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Boerenbond  

Landelijke Gilde Lier-Noord Maandblad – Oktober 2020 

       65 
ste

 jaargang - nr.: 10 
 

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. 

 

Op reis afgelast! 

Senioren gewest Lier. 

 

Wandelen. 

Ferm nieuws. 

 

KLJ Nieuws 

Agenda  
 

 

 

 
 

 

 

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

 

 
   Beginnen  

 
    De dag beginnen,  

    aan een werk beginnen  

    opnieuw beginnen na een ruzie,  

    een misverstand, een ziekte;  

    heropstarten na een lockdown of beperkende maatregelen …  

 

    Het leven is een voortdurend (her)beginnen.  

 

    Elk begin wordt gekenmerkt door nieuwe hoop,  

    verwachting en belofte.  

    Bij elk begin wordt het leven nieuw,  

    aantrekkelijk, spannend. 

 

    Elk begin draagt ook enigszins de vervulling  

    van wat het belooft maar over elk begin  

    werpt ook onzekerheid een schaduw.  

 

    Wie heeft er al niet eens gezegd:  

    "Was ik daar maar nooit aan begonnen" ?  

 

    Als we aan iets nieuws beginnen  

    valt niet te voorzien wat er van terecht zal komen.  

 

    Al geven we vaak iets op,  

    toch beginnen we altijd weer opnieuw.  

 

    Zo krijgt het leven telkens opnieuw gestalte.  

    Wie in staat is telkens opnieuw te herbeginnen  

    is ook in staat te leven met velen:  

 

    want samen beleef je meer. 
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 WOORDJE VAN DE VOORZITTER. 
 

 

 

 Oktober’20 
 

 

Eindelijk we hebben de prijzen van het kaartseizoen 2019-2020 kunnen uitdelen aan onze 

kaarters. De uitslag hadden we vorig gildeleven al medegedeeld. 

Vervolgens een week later zijn we van start gegaan met het nieuwe kaartseizoen 2020-2021. 

We kaarten in de grote zaal iedereen vergenoeg uit elkaar en als we ons verplaatsen zetten we 

ons mondmasker op. Er is ontsmetting gel aanwezig om handen  te ontsmetten bij het 

binnenkomen of als het nodig is. 

Mocht je nog intresse en goesting hebben om mee te kaarten je bent welkom iedere eerst en 

derde vrijdag van iedere maand van september tot maart. 

Je bent van harte welkom. 

 

 

Ondertussen zijn we al oktober en is het tijd om onze lidgelden opnieuw op te halen. 

De bestuursleden zijn hier voor op pad. Je kan ze eerstdaags verwachten. 

De prijs van de lidgelden Reeks 3  is 28 euro wil je de boer en tuinder extra ontvangen dan is 

dit 50 euro meer. 

Voor Reeks 1 : hoofdberoep landbouw, tuinbouw, sierteelt is de bijdrage 200 euro. Degene 

die hieronder vallen krijgen via de post de betaling toegestuurd. Als de betaling is gebeurd zal 

uw lidkaart later bezorgd worden. 

We hopen dat je op deze manier uw lidmaatschap hernieuwd. 

 

 

Onze geplande gildereis van 22 oktober valt ook door de corona in het water. 

Nederland is rood ingekleurd en niet geschikt om naartoe te reizen. 

We hebben daarom beslist in samenspraak met de busmaatschappij om deze reis niet te laten 

doorgaan. Soms staan we machteloos tegenover het virus dat met niet veel rekening houd. 

Zij die ondertussen betaald hadden zullen het bedrag opnieuw teruggestort krijgen. 

Iedereen alvast bedankt om in te schrijven maar we zullen moeten wachten tot we het virus 

hebben klein gekregen.  

 

 

Ons ontbijt was een groot succes met bijna evenveel  

bestellingen dan dat er anders plaats was in de parochiezaal.  

Van harte dank voor de medewerking en  

we hopen dat het gesmaakt heeft. 

Volgens de eerste reactie is  

het goed onthaald en lekker bevonden. 

 

Luc. 
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Gildereis 
 

Ja, het zat er aan te komen, onze daguitstap naar Weistaar Boskoop die voorzien was op 22 

oktober  kan door de corona pandemie niet door gaan, het is naar Nederland en daar is de 

corona virus nog actiever dan bij ons hier! 

In overleg met “De stille kempen” hebben we beslist om de reis te annuleren! 

 

Leo 

 

 

Gewestelijke Seniorennamiddag  
 

Vindt plaats op 3 december 2020 om 13.30 uur  

Locatie Parochiecentrum OLV-Onbevlekt, Mechelsesteenweg 233B te Lier 

  

Geachte heer/mevrouw,  

U wordt vriendelijk uitgenodigd om deel te nemen aan de gewestelijke 

seniorennamiddag.  

We weten allemaal dat het geen evidentie is om nu samen te komen met onze 

senioren, maar omdat we ook oog moeten hebben voor onze leden en hun sociale 

isolement willen we toch de moeite doen om een moment van samenkomen te 

organiseren. We moeten natuurlijk rekening houden met de beperkingen die er zijn, en 

1 ervan is onder andere het maximaal aantal personen dat toegelaten is op activiteiten 

van Landelijke Gilden. 50 personen mogen we die namiddag ontvangen, daardoor 

veranderen we de manier van inschrijven.  

