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Boerenbond  

Landelijke Gilde Lier-Noord Maandblad – Augustus 2021 

       66
ste

 jaargang - nr.: 8 
 

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. 

 

Fietsen Cycling dinner Boechout. 

Kaarten. 

 

Senioren gewest Lier. 

Ferm nieuws. 

 

Agenda  
 

Ontbijt. 
 

 

 

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

Vakantie 

God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen, 

zich even kan losmaken uit het gareel 

van de zorg en verantwoordelijkheid, 

dat los en vrij de aarde kan proeven en ruiken 

en de lucht en het water en de mensen erbij. 

Geef mij een hart, God, dat klein als een kind 

de verrassing beleeft van elke nieuwe horizon, 

dat zich laat drijven op de wolken en gaat rusten in de ondergaande zon. 

Geef mij een hart dat nog kan luisteren 

naar de vogels, en kan glimlachen 

bij de verre geluiden van koeien 

als de morgen begint. 

Geef mij een hart, God, een open hart 

en open handen om naar de mensen toe te gaan, 

te luisteren naar hun verhalen en te snoepen 

van hun vriendschap als de avond valt. 

Geef mij een hart dat uitnodigt 

-als een rustbank in de lommer- 

iedere voorbijganger, 

iedere mens langs de baan. 

Geef mij een hart dat zich wil bekeren 

tot de eenvoud en het geluk om kleine dingen, 

een hart dat kan bewonderen zonder te bezitten, 

en kan bidden zonder woorden. 

Een hart dat doorheen de dingen 

kan schouwen naar uw eeuwigheid. 

En of ik dan in een vliegtuig zal stappen 

of mijn fiets zal gebruiken, 

of ik de andere kant van de wereld 

of de andere kant van mijn dorp zal zien, 

of de kracht van mijn lichaam 

zal meten met de golven, 

of stil van de zetel naar het bed zal gaan: 

Geef mij een hart dat vakantie kan nemen, God, 

en dan is het feest al begonnen. 

Manu Verhulst 
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 WOORDJE VAN DE VOORZITTER. 
 

 

 Augustus’21 
 

Voor vele is de vakantie voorbij en hervatten de dagelijkse bezigheden 

Voor ons is het dus ook opnieuw handen uit de mouwen steken om onze activiteiten te 

plannen en goed te laten verlopen. 

 

Op donderdag  9 september gaan we opnieuw Cycling dinner fietsen. 

We kiezen nu voor de richting Boechout – Wijnegem. 

Meer info verder in dit blad 

 

Op vrijdag 17 september start ons kaartseizoen, kaarters op post en ken je nog mensen die 

graag mee kaarten breng ze gerust mee. 

Er is voor iedereen plaats. 

 

Fietselieren op 19 september. 

We vertrekken om 12.30 uur aan de kerk om vandaar samen naar het vertrekpunt H Hart aan 

de Eeuwfeestlaan 60 te Lier te rijden. 

LG Lier Lisp organiseert dit jaar dit jaarlijkse fiets evenement. 

We schrijven in voor een tocht van 45 km. 

Een flyer met alle gegeven vind je verder in dit blad. 

We verwachten u! 

 

Een week later op 26 september organiseren we samen met Ferm een ontbijt voor alle 

liefhebbers. 

Het is wegens corona nog niet mogelijk om iedereen te ontvangen in de parochiezaal daarom 

kan je kiezen  tussen afhaal of thuislevering. 

Verder in dit gildeleven  meer info. 

Inschrijven en op 26 september heerlijk genieten van dit fantastisch ontbijt. 

 

De senioren starten ook opnieuw op 7 oktober meer info verder in dit gildeleven. 

 

Fijne vakantie geniet ervan. 

Houd jullie gezond. 

Luc 
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Fietsen 
 

Na het succes van de Cycling dinner  die we 

in juli gedaan hebben, kregen we van veel 

van onze deelnemers de vraag om ook de 

tweede toer te doen die de stad ingericht 

heeft dit jaar ! 

We zullen proberen die tweede tocht ook te rijden, deze gaat richting Boechout , Wijnegem 

en is ongeveer 50 Km.  

We gaan dit keer niet op een zondag maar we zullen deze doen op donderdag 9 september en 

dan kunnen we vertrekken om 9.45 uur aan het stadhuis van onze stad! 

De kostprijs is net als vorige keer 37,5 € en als je graag mee rijdt stort je dit bedrag op 

rekening nummer van landelijke gilde  BE98 7332 2200 0593 met de vermelding van 

CYCLING DINNER en je naam! 

Als ge mee wil rijden schrijf dan zonder aarzelen zo vlug mogelijk in want we moeten tijdig 

het aantal doorgeven aan de stad! 

