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Bezinning.  
 

Alleen maar wat rust …  

 

Ze hadden net een drukke tijd achter de rug.  

Niet zo lang geleden had Jezus hen twee aan twee uitgestuurd 

naar steden en dorpen om de temperatuur op te meten,  

om goed te doen, om het beste van zichzelf te geven.  

 

Overenthousiast waren ze teruggekeerd en vertelden honderduit 

hoe het hen vergaan was, over hun goesting om verdere stappen 

te ondernemen, om terug te gaan en verder te doen aan wat ze 

‘onaf’ hadden moeten achterlaten …  

 

Jezus zet hen met hun voeten terug op de grond en neemt hen 

mee naar een ‘eenzame plaats’ om tot rust te komen, hun 

opgedane indrukken en ervaringen te laten bezinken, om met 

vernieuwde moed er terug tegenaan te kunnen gaan…  

 

Ze luisteren en doen wat Hij hun aanraadt…  

Wat voor de één vakantie betekent, is voor een ander, na de 

voorjaarswerkzaamheden, een tijd van oogsten wat je gezaaid 

hebt; een drukke, misschien/wellicht dé drukste tijd van het jaar.  

 

Maar de boog kan niet altijd gespannen staan. vroeg of laat heeft 

iedereen door alle hitte en drukte van de dag heen, nood aan een 

moment op een eenzame plaats…  

 

Misschien hebben we alleen maar wat rust nodig. Een nacht 

goed slapen lost menig probleem op.  

 

Misschien hebben we alleen maar wat afstand nodig.  

Wat nu nog uitzichtloos lijkt, kan er morgen al heel anders 

uitzien.  

 

Misschien hebben we alleen maar iemand nodig die bij ons is, 

die met ons meevoelt, die ons begrijpt.  

 

En laten we niet vergeten: ook wanneer wij al onze kaarten 

hebben verspeeld, heeft God nog altijd een laatste troef in 

handen.  

 

Die troeven spelen we in onze Gilden uit door keitoffe, fijne en 

deugddoende activiteiten te organiseren nu het eindelijk weer 

kan. Het platteland ligt niet plat en dat zullen ze geweten 

hebben!  

(naar Phil Bosmans 
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 WOORDJE VAN DE VOORZITTER. 
 

 

 September’21 
 

Beste Leden,  

 

Ook 2021 zal de geschiedenis ingaan als een bijzonder jaar. Door de beperkende maatregelen 

was samenkomen niet vanzelfsprekend. De zoektocht naar coronaveilige activiteiten was ook 

voor ons als bestuursploeg niet evident. Toch hebben we een aantal zaken kunnen realiseren. 

We blikken terug op een gezellige fietstochten en ook onze wandelingen waren een succes. 

We hopen dat we dit hoofdstuk snel kunnen vergeten en we staan te popelen om onze leden 

weer te verenigen, want 'Samen beleef je meer'.  

 

We kijken dan ook enorm uit naar het naar de volgende activiteiten en hopen jullie hier talrijk 

te mogen verwelkomen. Hiervoor ontvang je nog een aparte uitnodiging in dit gildeleven.  

De toekomst ziet er rooskleurig uit en we hebben nog meer leuke activiteiten in petto.  

Uiteraard plannen we een gezinsvriendelijke ontbijt met keuze tussen afhaal en bezorging 

thuis. De kaartavonden en de senioren namiddagen starten opnieuw. 

Samen fietsen op 19 september met Fietselieren. En op 14 januari plannen we opnieuw onze 

fantastische kwis. 

 

Hernieuw je lidmaatschap!  

 

Hopelijk wil je er graag bij zijn en mogen we jou ook in 2022 weer verwelkomen als lid. 

Landelijke Gilden. We bieden ook een waaier aan van nationale ledenvoordelen.  

Een volledig overzicht vind je terug op www.landelijkegilden.be/ledenvoordelen.  

de ledenvoordelen vindt je verder ook in dit gildeleven. 

 

Het ophalen van de lidgelden zal voortaan op een andere manier gebeuren. 

Je zal een uitnodiging tot betalen ontvangen via e-mail of brief. 

Mogen we vragen om je lidmaatschap op deze manier te betalen. 

 

Je kan je lidmaatschap dadelijk hernieuwen als de brief of Mail toegekomen is door de QR-

code te scannen met je bankapp.  

Of je kan onderstaande gegevens gebruiken om het lidgeld over te schrijven.  

Opgelet! Voortaan gebruiken we een ander, afzonderlijk rekeningnummer dat alleen gebruikt 

wordt voor het innen van de lidgelden. - 28 euro - BE58 **** **** **** op naam van 

Landelijke Gilden BB Lidgelden - Met gestructureerde mededeling +++***/****/*****+++ 

 

Na betaling bezorgen wij je zo snel mogelijk je nieuwe lidkaart.  

Voor bijkomende informatie over je lidmaatschap kan je terecht bij  

Leo Sluyts gsm: 0472 556742 of bij Luc Florus  gsm: 0477 756925 

 

Met dank en met vriendelijke groeten het bestuur Landelijke Gilde Lier-Noord. 

