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Boerenbond  

Landelijke Gilde Lier-Noord Maandblad – Mei 2021 

       66
ste

 jaargang - nr.: 5 
 

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. 

 

Wandelnieuws 

Gewest wandelen. 

 

Kegelen. 

 

Fietsen 

 

Ferm nieuws. 

Agenda  
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Bezinning.  

 

   
 

 
 
 Klein geluk …  

 

 Wat is geluk?  

 

Volgens Van Dale: Geluk (het;o)1 gunstige loop 

van omstandigheden; = voorspoed: hij heeft altijd 

geluk boft altijd; van geluk mogen spreken veel 

geluk hebben; op goed geluk op de gok 2 

aangenaam gevoel van iem. die zich verheugt 

 

 Maar wie al eens met zijn kop tegen de muur liep,  

wie iemand verloren heeft, 

 wie al eens in de knoei zat met zichzelf,  

wie het diepe dal heeft ervaren en de ravijn gezien,  

…  

die weet dat het antwoord niet zo simpel is.  

 

En tegelijk ook wel…  

Want klein geluk begint elke dag aan je eigen voordeur.  

De zon die schijnt.  

Op een ongeplande ontmoeting met familie of vrienden.  

Een gewone ‘goede dag’ gewenst aan wie je tegenkomt.  

Een eenvoudige vraag aan een collega: “Hoe is’t”.  

Het opschieten of in groei komen van wat pas geplant of gezaaid is.  

Gunstige weersomstandigheden.  

Ruimte die je - onverhoopt - toch (nog) vindt om je dromen waar te maken.  

…  

 

Als je in het kleine het mooie ziet, 

 is klein geluk altijd groot geluk.  

Het vraagt wat oefening en het is misschien een uitdaging,  

maar altijd de moeite van het proberen waard.  

Dus ik wens jullie allemaal de kunst toe om in het kleine geluk het grote geluk te 

ontdekken.  

 

(naar: Bond Zonder Naam, april 2021) 
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 WOORDJE VAN DE VOORZITTER. 
 

 

 Mei’21 
 

Er was een tijd van inleveren- uitstellen- aflasten van activiteiten. 

Nu zijn we terug aan het opbouwen. We kijken er al maanden naar uit en eindelijk is het 

zover. 

 

Op dit ogenblik mogen we als sociaal-culturele vereniging buiten in openlucht 

ledenactiviteiten organiseren met maximaal 25 deelnemers, exclusief begeleiders. De regering 

kondigde op 11 mei echter verschillende versoepelingen aan, waardoor dat deelnemersaantal 

vanaf 9 juni verhoogd wordt tot 50 en ook binnenactiviteiten mogelijk worden, met eenzelfde 

maximumaantal van 50 personen.  

 

Deze versoepelingen bieden mogelijkheden, die we graag met beide handen willen 

vastgrijpen. Het is hét moment om plannen te maken. We hopen dat ook jullie staan te 

popelen om terug buiten te komen en kijken alvast uit naar een zomer vol Landelijke Gilden!  

 

Ons kegelseizoen gaat opnieuw van start op 13 juni. Corona proef uiteraard geen eten alleen 

drank ieder zijn eigen flesje. De inzet is 5 cent nu de 1 en 2 centen er tussen uit zijn. 

Beging al maar te oefenen want na een jaar van stilzitten liggen alle kansen open om dit 

nieuwe kegelseizoen te winnen. 

Er bij zijn en elkaar opnieuw ontmoeten daar kijken we zelf naar uit. 

 

We zijn op zoek naar e-mail adressen van onze leden. 

Heb jij een E-mailadres stuur een een mailtje naar onze secretaris: (mailto:lsluyts@scarlet.be) 

Zet in deze mail de tekst (Landelijke gilde Lier-noord uw naam en adres) uiteraard mag je nog 

een andere boodschap meesturen. 

Leo zal dit dan mee opnemen in het ledenbestand van landelijke gilde Lier-noord. 

Zo kan je nadien post van landelijke gilde ontvangen. 

 

De post is een groot vraagteken vorige maand zijn er vele gildelevens niet bij onze leden 

aangekomen. Wij willen ons hiervoor verontschuldigen maar kunnen er niets aan doen. 

Er is een zoveelste klacht opgemaakt en de post gaat het van zeer nabij opvolgen. 

Als je het gildeleven eind van volgende week (22 mei) niet hebt gekregen, graag een seintje 

naar voorzitter of secretaris. 

 

 
 

Hou u gezond ! 

Luc. 
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Wandelnieuws 
 

We trekken er op zondag 6 juni voor onze volgende wandeling.  

 

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

corona proef drankje ergens op een terras.   

 

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 mee. 

 

Tot op 6 juni. 

Marc C. 

 

Wandelen gewest Lier 
Landelijke gilde Gewest Lier stelt 2 wandelingen voor in Lier en in Koningshooikt. 

Ja hoor, we blijven wandelen!  
In deze tijden van corona gaat iedereen wandelen daarom hebben we 2 nieuwe wandelingen 
uitgestippeld  
Om iedereen de kans te geven om nieuwe en onbekende  wegen te bewandelen. 
Langs ongerepte natuur, langs water en mooie landschappen, langs oude hoeves en boerderijen een 
historiek over de wandelingen lees je in de bezienswaardigheden. 
De route beschrijving gidst je langs de uitgestippelde  wandelingen. 
 
