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Bezinning.  
 

Op de kruispunten van het leven …  

 

Het leven heeft soms rare kronkels:  

soms loopt alles gesmeerd;  

dan weer sta aan een kruispunt,  

waar de wegwijzers onduidelijke zijn,  

een omleiding aangegeven,  

maar je GPS raad je aan die toch niet te volgen …  

Soms sta je voor beslissingen  

ook al is niet zo duidelijk welke richting het uit moet …  

 

Dan heb je er gewoon – even maar – genoeg van  

dan wil je weg, weg van alles,  

weg van alles wat vervelend is,  

wat je opeist en je dwars zit.  

Je wilt weg … met rust gelaten worden,  

doen waar je goed in bent,  

met passie je eigen weg gaan.  

 

En je gaat, je laat iedereen staan en je gaat aan alles voorbij.  

Totdat je op de kruispunten der wegen mensen ontmoet die je groeten,  

je aanspreken en vragen stellen.  

 

Maar je wilt vooruit, niet opgehouden worden,  

alleen zijn en je vlucht van de kruispunten der wegen  

totdat je elders weerom mensen ontmoet,  

nu eens je vrienden, dan weer je sympathisanten,  

mensen die je nooit voorbijgaan,  

mensen die je steunen in alles wat je doet,  

altijd attentievol met je meegaan en je vragen  

om samen met hen over de kruispunten der wegen het leven in te gaan,  

te blijven doen waar jij goed in bent,  

waar jij in gelooft, wat jou passie is.  

Boerentrots om wie je bent en wat je doet.  

 

Zulke mensen hebben we allemaal nodig in het leven.  

Mensen die er voor jou zijn  

of kan jij zo iemand voor een ander zijn.  

Dan zijn we een zegen voor mekaar  

om samen ieder voor allen en alle voor ieder samen verder te gaan. 
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 WOORDJE VAN DE VOORZITTER. 
 

 

 Juli’21 
 

 

Het kegelseizoen is opnieuw gestart. 

Een fijn moment om iedereen opnieuw te verwelkomen aan de kegelbaan. 

En of.. dat het deugd deed mensen te ontmoeten en enkele keren negen kegels omver te 

gooien. Puur geluk. 

Je bent er steeds welkom de tweede en vierde zondag van de maand. 

 

Het wandelen en fietsen gaan we vanaf augustus stoppen anders wordt het een beetje veel 

iedere zondag. 

We hernemen het wandelen en fietsen later in het najaar opnieuw. 

Fietselieren gaat opnieuw door bij de afdeling Lier –Lisp op zondag 19 september. 

 

Onze senioren hebben opnieuw een programma opgemaakt je vindt de datums al terug in de 

agenda. Zo kunnen Jullie deze al vrijhouden. 

 

Wuustwezel, de Poort naar het Platteland! 

Nam jij al deel aan de Nationale Streekzoektocht?  

Al heel wat deelnemers ontdekten de mooie streek 

rond Wuustwezel! Zelf nog geen tijd gehad? Geen 

probleem! Nog tot 19 september kan je genieten van 

onze: 

Fietszoektocht (42 km) 

Autozoektocht (50 km) 

Kinderzoektocht (9 km)  

 alle info en routebeschrijvingen op www.streekzoektocht.be 

 

Fijne vakantie geniet ervan. 

Houd jullie gezond. 

Luc 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/Wuustwezel-104342629603469/?__cft__%5b0%5d=AZXa7bKi6h0OWAKXmclB-kz09gFFK6t0cZOw5Gm8xMXqoPoPu3B4Vxr-uEQhqJGGR0QzJc2yYZOGbFztj9UaS4Ajd3KMUM_MzME7Mb32RoZ8-KwbippjDUEAjrwgEfinAMTWHX9I7_AkE71wh6zNGjIblIEq7-dk5iiOPUh7voULZyXTJ0xa4in13mAeh1PL3b0&__tn__=kK-R
http://www.streekzoektocht.be/?fbclid=IwAR1lUly5zivZwPCbCunMygt7-rPxGSsgRyD5mb5WTY09CiBJN9yDsI2kVw8


Gildeleven Lier - Noord jaargang 66 nr.: 7 

          http://lier-noord.landelijkegilden.be/ 4 
https://www.facebook.com/landelijkegildeliernoord 

Herdenking overleden leden  
 

Door corona was het niet mogelijk om onze overleden leden te gedenken! 

Nu de vele versoepelingen zijn aangekomen kunnen we terug een moment van inkeer maken 

en een H .Mis laten opdragen voor onze leden die ons vorig jaar hebben verlaten! 

 

Huybrechts Willy  

Vennekens Louis  

Vingerhoets Frans 

Baetens Jos 

Tielemans Jos 

Sweert Louis 

 

Er zal voor deze overleden leden een H .Mis opgedragen worden  

op zondag 15 augustus om 9.30 uur vanwege landelijke gilde in onze parochiekerk. 

We leven intens mee met de getroffen families en wensen iedereen veel sterkte toe in deze 

moeilijke periode! 

 

 

 

 

 
Een echte selfieheld loopt niet door 't veld! 

 
In onze nieuwe campagne voor een #plezantplatteland plaatsen we ons 

eens in andermans schoenen. Want het platteland? Da's een plek waar 

we wonen en ons ontspannen, maar ook waar de landbouwer zijn kost 
verdient. Daarom zetten we de komende weken en deze zomer in op 

een brede campagne onder de noemer ‘#plezantplatteland’ die oproept tot wederzijds respect. 

