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Boerenbond  

Landelijke Gilde Lier-Noord Maandblad – November 2020 

       65 
ste

 jaargang - nr.: 11 
 

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. 

 

Kaarten. 

Agenda. 

 

Ferm nieuws. 

 

Samana tombola uitslag. 

 
 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 
Hoe het met je gaat, dat willen we graag weten 

Want ook al zien we je niet 

we zijn je niet vergeten.  

Gaat het wat minder, tijdens deze gekke tijden 

en heb je ’t daar moeilijk mee? 

Weet dan: dat is oké.  

En gaat het goed? 

Zoveel te beter! 

Maar vraag eens (per telefoon of vanop anderhalve meter) 

hoe het met de buurman gaat?  

Of zwaai eens enthousiast naar die wandelaar op straat. 

Het is voor ons allen, geen gemakkelijk jaar 

maar geef de moed niet op 

we doen het voor elkaar.  

Voor alle grootouders, kwetsbaren en zorgverleners  

zetten we ons masker op, wassen we onze handen 

en lachen we met onze ogen 

zonder ontblote tanden.  

In plaats van onze handdruk 

een vriendelijke blik  

Want ook al staan we wat verder van mekaar 

er is steeds ruimte voor een vriendelijk gebaar*. 

 

De huidige omstandigheden en maatregelen zorgen 

ervoor dat fysiek contact of fysieke ontmoetingen niet 

altijd evident zijn. Een vriendelijk gebaar hoeft echter 

niet altijd fysiek te zijn. Wat dacht je van een 

telefoontje naar een vriend, familielid of buur? Of 

waarom zet je 's avonds geen kaarsje of lichtje voor het 

raam, om zo een boodschap van hoop te brengen in 

jouw buurt? Alle initiatieven, klein of groot, bieden een 

beetje afleiding en positiviteit in deze moeilijke tijden. 

Ons lichtje brandt voor jullie!  
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 WOORDJE VAN DE VOORZITTER. 
 

 

 

 November’20 
 

Beste leden van Landelijke Gilden, 

COVID-19 houdt onze samenleving in een wurggreep. Beslissingen over bijkomende 

coronamaatregelen volgden elkaar eind oktober snel op. Doel van die maatregelen? Samen zo 

snel als mogelijk de verspreiding van het virus stoppen.  

De eerste weken mogen we niets organiseren in groep, met je eigen bubbel kan je nog 

wandelen en/of fietsen maar ergens iets gaan drinken of eten is niet meer mogelijk. 

 

We hopen dat het met jullie goed gaat, we blijven positief denken en krijgen al opnieuw een 

beetje hoop nu er sprake is van een vaccin. 

 

Toch willen we iedereen bedanken voor het hernieuwen van het lidmaatschap, sommigen 

hebben we kunnen bezoeken, op dit ogenblik is dat bezoek zelfs ook niet meer mogelijk. 

Dus verloopt alles nu via overschrijving, sociaal contact is verboden en laat dat nu net één van 

onze kerntaken zijn, mensen bijeenbrengen.  

We hopen dat je begrip kan opbrengen voor deze  situatie. 

 

Vanaf eind december bekijken we opnieuw de situatie om verdere activiteiten te plannen. 

Met het volgende gildeleven houden we jullie zeker op de hoogte van wat er mogelijk  is. 

Houd jullie gezond en geniet van de mooie dingen die nog kunnen. 

 

Ons digitaal praatcafe iedere zaterdagavond tussen 20 en 22 uur is nog steeds open 

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. Af en toe bekijken we hier foto’s of een film 

van vroegere LG activiteiten. Mooie herinneringen. 

Afsluiten doen we rond 22 uur. 

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

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

https://meet.jit.si/landelijkegildeliernoordlierkijken 
 

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://meet.jit.si/landelijkegildeliernoordlierkijken
mailto:luc.florus@skynet.be
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 Agenda: 

 

Kaarten 
 

Met goede voornemens maar toch een beetje bang van de corona waren we gestart met onze 

jaarlijkse kaartcompetitie, en wat we niet konden voorspellen is dat we deze competitie 

moeten stilleggen voor het virus, spijtig maar het is niet anders! Trouwens alle evenementen 

en vergaderingen moeten afgelast worden, er mag niet meer in groep samen gekomen 

worden! 

Dit zal zeker zo zijn voor de rest van het jaar, we moeten ons aan de opgelegde reglementen 

houden! 

Wel gaan we proberen terug te hervatten op 15 januari 2021 als alles de goede richting uitgaat 

met covid – 19  en natuurlijk moeten er versoepelingen komen! 

Maar ja, dit is nog 2 maanden verder en dan zouden we toch al een serieuze verbetering 

moeten hebben, alhoewel, we hebben geen glazen bol en wachten af ! 

Bij de drie speeldagen die we gedaan hebben is Cyriel Janssens de koploper met  510 punten , 

dat is een gemiddelde van 170 punten per speeldag, als ge zo voort doet wordt ge zeker de 

super kampioen, dit mag ook eens in ’t gildeleven komen hé Cyriel ! 

