worden  

   weer afgezet aan de schoolpoort,  

   ouders rijden vervolgens door naar het werk  

   en voor je het weet,  

   waan je je weer in de drukte van alledag.  

    

Dit jaar zal dit ‘nieuw begin’ een extra gelaagdheid krijgen. 

Na maanden van onzekerheid en voorzichtigheid  

kunnen de bezigheden binnen Landelijke Gilden  

weer hervat worden en kan de activiteitenkalender  

hopelijk weer aangedikt worden.  

 

Laat mij met jullie hopen dat we na maanden  

van werken in alternatieve omstandigheden  

steeds de kracht en creativiteit vinden om elke uitdaging,  

in welke vorm dan ook, te overwinnen.  

 

Dat er elke dag van dit nieuwe werkjaar  

iets mag gebeuren waarmee ons hart is gemoeid  

en dat we ons terug kunnen inzetten  

voor iets waarmee wij beantwoorden aan onze bestemming,  

aan de opdracht van onze beweging,  

iets van blijvende waarde.  

 

Dat dit nieuwe begin ook een kans mag zijn  

om onze eigen innerlijke vernieuwing te behartigen  

en dat wij onze inzet voor anderen  

en voor Landelijke Gilden niet gewend geraken,  

een heel werkjaar lang niet.  

Dat we niet gewend geraken aan onze vrijwilligers  

en aan de collega’s.  

 

Dat we tenslotte iedere dag opnieuw  

ontvankelijk en nabij mogen zijn  

en zo vreugde vinden in ons werk.  

Het is de moeite waard.  

 

Charlotte Poppe Pastoraal vormingswerker 
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 WOORDJE VAN DE VOORZITTER. 
 

 

 September’20 
 

 

Eindelijk, we kunnen opnieuw iets organiseren. 

Vorige vrijdag hebben we het kaartseizoen 2019-2020 eindelijk kunnen afsluiten. 

Door covid19 werd dit steeds verplaatst naar latere datum. 

Nen dikke proficiat aan Frans van Houtven voor het behalen van de eerste plaats in het 

klassement. En gezondheid op de lekkere traktatie, het smaakte. 

Ook alle andere kaarters profiat en hopelijk volgend seizoen een beter resultaat. 

Een stevig applaus voor de mensen achter de toog voor het vele werk. 

Dank je wel allemaal. 

Nu de prijzen uitgereikt zijn kunnen we denken aan het nieuwe kaartseizoen. 

Op vrijdag 18 september vanaf 19.30 uur starten we opnieuw. 

Iedere eerste en derde vrijdag van de maand. 

Je bent van harte welkom! 

Nieuwe kaarters zijn natuurlijk ook welkom. 

 

 

Fietselieren gaat dit jaar niet door wegens covid 19. 

Ondanks de goedkeuring van de stad Lier kunnen we niet instaan en voldoen aan alle 

opgelegde maatregelen. We stellen de fietstochten wel ter beschikking zodat iedereen op eigen 

initiatief kan genieten van deze mooie tochten. 

Je vindt ze op www.fietselieren.be zowel met foto’s, uitgeschreven of in digitaal formaat voor 

gps. We zouden het fijn vinden dat, indien je deze fietsroutes zou gaan verkennen, je een 

berichtje en/of enkele foto’s zou overmaken via info@fietselieren.be. Deze foto’s plaatsen we 

dan op de website. Voor de origineelste foto, voorzien we een leuke verrassing (foto’s moeten 

uiterlijk op 30 september overgemaakt worden). 

We komen op een dag van uw keuze, voor uw familiale bubbel van maximum 10 personen, 

verse pannenkoeken bakken “a volonté”.  

En niet te vergeten, Fietselieren gaat in 2021 opnieuw door op 19 september te Lier-Lisp. 

 

Luc. 

 

 

http://www.fietselieren.be/
mailto:info@fietselieren.be
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Wandelnieuws 
 

We wandelen opnieuw 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 
 

Ja gisteren hebben we het kaartseizoen 2019 – 2020 afgesloten en de 

prijzen uit laten kiezen die iedereen verdiend had en nog een lekker ijsje 

gegeten, allemaal zoveel mogelijk volgens de corona-maatregelen! 

Dit was een test om te zien of we zouden kunnen starten met onze 

kaartcompetitie, en ja het is allemaal een grote aanpassing en als iedereen zich goed 

aan de ons opgelegde maatregelen houd dan starten we! 