Als bijlage vind je de fiche met alle informatie, routebeschrijving en weetjes. Op die fiche vind je ook de QR-

code waardoor je de wandeling via Routeyou op de smartphone kan raadplegen.  

De eerste maand (van 1 mei tot 1 juni) is deze wandeling voorzien van bewegwijzering  

(pijltjes van Landelijke Gilden). Nadien kan je deze via gps en route you blijven 

wandelen.  

 

Voor de rechtstreekse link van de ‘wandelingen’ op de website van Routeyou  
klik je Lier en Koningshooikt. 
 

Vertrekplaatsen:  Lier: Mechelsesteenweg 233 parking aan de kerk. 

  Koningshooikt: Tallaert 78 of Zuut 18 Lier 

Met stevige wandelgroeten, 

  

https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/8527346/wandelroute/lier
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/8445630/wandelroute/koningshooikt
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Begin Kegelseizoen. 
 

Normaal schrijf ik dit artikeltje in maart maar dat was er 

dit jaar door de corona niet mogelijk! Maar nu zijn er 

veel versoepelingen gekomen, we mogen met 25 

personen samenkomen in de buitenlucht en moeten dan wel de corona maatregelen volgen, 

handen ontsmetten en als het nodig is mondmaskers opzetten!  

Ook zullen we niet in ons kegel challeke met meer dan 2 personen mogen verblijven!   

De kegelbaan en de kegels zijn al van vorig jaar in orde gemaakt maar ik zal ze toch een 

opfrissing moeten geven want dit jaar is er niets meer aan veranderd, één ding is zeker, de 

verf van de kegels zal zeker droog zijn, dit kon in vroegere jaren altijd niet zeggen! 

Het is ondertussen al van 2019 geleden dat we nog gekegeld hebben, gaan we dat  nog wel 

kunnen, we zullen wel zien hoe het zal aflopen! 

Hopelijk blijft het mooi en droog weer dan kunnen we kunnen aan een korter kegelseizoen 

beginnen!!   

Er zijn verschillende mensen die er reeds naar uitzien om terug aan het kegelspel te kunnen 

beginnen, ik trouwens ook en ge weet het je bent welkom, het is hier al altijd een plezante 

club geweest en ik hoop dat dit nog veel jaren zo mag blijven. 

 

We spelen nog altijd de tweede en de vierde zondag van de maand en we openen het seizoen 

op 13 juni  9.30 uur!!! 

We gaan toch nog proberen om een competitie en een klassement te maken over dit kortere   

seizoen zoals we dit al jaren kennen ??? 

Het is een bijkomend spektakelstuk waar veel over gepraat wordt, en het maakt het kegelspel 

zeker nog wat aantrekkelijker. 

 

Tot 13 juni met de opening van het kegelseizoen 2021, maar beginnen met een versnapering 

van de vorige winnaars zit er met de corona maatregelen niet in, maar we houden het zeker te  

goed voor betere tijden!!?! 

Leo 

 

 

 

 

 

 

Fietsnieuws 
 

Fietsen doen we op: 

Zondag 23 mei 2021 om 13 uur aan de kerk voor een tochtje 

van +-50 km. 

We fietsen richting Bouwel en Herenthout. 

Onderweg kunnen we een stop inlassen nu de horeca opnieuw open is. 

We nodigen iedereen uit om mee te fietsen. 

 

 

Iedereen van harte welkom. 
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 Agenda:  

 

 

 

 

Hallo FERM – leden, 

 

Eindelijk, en toch nog met enig voorbehoud, worden de corona maatregelen wat 
versoepeld. De oudere onder ons hebben al de kans gekregen een vaccin te gaan halen. 

De rest krijgt zeker de kans de volgende weken. 

 

Om al een eerste corona veilige activiteit te organiseren hebben enkele bestuursleden 
het voorstel gedaan om in de maand juni elke dinsdagavond te gaan wandelen. 

Een rustige wandeling zodat iedereen meekan. 

We vertrekken aan de kerk om 19.30 h. 
Graag een seintje als je deelneemt: Hilde De Hert: 03/ 290 85 07, hilde.de.hert@telenet.be 

Of aan je bestuurslid. 

We hopen jullie daar te ontmoeten zodat we eindelijk een beetje kunnen bijpraten. 

Tot dan. 
 

Voor zij die niet mee kunnen wandelen is het nog wachten tot we verdere plannen kunnen maken. 

Het is vooral wachten tot we binnen veilig iets kunnen organiseren want ook al wordt het zomer, 
Het Belgische weer is niet te vertrouwen. 

 

De bestuursploeg. 
 
 

 

 
 

 
 

14/05/2021 LG bestuursvergadering 

23/05/2021 Fietsen 13 uur kerk  

6/06/2021 Wandelen 8 uur kerk 

13/06/2021 Start Kegelen 

25/06/2021 LG bestuursvergadering 

20/06/2021 Fietsen 13 uur kerk  

27/06/2021 Kegelen 

11/07/2021 Kegelen 

25/07/2021 Kegelen 
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