Ter plekke zetten we jullie in de clusters waarmee jullie inschrijven (maximaal 4). Dus 

schrijf je in per 3 zullen jullie per 3 aan een tafel zitten, en daar kan en mag niemand 

bij aanschuiven. De tafels zullen geschikt staan en wij begeleiden jullie naar jullie 

tafel. Uiteraard dienen jullie bij aankomst een mondmasker te dragen, net zoals bij het 

bezoek aan de toiletten.  

 

Inschrijven:  Bij Leo Sluyts je kan hem bellen op: 0472/55.67.42. en 

dit tussen 18u en 19u van 2-6 november.  

 

Programma  

 Welkom en onthaal met koffie  

 Voordracht door Maarten Huybrechts, oud Boerenbond  

            medewerker met het thema ‘De geschiedenis van de tractor’  

 Optreden van “Olivia” met een gevarieerd repertoire.  

 Etentje bestaande uit frikadellen met krieken  

Na de telefonische melding van deelname kan u betalen € 15 per persoon via 

overschrijving op reknr. : BE98 7332 2200 0593 en dit voor 15 november 2020. 

  

 We hopen u zeker weer te mogen ontmoeten ! 

 Leo Sluyts      (gsm; 0472 556742) 
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Wandelnieuws 
 

Zoals aangekondigd trekken we er op zondag 15 november nog 

eens op uit om een wandeling te doen. 

We gaan de streek in Booischot eens verkennen. 

De tocht gaat langsheen rustige weggetjes, gaande van onverharde 

dijken ,kiezelwegen doorheen bossen , rustige straten en zelfs 

doorheen de velden. 

Achteraf (en misschien ook tussendoor ) maken we tijd voor een drankje. 

Zoals steeds komen we bijeen op de parking van O.L.V.-Onbevlekt en dit om 8 uur. 

Hopelijk zien we jullie in grote getallen en breng zeker het zonnetje nog een half dagje mee. 

 

Tot op 15 november 

Marc C. 

 

 

 
 

Hallo iedereen: 

Bedankt aan iedereen die op 27 september een ontbijt bestelde. 

We hopen dat het bij iedereen gesmaakt heeft. 

 

Corona is moeilijk klein te krijgen. 

En als we al hoopte om naar het eind van het jaar terug iets te kunnen organiseren en elkaar 

terug te kunnen zien, ziet het ernaar uit dat het virus ons weer tegenhoud. 

 

Nu maar hopen op beterschap in 2021. 

 

Wel zijn onze bestuursleden op pad om het lidgeld te ontvangen. 

De bijdrage is dezelfde als vorig jaar: 

30€ voor A – leden 

15€ voor nieuwe leden en inwonende leden. 

Hopelijk mogen we jullie allemaal terug als Ferm lid begroeten. 

Nieuwe mensen zijn natuurlijk ook van harte welkom. 

 

De bestuursploeg probeert ondertussen een nieuw programma voor 2021 te maken. 

Heb je ideeën laat het weten wij proberen het te organiseren. 

 

We laten corona ons niet klein krijgen en houden de moed erin. 

Ook al zijn we dat virus beu en zouden we graag terug samenkomen, 

Elkaar begroeten, elkaar eens goed vastnemen. 

We zullen nog een tijdje geduld moeten hebben. 

Wees er maar zeker van we vergeten jullie niet. 

 

Hou jullie vooral gezond. 

De bestuursploeg. 
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 Agenda: 

 

 
Beste leden, ouders, oud KLJ’ers, 

familieleden, sympathisanten en mensen die 

graag spaghetti eten! 

Zondag 25 oktober 2020 is het onze jaarlijkse 

spaghettislag, alleen zit hij dit jaar in een 

ander jasje  

Hoe zit het dit jaar in elkaar? 

Dit jaar moet u op voorhand bestellen wat u 

wenst te eten en uw bestelling komen afhalen 

of thuis laten leveren! Bestellen kan u doen 

via de link naar het invulformulier hieronder: 

https://docs.google.com/.../1wcUNjHh7GAPjipGF.../viewform... 

Er kan besteld worden tot en met 24 oktober 12u!    Stay safe! 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

https://boerentrots.be/Shop 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1wcUNjHh7GAPjipGFHXDIYC9-CjuCjR5LFsfeJve4rYY%2Fviewform%3Ffbclid%3DIwAR01WZpUQ_FSM8klLdPCxk8yA82d5oyN7YQviLxTbNPFaFzuKhV9wJFtdSM%26edit_requested%3Dtrue&h=AT36t2M1hUsAalBrcCs_WG3fXDa0wGUueOrz7ST950xSjLQIt_iUTWaMJ3pauBjYKOg4ghxbtzatGx6dWaP07gFxV44KsGgAytKwX43FOMtqWQo8dTKOOBWYJYJVV2z_mRIX8Axx819xVDyzKw
https://boerentrots.be/Shop