Tot volgend jaar, dan doen we verder!! 

Leo 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

20/11/2020 Kaarten 

27/11/2020 LG Bestuursvergadering digitaal 

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 

05/02/2021 Kaarten 

19/02/2021 Kaarten 

26/02/2021 LG bestuursvergadering 

05/03/2021 Kaarten 

19/03/2021 Kaarten 

26/03/2021 LG bestuursvergadering 
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Hallo allemaal, 

 

Bedankt allemaal voor het hernieuwen van je lidgeld voor 2021. 

Hopelijk mogen en kunnen we dan terug activiteiten organiseren. 

 

Zoals jullie gezien hebben op je lidkaart kan je 5 euro korting krijgen op verschillende 

artikelen van Ferm zoals daar zijn de verschillende kookboeken, haakboek, breiboek. 

Maar ook andere dingen zoals een keukenschort, brooddoos, drinkfles, shopper, strandlaken, 

enz.…Meer info vind je via de webwinkel van FERM. 

SamenFerm.be/webwinkel. 

Je moet wel zorgen voor je unieke code. Staat op het blad met je lidkaart. 

Wie interesse heeft en niet gewoon is om met de computer te werken mag altijd uitleg vragen 

aan de bestuursploeg. 

 

 

Zullen we… 

 

Angst uit onze jassen schudden en lood uit onze schoenen? 

 

Zullen we moed in pakjes aan de deur zetten 

en licht aansteken waar het donker is? 

 

Zullen we proeven, gulzig snoepen  

van alles wat wel kan? 

 

Zullen we zwaaien naar elkaar en kussen van ver, 

onthouden hoe een knuffel voelt en dansen in de regen? 

 

Zullen we weten dat er overzee een einder is, 

samen in dezelfde schuit, 

na vloed komt altijd eb? 

 

Zullen we samen roeien 

tot ergens volgend jaar? 

 

Met deze mooie tekst wens ik jullie moed om vol te houden. 

Hou jullie gezond. 

We zien elkaar zeker terug in 2021. 

 

De bestuursploeg 
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Solidariteitsactie 2020 
 

Prijzen voor gewone loten (blauwe kleur) 

1. Winnen een aankoopcheque Sodexo ter 

waarde van € 1.250 
Serie A 132182 
Serie B 133024 
Serie C 100934 
Serie D 182476 
Serie E 203563 
Serie F 207273 
Serie G 187178 
Serie H 171948 
Serie J 209164 
Serie K 145805 
Serie L 206375 
Serie M 128499 
Serie N 171457 
Serie P 217064 
Serie Q 203398 
Serie R 156537 

 

2. Winnen een aankoopcheque Sodexo  

ter waarde van € 250 
In alle series het nummer 111296 
In alle series het nummer 133416 
In alle series het nummer 168154 
In alle series het nummer 216521 

 

3. Winnen een aankoopcheque Sodexo ter 

waarde van € 125 
In alle series het nummer eindigend op 2197 
In alle series het nummer eindigend op 9541 

 

4. Winnen een aankoopcheque Sodexo ter 

waarde van € 50 
In alle series het nummer eindigend op 730 

 

5. Winnen een aankoopcheque Sodexo ter 

waarde van € 25 
In alle series het nummer eindigend op 244 
In alle series het nummer eindigend op 324 
In alle series het nummer eindigend op 651 
In alle series het nummer eindigend op 913 

 

Prijzen voor gratis omslaglot (groene kleur) 

1. Wint een Audi A4 
Serie L nr. 015438 

 

2. Winnen een aankoopcheque Sodexo ter 

waarde van € 25 
In alle series het nummer eindigend op 747 

 

De openbare trekking van de nationale tombola Samana 2020 ten bate van chronisch zieken en 
georganiseerd door Samana, met toelating onder nummer 3736690, vond plaats op vrijdag 23 

oktober 2020. De trekking vond plaats onder toezicht van gerechtsdeurwaarder Mevrouw Daryll 

Vaganée. 
 

Personen die in het bezit zijn van een winnend nummer worden verzocht dit onder gesloten 

omslag op te sturen aan Samana, dienst Tombola, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel, met 

vermelding van de volledige naam en adres, zoals voorzien op de rugzijde van de tombolaloten. 

Op de briefomslag met winnend lot dient eveneens naam en adres vermeld te worden. De prijzen 
worden na controle aan de prijswinnaars verzonden. 

 

Lijst der winnende nummers 

 

De loten worden opgedeeld in 16 series, in alfabetische volgorde, voorzien van de letters A tot en 

met R, met uitzondering van de letters I en O. 
 

Winnen een prijs in alle series: de nummers, zonder vermelding van een serieletter. Is het 

winnend nummer wel voorzien van een serieletter, dan betreft het enkel een winnend nummer in 

de door trekking bepaalde serie. 
 

Samana is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten. Bij betwisting wordt te rade gegaan 

bij gerechtsdeurwaarder Mevrouw Daryll Vaganée. 

 
Samana dankt iedereen van harte die de Solidariteitsactie 2020 heeft gesteund 

 


