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Boerenbond  

Landelijke Gilde Lier-Noord Maandblad – Juni 2021 

       66
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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 
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Bezinning.  

 

 

De maand juni is een hectische maand. Zoveel dat nog af 

moet of gedaan worden. De zomeractiviteiten komen er 

aan en de voorbereidingen zijn in volle gang. Ook al is 

het stilaan ‘komkommertijd’ toch voelen we dat niet 

altijd. Examens brengen, niet alleen voor de kinderen en 

jongeren, maar ook voor hun ouders en grootouders 

spanningen met zich mee ... een race tegen de klok vaak 

… en dan is er straks ook nog de Europees 

Kampioenschap voetbal, het tennistornooi in Wimbledon 

en straks de Tour … Daartussen moeten we ook nog tijd en ruimte vinden om 

te werken, te leven, aandacht te geven aan wie op ons een beroep doet … druk, 

hectisch …  

 

 

Daarom geef ik je voor de komende tijd graag deze gedachte mee:  

 

Je ziet zoveel om je heen gebeuren,  

maar je bent het gewoon en het gaat voorbij zonder dat je het zag.  

Je hoort zoveel in je omgeving,  

maar je bent het gewoon en het gaat voorbij zonder dat je het hoorde.  

Je voelt zoveel,  

maar het is gewoon en het gaat voorbij zonder dat je het voelde.  

 

Zo maar, dingen, mensen gebeurtenissen.  

Zo maar kleine dingen die het leven kruiden,  

aangenaam maken, beter om leven maken.  

Zo maar een bloem,  

maar je loopt voorbij zonder de schoonheid ervan te zien.  

Zo maar een mens, 

maar je ziet hem zo vaak en je voelt zijn hart niet meer.  

Zo maar een wonder,  

maar je hebt geen tijd om er bij stil te staan en je leeft gewoon verder.  

 

Daarom:  

sta ook eens stil,  

denk eens rustig na,  

vraag je eens af waarom je stilstaat  

en waarom je anders steeds maar verder gaat.  

Denk aan morgen maar vergeet vandaag niet.  

Beleef ook vandaag zodat je morgen kan zeggen  

dat gisteren de moeite waard was.  

 

Van harte 
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 WOORDJE VAN DE VOORZITTER. 
 

 

 Juni’21 
 

We zijn opnieuw gestart: 

Met het kegelspel: wel het deed deugd om iedereen nog eens terug te zien.  

En nee we zijn het nog niet verleerd. 

 

Het wandelen en fietsen blijven we nog een tijdje verder doen. 

De eerste zondag van de maand wandelen. 

De tweede en de vierde zondag kegelen. 

De derde zondag fietsen. 

De vijfde zondag als deze er is nemen we een rustdag. 

 

Voor de senioren bijeenkomsten zijn we aan het plannen. Deze kunnen waarschijnlijk 

doorgaan in het najaar. Nog even wachten. 

 

Op 18 juli de derde zondag gaan we fietsen. We trekken er een hele dag op uit voor de 

Cycling dinner –Lier. Meer info verder in dit gildeleven. 

Iedereen kan mee op voorwaarde dat je ingeschreven bent. 

 

 

Hou u gezond ! 

Luc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begin Kegelseizoen. 
 

Het kegelseizoen is nog maar juist begonnen en we 

hebben al enkele mededelingen,  

 

- De opening van het nieuwe seizoen is goed verlopen. 

- De eerste speeldag , dat was weerom een prachtige dag met warme temperaturen ,  

echt prachtig weer om te kegelen!!!  

- We hadden voor de eerste  speeldag al een  goede opkomst . 

- Onze tweede kegeldag zal doorgaan op zondag 27 juni  

- Je bent zelf ook van harte welkom 

 

Nog veel kegelplezier en tot 27 juni  

Leo 
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Fietsnieuws 
 

Fietsen doen we op: 

Zondag 20 juni mei 2021 om 13 uur aan de kerk voor een tochtje van +-

50 km. 

We fietsen richting. :Lier –Berlaar- Putte -Keerbergen -Mechelen 55 km 

 

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

 

Iedereen is welkom om mee te fietsen. 

 

 

 

 

Fietsen Cycling Dinner 
 

Zoals we dit al verschillende maanden gewoon zijn 

in deze coronatijd gaan we de derde zondag van de maand telkens fietsen en in de maand juli 

willen we dat op een speciale manier doen, we gaan namelijk meedoen aan de cycling dinner 

die door de stad Lier wordt ingericht! 