 

Luc. 

 

http://www.landelijkegilden.be/ledenvoordelen
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Kom erbij, geniet van talrijke vriendschappen én van talrijke ledenvoordelen:  

Leesvoer 

 Ledenblad Buiten: krijg 6 keer per jaar ons ledenblad Buiten in de bus, boordevol interessante 

plattelandsverhalen, tuintips, boeiende reportages...  

 Libelle-Nest: samen met ons ledenblad Buiten ontvang je automatisch de Libelle Nest, het 

beste van 't buitenleven en lifestyle in één magazine.  

 Knack: als lid van Landelijke Gilden krijg je 38% korting op een jaarabonnement op Knack.   

 Libelle: leden van Landelijke Gilden krijgen 35% op een jaarabonnement op Libelle.  

 Vakblad "Het Schaap": als lid krijg je 20% korting op de abonnementsprijs.  

 EquiTime: een jaarabonnement op het ruiterblad voor 24,50 euro in plaats van 55 euro.    

 Zomerbrochure Buitentips: halverwege het voorjaar krijg jij samen met het ledenblad, de 

brochure "Buitentips" in de bus met een handig overzicht van alle actitiviteiten die in de 

zomer georganiseerd worden.   

 Nieuwsbrieven op maat: als lid ben je geabonneerd op onze maandelijkse nieuwsbrief. Je kan 

online inloggen en zelf jouw voorkeuren aanduiden, zo krijg je steeds de berichten die jou 

weten te boeien! Interesse in onze aparte nieuwsbrieven voor mantelzorgers of diegene voor 

schapenhouders? Ook hier kan je als lid op intekenen!  

 Voordelig abonnement op Boer&Tuinder: met Boer&Tuinder haal je wekelijks het land- en 

tuinbouwnieuws in huis. Als lid Landelijke Gilden kan je je voor een 

voordeeltarief abonneren.  

Activiteiten 

 Alle activiteiten: in jouw eigen dorp, twee dorpen verder of aan de andere kant van het land? 

Waar er ook een activiteit van Landelijke Gilden doorgaat, als lid neem je deel aan de 

activiteiten die jij kiest, dus niet alleen diegene in jouw eigen dorp!  

 Voor het hele gezin: jouw lidmaatschap geldt voor het hele gezin. Je kan er dus gerust met z'n 

allen op uittrekken naar een activiteit en geniet dan allemaal van hetzelfde voordelige 

ledentarief of jullie mogen zelfs gratis deelnemen! 

 Verzekering voor het hele gezin: wanneer je er met het hele gezin op uittrekt naar een 

activiteit van Landelijke Gilden, is ook het hele gezin verzekerd tijdens de deelname aan de 

activiteit. Better safe than sorry!  

Korting 

 Plopsa: korting op jouw toegangsprijs voor verschillende Plopsa-parken  

 Lunch Garden: op vertoon van jouw lidkaart geniet je van 10% korting op een maaltijd naar 

keuze.  

 De Banier: krijg 6% tot 10% korting bij aankoop van creatieve materialen 

 Fritel: 15% korting op het volledig assortiment op fritel.com.  

 Open Tuinen: als lid geniet je van een voordeeltarief bij het bezoeken van de 

verschillende Open Tuinen. 

 Plattelandsacademies: onder de noemer van de Plattelandsacademie organiseert Landelijke 

Gilden boeiende thematische sessies. Als lid krijg je voor een voordeeltarief toegang tot deze 

sessies, waar vaak gerenommeerde sprekers aan bod komen.  

 Medisch onderzoek bij Securex: korting op het verplicht onderzoek voor houders van een 

rijbewijs C, D, CE en DE.  

 Toegang tot of korting op de diensten van Boerenbond, zoals zitdagen en juridisch 

dienstbetoon   

 

https://www.landelijkegilden.be/ledenvoordelen#KNACK
https://www.landelijkegilden.be/ledenvoordelen#Libelle
https://www.landelijkegilden.be/ledenvoordelen#Equitime%20en%20het%20schaap
https://www.landelijkegilden.be/ledenvoordelen#Equitime%20en%20het%20schaap
https://www.landelijkegilden.be/ledenvoordelen#Boer&Tuinder
https://www.landelijkegilden.be/ledenvoordelen#Boer&Tuinder
https://www.landelijkegilden.be/ledenvoordelen#Plopsa
https://www.landelijkegilden.be/ledenvoordelen#Lunch%20Garden
https://www.landelijkegilden.be/ledenvoordelen#Lunch%20Garden
https://www.landelijkegilden.be/ledenvoordelen#De%20Banier
https://www.landelijkegilden.be/ledenvoordelen#Fritel
https://www.landelijkegilden.be/deelnemen/campagnes/open-tuinen
https://www.landelijkegilden.be/deelnemen/campagnes/plattelandsacademie
https://www.landelijkegilden.be/ledenvoordelen#medisch%20onderzoek
https://www.landelijkegilden.be/ledenvoordelen#diensten%20Boerenbond
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Fietsen Fietselieren. 
 

Op 19 september is er opnieuw Fietselieren. 

