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Boerenbond  

Landelijke Gilde Lier-Noord Maandblad – Januari 2021 

       66
ste

 jaargang - nr.: 1 
 

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. 

Afscheid. 

 

Wandelen. 

Busje komt zo. 

 

Ferm nieuws. 

 

Agenda  
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Bezinning.  
 

Corona…Kerst…Nieuwjaar 2020/2021 

 

Wat een tijd beleven we. 

 

Luguber, stilte, onrust, angst, 

eenzaamheid, alleen zijn, gefocust 

op het ontwijken van 

besmetten. 

Kortom: geen fijne periode. 

Wel een tijd waarin je je zelf vragen gaat 

stellen. 

 

Wat is dit, wat gebeurt er met de wereld, met ons? 

Is dit een waarschuwing, is dit een boodschap: mensen houd op met te leven 

zoals je tot nu toe deed. 

Met zijn allen de aarde, de natuur vernietigen. 

Want dat deden we en doen we nog. 

Al dat zwerfvuil, al die agressie bij mensen om niets, de politie/brandweer, de 

zorgsector, de overheid behandelen als oud vuil. 

Dat zijn wij toch niet echt. 

Drugs, drank, steeds extremer. 

 

Geweld tegen alles wat niet strookt met jouw ontevredenheid met het leven, 

met wie je bent, wat je zoekt. 

Dan maar grof geweld. 

Het brengt niet wat je eigenlijk wil zeggen. 

Ik drink, ik rook, ik gebruik drugs omdat ik me zo slecht voel. 

Help me alstublieft. 

 

Dat krijgen we niet over onze lippen: dan ga je af, dat is niet cool, niet vet… 

Dan maar bruut zijn, grof, liegen, verdraaien. 

De grote machthebbers geven het voorbeeld.. 

We moeten tot ons zelf durven zeggen: wat is rechtvaardig, waar ben ik mee 

bezig. 

Lost dit op en brengt het datgene wat ik wil? 

Vrede, rust, gezondheid, werk, studie, familie. 

 

Verre van, we maken de wereld nog rotter. 

Daarom is dat corona virus op de een of 

andere manier een teken. 

Van stilstaan, bezinning, inkeer. 

Je kunt niet leven zoals je gewend bent, pas op de plaats. 

Of je wilt of niet: je denkt na. 

En laten we hopen: na verloop van tijd is er een vaccin. 

Dat kan de tijd weer ten goede keren. 

Nu wij nog. 
Marianne Mattheussens 
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 WOORDJE VAN DE VOORZITTER. 
 

 

 

 Januari ’21 
 

2021 een nieuw jaar, hopelijk beter dan het vorige, daar zat een virusje in dat nog steeds wild 

om zich heen slaat. Als iedereen een beetje helpt dan blijven we de goede richting uitgaan. 

Minder besmettingen, minder opnames in ziekenhuizen en minder mensen waar we afscheid 

moeten van nemen. Blijven volhouden we kunnen het! 

En dan … nadat een vaccin ons op de goede weg helpt, kunnen we elkaar opnieuw 

ontmoeten, misschien elkaar opnieuw vastpakken en knuffelen en handen schudden, zonder 

dat altijd in de weg zittend en scheef zakkend  masker. We blijven hopen op een snel herstel 

van alle activiteiten. 

 

Kookavonden, kaartavonden en het teerfeest kunnen nog steeds niet doorgaan. 

Wandelen of fietsen dat kan wel. Dus gaan we opnieuw wandelen op 24 januari 8 uur vertrek 

aan de kerk. U bent van harte welkom! 

 

Ons digitaal praatcafé is iedere zaterdag avond geopend tussen 20 en 22 uur. 

Je bent welkom : https://meet.jit.si/landelijkegildeliernoordlierkijken  

Thuis vanuit uw kot, wie heeft het beste drankje misschien moeten we eens een cocktail 

samen maken? Tot zaterdag.  

 

Luc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elk afscheid is de geboorte van een herinnering. 
 

Zij gingen van ons heen  

De heer Louis Sweert op 25 december 2020. 
 

“Nu het kouder wordt en het licht verzwakt, bidden wij dat wij warmte geven en warmte 

ontvangen en dat ons nooit mag ontbreken het licht van vriendschap en liefde waarin wij 

elkaar herkennen.  

We steken (…) kaarsjes aan, één kaarsje voor ieder van wie we het voorbije jaar afscheid 

namen…” 
 

We willen de familie onze oprechte deelneming betuigen. 

 

 

 

https://meet.jit.si/landelijkegildeliernoordlierkijken
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Wandelnieuws 
 

We trekken er op zondag 24 januari 2021 nog eens op uit om een 

wandeling te doen.  

De tocht langs rustige weggetjes, onverharde dijken ,kiezelwegen 

doorheen bossen , rustige straten en zelfs doorheen de velden. 

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

corona proef drankje. 

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

Iedereen met eigen wagen om ons naar de startplaats te begeven. 

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

 

Tot op 24 januari 

Marc C. 

 

 

Basisbereikbaarheid in regio Koningshooikt: hoe kleine landelijke 

kernen tussen twee stoelen vallen. 
 