 

Ook hebben we weer voor de hoofdmaaltijd de keuze uit 

*Varkenswangetjes In Madeirasaus Met Witloofsalade En Verse Frietjes 

* Vis Van De Dag Met Beurre-Blanc, Tartaar Van Puntpaprika En Aardappelpuree 

* Ravioli Artisjok Met Salieboter, Sugarsnaps En Ricotto Salata 

 

Dus als je inschrijft geef dan ook meteen door wat ge wil eten (gsm: 0472/556742) 

Leo. 

 

 

 

Kaarten 
 

Na de valse start die we vorig jaar genomen hebben omwille van 

“corona”, willen we opnieuw aan onze kaartcompetitie beginnen 

het ziet er nu toch beter uit , iedereen is gevaccineerd maar we 

moeten nog voorzichtig zijn, daarom zullen we kaarten in de grote 

zaal en de reglementen zeker volgen…en mondmaskers opzetten 

als we ons verplaatsen! 

 

We hadden vorig jaar drie speelbeurten gedaan en de deelnemers hadden al betaald voor het 

ganse seizoen, geen probleem die mensen mogen dit nieuwe seizoen gratis mee spelen, het 

zou anders nogal een soep worden om ieder zijn inschrijvingen terug te geven, die mensen 

hebben dus 3 extra speelbeurten gehad! 

 

We beginnen de competitie op vrijdag 17 september,  

je bent welkom vanaf 19.30 uur en de competitie begint rond 20.00 uur! 

 

Of we iets te eten krijgen bij onze eerste samenkomst dat hangt af van de corona maatregelen 

maar meer daarover leest ge zeker in het volgende gildeleven! 

 

Iedereen hartelijk welkom op onze kaartavonden! 

Leo 
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Senioren namiddag Gewest Lier. 
 

Geachte heer/mevrouw 

U wordt vriendelijk uitgenodigd om deel te nemen aan de gewestelijke seniorennamiddag. 
 

Vindt plaats op donderdag 7 oktober 2021 om 13.30 uur 

Locatie Parochiecentrum O.L.V.-Onbevlekt,  Mechelsesteenweg  233 B te Lier 

Programma: 

 Welkom en onthaal met koffie 

 Bezinning 

 De geschiedenis van de tractor. 

 Animatie.  

We sluiten de namiddag af met een etentje. 
 

Deelnemen kan door betaling van 15 € aan een bestuurslid of door storting op rekening  

BE98 7332 2200 0593  en dit ten laatste tegen 1 oktober! 

We hopen u zeker opnieuw te ontmoeten ! 

Leo Sluyts      (gsm; 0472 556742) 

 

 

 
 

Hallo FERM – leden, 
 

Nog aan het genieten van de vakantie ?  

Ook al is het weer niet altijd zoals we zouden willen: een beetje veel regen!!! 

Toch leven we nog niet op een slechte plaats op deze wereldbol. 
 

September komt stilaan dichterbij en we gaan dan toch stilaan terug met 

een aantal activiteiten starten. 

Altijd nog rekening houden met corona. 
 

In augustus, elke dinsdagavond om 19.30h. gaan we wandelen. 

31 augustus is de laatste maal. 
 

In september starten we met de crea lessen: “ winterse jas haken” 

Woensdag 8 en 15 september, 6 en 20 oktober, 14 en 24 november telkens om 19 h. 

Wie interesse heeft kan inschrijven bij een bestuurslid 

Graag tegen 20 augustus. 

Als je ingeschreven bent krijg je de nodige informatie over de benodigdheden. 

Al kan je nog niet haken, je kan het altijd leren. 

De lesgeefster, Anouska Cappaert, zal je graag op weg zetten. 
 

Donderdag 16 september: Fietsen 

Vertrek aan de kerk om 13h. 
 

Zondag 26 september: Ontbijt 

In dit gildeblad vind je hierover informatie. 

Je mag reclame maken bij familie, buren vrienden… 

Wij zullen wel zorgen dat het in orde komt. 

De bestuursploeg. 



Gildeleven Lier - Noord jaargang 66 nr.: 8 

          http://lier-noord.landelijkegilden.be/ 6 
https://www.facebook.com/landelijkegildeliernoord 

 Agenda:  

 
 

 
 
 
 
 

08/08/2021 Kegelen 

22/08/2021 Kegelen 

27/08/2021 LG Bestuursvergadering 

09/09/2021 Fietsen Cycling dinner  Boechout - Wijnegem 

12/09/2021 Kegelen 

17/09/2021 Kaarten 

19/09/2021 Fietselieren Lier - Lisp  12.30 uur kerk 

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 
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