Samen vertrekken we om 12.30 uur aan onze parochiekerk om in groep deel te nemen aan de 

gezinsvriendelijke fietstocht.   Meer info hieronder. 

 

 

 

Gewestelijke seniorennamiddag 
 

Vindt plaats op donderdag 7 oktober 2021 om 13.30 uur 

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

UITNODIGING 

 

Geachte heer/mevrouw, 

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

Programma: 

 Onthaal met koffie ,welkom, bezinning 

 Voorstelling van Maarten Huybrechts, oud collega 

Boerenbond met de ronkende geschiedenis van de tractor! 

Een boeiend verhaal over het belang van de tractor op onze 

welvaart. 

 Als animatie voorzien we een optreden van Tura imitator 

John Willkens 

We sluiten de namiddag af  met een etentje met Frikadellen met krieken op het menu. 

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 weer te mogen begroeten! 
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Leo Sluyts      (gsm; 0472 556742) 

 

Kaarten 
 

Zoals we vorige  maand reeds gemeld hebben , we starten terug 

met onze kaartavonden en wel op vrijdag 17 september! 

 

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 ingeënt 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 naar het toilet verplaatsen! 

 

We beginnen dus opnieuw aan onze kaartcompetitie en je bent welkom vanaf 19.30 uur en de 

competitie begint rond 20.00 uur! 

 

Vorig gildeleven  wisten we nog niet of we iets te eten zouden krijgen bij onze eerste 

samenkomst, en nu de  corona maatregelen goed versoepeld zijn hebben we beslist dat er 

zoals gewoonlijk elk jaar een koude schotel zal aangeboden worden, kom gerust er zal zeker 

voor iedereen een schotel voorzien zijn! 

 

Iedereen hartelijk welkom op onze kaartavonden! 

Leo 

 

 

kaarten met de euro vanaf 2020 

   

overslag alles 

Vragen alleen 5 slagen  5 € ct 5 € ct 

 Vragen met maat 8 slagen 5 € ct 5 € ct 30 € ct 

3 azen 8 slagen 10 € ct 10 € ct 60 € ct 

9 slag ( abondance ) 

 

15 € ct 

  Miserie 

 

20 € ct 

  Miserie op tafel 

 

40 € ct 

  Miserie op tafel met 3 azen 

 

80 € ct 

  13 slagen 

 

50 € ct 

  Solo slim 

 

100 € ct 

   

Bij solo slim moeten alle slagen gehaald worden, geblikte troef blijft troef 

De eerste speler moet uitkomen, dit spel gaat boven alles 

Er mag geen kaart gevraagd worden 

Bij ronde pas wordt opnieuw gegeven tenzij anders overeengekomen aan tafel 
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 Agenda:  

 

 

 
 

 

Hallo Ferm – dames, 

’t is alweer september en hopelijk laat covid ons gerust zodat we ons Ferm programma 

kunnen afwerken. 

We houden nog steeds rekening met de geldende maatregelen zodat we veilig kunnen 

bijeenkomen want dat hebben we gemist. 

 De haakcursus “ winterse jas” is gestart. 

16 enthousiaste leden zijn er met goede moed aan begonnen. 

 Ook de datum van ons ontbijt komt dichterbij. 

Nog niet ingeschreven: in dit gildeblad vind je zeker nog info 

 Maandag 25 oktober 2021: een datum om in je agenda te noteren. 

Dan houden we onze + 55 vergadering.  

We starten om 13 h. met een heerlijke maaltijd. 

Nadien komt Riet Van de Sande : Thema “ Gewrichten in de kijker” 

Graag een seintje aan je bestuurslid als je er bij wil zijn. 

 Ook in onze afdeling zijn er tijdens de covid periode enkele leden overleden. 

Delfine De Vocht, Lisette De Leeuw, Livina Ceulemans 

We willen hen gedenken in de viering van zondag 3 oktober om 9.30h. in onze 

parochiekerk. 

De bestuursploeg 

 
 

 
 

17/09/2021 Kaarten 

19/09/2021 Kegelen  

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

19/09/2021 Dag van de Landbouw inschrijven verplicht! 

24/09/2021 LG Bestuursvergadering 

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 

0711/2021 Kegelen  

19/11/2021 Kaarten 

21/11/2021 Wandelen 

26/11/2021 LG Bestuursvergadering 

02/12/2021 Senioren 

03/12/2021 Kaarten 
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17/12/2021 Kaarten 

24/12/2021 LG Bestuursvergadering 

07/01/2022 Kaarten 

14/01/2022 Kwis 

19/01/2022 Koken 

21/01/2022 Kaarten 

26/01/2022 Koken 

28/01/2022 LG Bestuursvergadering 

27/01/2022 Senioren 

02/02/2022 Koken 

04/02/2022 Kaarten 

09/02/2022 Koken 

16/02/2022 Koken  

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 

2-3/07/2022 LG 125 jaar  



 

Gildeleven Lier - Noord jaargang 66 nr.: 9          http://lier-noord.landelijkegilden.be/ 9 
                                               https://www.facebook.com/landelijkegildeliernoord 

 