Met het plaatsen van een vijftiental panelen ‘Busje komt…’ in en rond Koningshooikt 

vraagt Landelijke Gilden aandacht voor het busvervoer op het platteland. Het afgelopen 

decennium kwam het busvervoer in landelijke regio’s steeds meer onder druk. Landelijke Gilden pleit voor 

leefbare en vitale dorpen. Voldoende openbaar vervoer maakt daar een integraal onderdeel van uit. Zonder 

performant openbaar vervoer dreigen mensen die niet beschikken over wagen en mensen met een beperking af te 

glijden in sociaal isolement en armoede. Landelijke Gilden stelde haar hoop op de invoering van 

basisbereikbaarheid. Maar de vervoersplannen bouwen het busvervoer op het platteland nog verder af. Dorpen 

en gehuchten op de grens van twee vervoerregio’s – zoals Koningshooikt – lijken dubbel te betalen en vallen 

helemaal tussen twee stoelen. 
 

Koningshooikt is van oudsher op Mechelen georiënteerd. Het behoorde ook aanvankelijk tot de Mechelse 

vervoerregio, maar werd later toch naar de Antwerpse vervoersregio overgeheveld. Vanaf dat moment is het 

onduidelijkheid troef. Eind november werd een akkoord bereikt over het vervoersplan in de Mechelse 

vervoerregioraad. Dat gebeurde achter gesloten deuren, in de grootste stilte, zonder enige communicatie. Ook 

vanuit de Antwerpse vervoerregio bereikt ons zo goed als geen informatie. Bij de opstart van 

basisbereikbaarheid werd nochtans inspraak van het middenveld in het vooruitzicht gesteld. 

 

Momenteel verbinden twee buslijnen (560 en 561) Koningshooikt rechtstreeks met Mechelen. In het Mechelse 

vervoerplan wordt Koningshooikt wel via Berlaar verbonden met Heist-op-de-Berg, maar een alternatief voor de 

huidige lijnen 560/561 ontbreekt. Er zal nog enkel twee keer per dag een schoolbus naar Onze-Lieve-Vrouw-
Waver rijden. Vanuit Koningshooikt is er naar Mechelen steeds een omweg met een overstap nodig, ofwel in 

Putte, ofwel in Heist-op-de-Berg ofwel via Lier. 

 

Aangrenzende vervoersregio’s werken normaal ook samen om regio-overschrijdende vervoersproblemen aan te 

pakken. Zo wil bijvoorbeeld de Mechelse vervoerregio samenwerken met de Kempische om de bezorgdheden 

van Booischot weg te werken. Vandaag moeten wij echter vaststellen dat en nauwelijks overleg is met de stad 

Lier en dat er geen samenwerking is met de Antwerpse vervoersregio om de Hooiktse problemen gezamenlijk 

aan te pakken. 

Terwijl er voor de omliggende gemeenten – Duffel en Sint-Katelijne-Waver die tot de vervoerregio Mechelen 

behoren – alternatieven voor de herschikte buslijnen werden uitgewerkt, is het voor de inwoners van 

Koningshooikt totaal onduidelijk welk busaanbod er in de toekomst nog zal zijn. Zo loert sociaal isolement en 

vervoersarmoede om de hoek, precies voor de meest kwetsbare, mensen zonder wagen of zonder rijbewijs en 
mensen met een beperking. En zo dreigen zij tussen de Mechelse en de Antwerpse vervoersstoel te vallen. 

Om deze situatie aan te kaarten in de regio, werden op 14 december borden geplaatst in en rond Koningshooikt. 

Zo worden de buurtbewoners geïnformeerd en de beleidsmakers gestimuleerd oog te hebben voor alle 

dorpskernen, bij uitrol van de nieuwe vervoerplannen.  
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Lier 1 januari 2021 

 

2020 begonnen we met veel plezier, 

Drie dikke kussen daar en een knuffel hier. 

We gingen van start met de Nieuwjaarsborrel 

En een nieuw jaarprogramma. 

Een creatief gamma. 

 

Eind januari kreeg KVLV een nieuwe naam, 

FERM, vernieuwend, modern, even wennen, 

Maar één met heel veel faam! 

In maart nog een gezellige vergadering 

Met onze vrienden bubbels. 

Gezellig samen eten, babbelen en genieten, heel erg fijn, 

Nooit gedacht dat dat de laatste keer zou zijn. 

Plots was covid-19, “corona” daar. 

Het begin van een heel bewogen jaar. 

 

Half maart ging ons land op slot, 

1.5 meter afstand en blijf in uw kot! 

Eindelijk is dat jaar voorbij 

En hopelijk het nieuwe snel virusvrij. 

 

Bewaar wat fijn is, 

Of het nu groot of klein is. 

Hou vast aan wat raakt, 

Laat los wat niet gelukkig maakt! 

 

2021 word een topjaar, 

Want onze FERM afdeling bestaat 100 jaar! 

We hopen jullie spoedig terug te zien  

al zal het nog wachten zijn op het spuitje! 

 

Veel Liefde en geluk willen we voor het nieuwe 

Jaar wensen! 

Met magische momenten voor de allerliefste mensen 

 

FERM Lier Onze Lieve Vrouw Onbevlekt 
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 Agenda: 

 

 

 

15/01/2021 Kaarten 

22/01/2021 LG bestuursvergadering 

24/01/2021 Wandelen 

29/01/2021 Kaarten 

05/02/2021 Kaarten onder voorbehoud 

19/02/2021 Kaarten onder voorbehoud 

26/02/2021 LG bestuursvergadering 

27/02/2021 Teerfeest 

05/03/2021 Kaarten onder voorbehoud 

19/03/2021 Kaarten onder voorbehoud 

26/03/2021 LG bestuursvergadering 

23/04/2021 LG bestuursvergadering 

28/05/2021 LG bestuursvergadering 

 

 

 

 

 

 