Cycling dinner is eten en fietsen, vanaf s ’morgens het ontbijt, dan ergers de soep, daarna 

ergers de hoofdschotel en om af te sluiten het nagerecht, dus je mag vertrekken met een lege 

maag! 

We gaan dit dus doen op zondag 18 juli en vertrekken doen we om 9.00 uur aan het Lierse 

stadhuis! 

De Cycling Dinner-fietsroutes laten ons kennis maken met mooie fietswegen, de 

rustgevende natuur, het cultureel erfgoed in de streek en fijne eetadresjes onderweg. 

We start met een ontbijt op de Grote Markt. Daarna fietsen we van gerecht naar gerecht 
tijdens een ontspannende verkenning van de regio. 

We nemen Route:      Lier - Halle-Zoersel - Lier      49 km 

Deze route neemt ons mee door de groene regio van de Kempen langs waterlopen, bossen en 

de antitankgrachten. 

We krijgen een plan met een duidelijke  wegbeschrijving en 4 maaltijdcheques voor 

onderweg maar voor het middagmaal moeten we bij het vertrek opgeven wat we gaan eten, 

vis , vlees of vegetarisch! 

Menu keuze:  1 Varkenshaasje met saus naar keuze en salade 

  2 Scampi op Indische wijze (licht pikant) 

  3 Vegetarische lasagne 

 

Dit alles voor de prijs van 37,5 € per persoon. 

Als ge graag meefietst vragen we om in te schrijven bij Luc of Leo zodat we ons in groep 

kunnen aangeven en zo kunnen samenblijven volgens de corona regels! 

Betaling via overschrijving op rek LG: BE98 7332 2200 0593 met vermelding  Cycling - het 

aantal pers - uw naam – menu:(1,2,3) 

 

Iedereen van harte welkom. 
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Wandelnieuws 
 

Onze wandeling van juni bracht ons naar de polder van 

Kruibeke. 

Met de overzet van Hemiksem naar Bazel en na de 

prachtige wandeling door natuur, bos en polderland nog 

een stop in de polderbar nadien terug bij de auto’s en huiswaards. 

 

Op zondag 4 juli is er onze volgende wandeling vertrek 8 uur kerk.  

 

Achteraf (en misschien ook tussendoor) maken we tijd voor een corona proef drankje ergens 

op een terras.   

 

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

Hopelijk zien we jullie opnieuw en breng zeker het zonnetje nog mee. 

Tot op 4 juli. 

Marc C. 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo FERM – leden, 

 
Hopelijk zijn we nu op de goede weg en kunnen we stilaan corona achter ons laten. 

 

Vanaf begin juni zijn we met een mooi groepje elke dinsdagavond aan het wandelen. 
We gaan dit verder zetten in de maand juli. 

We vertrekken aan de kerk om 19.30 h. 

Iedereen mag mee. 
We vragen wel om te verwittigen zodat we weten wie er mee gaat. 

Hilde De Hert 03/ 290 85 07 , hilde.de.hert@telenet.be 

of aan je bestuurslid. 

 
Ondertussen is de bestuursploeg ijverig een programma voor het najaar in elkaar aan het steken. 

Als iedereen zich aan de regels blijft houden kunnen we eindelijk terug iets organiseren? 

Tegen dan zal iedereen wel de kans gehad hebben om zich te laten vaccineren. 
We kijken hoopvol naar de toekomst. 

 

 

PS: 
 voor zij die studerende kinderen, kleinkinderen hebben, wens hen succes. 

De vakantie komt eraan. 

 
 

De bestuursploeg. 
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 Agenda:  

 

 
 

 
 
 
 
 

 

25/06/2021 LG bestuursvergadering 

20/06/2021 Fietsen 13 uur kerk  

27/06/2021 Kegelen 

04/07/2021 Wandelen 8 uur 

11/07/2021 Kegelen 

18/07/2021 Fietsen Cycling dinner 9 uur stadhuis Lier inschrijven verplicht! 

23/07/2021 LG Bestuursvergadering 

25/07/2021 Kegelen 

01/08/2021 Wandelen 8 uur 

08/08/2021 Kegelen 

15/08/2021 Fietsen 13 uur 

22/08/2021 Kegelen 

27/08/2021 Lg Bestuursvergadering 
 
 
 
 

 

 

Met dank aan de prachtige schilderwerken van onze secretaris Leo. 
 