Dus nu vrijdag 18 september starten we met de competitie voor het seizoen 2020 – 2021 , dat 

doen we zoals ieder jaar met een koude schotel ! Je bent welkom van af 19.30 uur en beginnen 

doen we om 20.00 uur,  we kaarten in de grote zaal zodat we ruimte genoeg hebben en ver 

genoeg uiteen kunnen zitten ! Het is wel een beetje aanpassen met de corona maar we vragen 

de medewerking van iedereen zodat alles veilig verloopt en niemand bang hoeft te zijn ! 

Iedereen welkom en ….er zal wel een koude schotel voor u voorzien zijn  

 

 

Fietselieren 
 

Zondag 20 september 2020 zou normaal de 28
ste

 editie van Fietselieren doorgaan. Zoals heel wat andere 

evenementen zal, wegens Covid-19, deze editie dit jaar NIET doorgaan. 

De organisatie van Fietselieren, het sportief evenement voor het ganse gezin, was dit jaar in handen van 

de Landelijke Gilde van Lier-Lisp. De fietsroutes van 30 en 50 km waren opgemaakt, een coronaveilig 

draaiboek was opgesteld, de CERM (Covid Event Risk Model) en stad Lier gaf groen licht. 

Spijtig genoeg hebben we op basis van een laatste risicoanalyse besloten om het evenement alsnog niet 

te laten doorgaan. 

We hebben ook goed nieuws. 

Aangezien de fietsroutes toch opgemaakt zijn willen we deze beschikbaar stellen voor 

wie toch een fietstochtje wil doen op een dag van uw keuze. De beide fietsroutes van 30 

en 50 km zijn gratis te downloaden in pdf voor afdruk en als GPX-bestand om in 

diverse mobiele applicaties te gebruiken. 

U kan deze downloaden via een link of QR-code welke je kan terug vinden op de 

website www.fietselieren.be. 

We zouden het fijn vinden dat, indien je deze fietsroutes zou gaan verkennen, je een 

berichtje en/of enkele foto’s zou overmaken via info@fietselieren.be. Deze foto’s 

plaatsen we dan op de website. Voor de origineelste foto, voorzien we een leuke 

verrassing (foto’s moeten uiterlijk op 30 september overgemaakt worden). 

We komen op een dag van uw keuze, voor uw familiale bubbel van maximum 10 personen, verse 

pannenkoeken bakken “a volonté”.  

En niet te vergeten, Fietselieren gaat in 2021 door op 19 september te Lier-Lisp 

http://www.fietselieren.be/
mailto:info@fietselieren.be
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Gildereis  
 

Zoals we vorige maand reeds meedeelde gaan we proberen een reisje te maken voor onze 

leden, maar spijtig genoeg komen de inschrijvingen maar traag binnen, en daar zal de corona 

wel iets mee te maken hebben! 

Wel wordt er alles aan gedaan om de reis zo veilig mogelijk te maken ! 

Mogen we vragen om zeker in te schrijven voor 30 september dan kunnen we zien of de reis 

wel kan doorgaan of niet! 

 

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€ 

  

 

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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 Agenda: 

 

 
 

Hallo iedereen, 

 

Sinds begin maart is er geen dag voorbij gegaan zonder het woord corona te horen in het 

nieuws. Spijtig genoeg gaat dit nog een tijd duren. 

En dat heeft ook gevolgen voor de werking van FERM. 

 

Al de activiteiten voor dit jaar 2020 zijn uitgesteld tot volgend jaar 2021. 

Alleen de breilessen gaan nog door. 

 

Dit wil niet zeggen dat we niet aan jullie denken.  

We zijn al aan het nadenken over een programma voor 2021 in de hoop dat we jullie dan weer 

kunnen verwelkomen op onze activiteiten.  

Ideeën zijn altijd welkom. 

 

In dit gildeblad vinden jullie ook nog info over de ontbijtmanden. 

Nog niet besteld: doe het vlug het kan nog net. 

 

Hou jullie gezond. 

De bestuursploeg 

 

 

 

 

 

18/09/2020 Kaarten 

20/09/2020 Dag van de landbouw 

20/09/2020 Fietselieren Lier-Lisp 

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 
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29/12/2020? LG Bestuursvergadering 

08/01/2021 kwis 

15/01/2021 Kaarten 

22/01/2021 LG bestuursvergadering 

29/01/2021 Kaarten 

 

 
 

 