Dat wandelen op het platteland fijn is, hoeven we je niet te vertellen. Je geniet er niet alleen van de 

natuur, maar ook van de prachtige landschappen, waar de landbouw door de eeuwen heen vaak z'n 
stempel heeft op gedrukt.  

Respect voor gewas en dier 

Dwars doorheen dit landschap gaan lopen, door velden en weiden heen, is echter geen goed idee. De 
gewassen zijn hier niet op voorzien en in de weilanden, stoor je de dieren. Da's niet alleen nadelig 

voor deze dieren, maar bovendien ook gevaarlijk. Koeien, en zeker stieren, zijn niet altijd gediend met 

onbekende passanten.  
Land- en tuinbouwers vragen dan ook eerbied voor hun broodwinning. Je respect tonen? Dat doe je 

door op de wegen of paden te blijven! De boer deelt deze mooie landbouwwegen en de vele 

voetpaden, zoals de kerkwegjes, graag met jou. Zo geniet je niet alleen van hun kwalitatieve producten 
op je bord, maar ook van de groei en bloei van deze producten.  

Teeltvrije stroken  

Laat je onderweg ook niet verleiden om over een strook gras of bloemen tussen de velden te lopen. 
Hoe verleidelijk het ook lijkt om op die manier een stukje af te snijden of om te poseren voor een foto 

tussen die kleurrijke bloemen, een goed idee is het niet. Deze stroken maken vaak deel uit van een 

beheersovereenkomst. Dit houdt in dat de boer subsidie krijgt om met deze teeltvrije strook bij te 

dragen aan de biodiversiteit. De stroken worden dan ook vaak gebruikt door heel wat dieren die er 
broeden of hun jongen verbergen. Dat wil je toch niet verstoren door hierdoor te wandelen, foto's te 

nemen of bloemen te plukken?  

 
Moraal van het verhaal? Toon respect op het platteland en hou het voor iedereen plezant!  
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Hallo FERM leden en sympathisanten, 

 

De grote vakantie is begonnen. 

Tijd om het wat rustiger aan te doen. 

Tijd om te genieten. 

We hopen op een leuke deugddoende vakantie voor iedereen. 

 

We blijven tijdens de vakantie maanden sportief bezig. 

Nog steeds volgens de corona maatregelen. 

- Elke dinsdag: wandelen om 19.30h. 

Graag een seintje als wil meedoen. 

- Donderdag 15 juli, donderdag 19 augustus en donderdag 16 september: Fietsen 

Vertrek aan de kerk om 13 h. 

Info bij Frieda Bruyndonkx 

 

Vanaf september gaan we terug andere activiteiten organiseren. 

Als corona het toelaat!!!!! 

 

Haken “ Winterse warme vest “ 

Do 8 en 15 september, do.6 en 20 oktober en do.10 en 24 november om 

19 h. 

Graag een seintje als je graag deelneemt bij een bestuurslid. 

We geven voorrang aan onze eigen leden, nadien kunnen ook leden van andere afdelingen en 

niet leden inschrijven. 

 

Zondag 26 september  

Ook in 2021 organiseren we een ontbijt. 

Door corona niet in de zaal maar je kan het weer komen afhalen en indien nodig brengen we 

het thuis. 

Verdere info volgt in het volgende gildeleven. 

 

Prettige vakantie 

De bestuursploeg. 

 

 

 
 

Wandeling te Halle Zoersel van 4 juli. 
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 Agenda:  

 
 

 

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

25/07/2021 Kegelen 

08/08/2021 Kegelen 

15/08/2021 H .Mis laten opdragen voor onze overleden leden 9.30 uur 

22/08/2021 Kegelen 

27/08/2021 Lg Bestuursvergadering 

08/08/2021 Kegelen 

15/08/2021 Kegelen 

27/08/2021 LG Bestuursvergadering 

12/09/2021 Kegelen 

17/09/2021 Kaarten 

19/09/2021 Fietselieren Lier - Lisp  

19/09/2021 Dag van de Landbouw 

24/09/2021 LG Bestuursvergadering 

26/09/2021 Kegelen 

01/10/2021 kaarten 

07/10/2021 Senioren 

10/10/2021 Kegelen 

22/10/2021 LG Bestuursvergadering 

24/10/2021 Kegelen 

05/11/2021 kaarten 

14/11/2021 Kegelen  

19/11/2021 Kaarten 

26/11/2021 LG Bestuursvergadering 

02/12/2021 Senioren 

03/12/2021 Kaarten 

17/12/2021 Kaarten 

24/12/2021 LG Bestuursvergadering 

07/01/2022 Kaarten 

14/01/2022 Kwis 

21/01/2022 Kaarten 

28/01/2022 LG Bestuursvergadering 

27/01/2022 Senioren 

04/02/2022 Kaarten 

18/02/2022 Kaarten 

25/02/2022 LG Bestuursvergadering 

04/03/2022 Kaarten 

10/03/2022 Senioren 25 jaar 

18/03/2022 Kaarten 

25/03/2022 LG Bestuursvergadering 

06/10/2022 Senioren 

01/12/2022 Senioren 
 

 
 


