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Boerenbond  

Landelijke Gilde Lier-Noord Maandblad – November 2021 

       66
ste

 jaargang - nr.: 11 
 

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. 

 

Kaarten. 

Senioren gewest Lier. 

 

Kegelnieuws. 

 

Huwelijksjubileum. 

Wandelen. 

Koken. 

Kwis. 

 

Ferm nieuws. 

Agenda  

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

 Over de knopen in het leven  
 

Soms lijkt het leven en de situatie waarin je terecht  

bent gekomen een ontwarbare knoop van draden.  

Soms is het in je hoofd een doolhof, een mistig  

labyrint, je gedachten als een bundel draden door  

mekaar. Waar is het einde, waar het begin?  

 

Je vraagt om raad, om hulp en om advies … Iemand  

zegt nog dit, een ander dan weer zegt dat … Zoveel  

goede raad, vaak goed bedoeld, brengt niet altijd  

een heldere kijk.  

 

Je weet niet wat gedaan … welke  

beslissing je moet nemen … welke  

kant je best uitgaat … Misschien  

helpt het om te luisteren naar wat de stilte zegt.  

Wat zegt je gevoel? Wat vertelt je hart?  

Knip niet zomaar draden door.  

 

Bij ieder knoop die je tegenkomt:  

sluit je ogen, adem in.  

Neem niet zomaar een schaar  

want elke knoop heeft een begin …  

 

Om de knoop waar je mee zit te ontwarren,  

helpt misschien ook deze gedachte:  

Ik vroeg om kracht  

en God gaf mij moeilijkheden om mij sterk te maken.  

Ik vroeg om wijsheid  

en God gaf me problemen om me te leren ze op te lossen.  

Ik vroeg om voorspoed  

en God gaf me hersens en spieren om mee te werken.  

Ik vroeg om moed  

en God gaf me angsten om te overwinnen.  

Ik vroeg om liefde  

en God gaf me mensen met moeilijkheden om te helpen.  

Ik vroeg om gunsten  

en God gaf me kansen.  

Ik kreeg niets waarom ik vroeg.  

Ik kreeg ALLES wat ik nodig had.  

 

Samen sterk, ieder voor allen en allen voor ieder,  

om de juiste weg te kiezen.  

 

Ik hoop het en wens het jullie allemaal toe!  
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 WOORDJE VAN DE VOORZITTER. 
 

 November’21 
 

De post, wij versturen iedere maand dit gildeleven met de post. 

Begrijpen als het kan wij kunnen niet meer volgen. 

Dinsdag  wordt het gildeleven op de Mass post te Mechelen afgegeven. Ons abonnement is 

afgifte datum +2 dagen tijd om dit bij jullie in de bus te steken. 

Normaal zou de uiterste bezorgtijd de eerst volgende vrijdag moeten zijn. 

We zijn ondertussen al een maand verder en er is geen enkel gildeleven in gedrukte versie 

toegekomen. Klacht ingediend bij de post met als antwoord: We gaan dit onderzoeken. 

Een week later  nog eens gebeld. En dan bezorgd men ons dit antwoord: 
Beste,zoals beloofd in ons telefoongesprek van deze morgen, heb ik een herinnering gestuurd 
naar betrokken diensten om na te gaan of uw afgifte correct verwerkt werd. Volgens hen werd 

Gildeleven correct verwerkt en zijn er geen onregelmatigheden vastgesteld. Daar het gaat om 

niet traceerbare zendingen, is het moeilijk voor ons om na te gaan waar de tijdschriften zich 
bevinden. We hebben gevraagd om uw komende afgifte alvast op te volgen. Met vriendelijke 

groeten De Post. 

Wij willen ons uiteraard verontschuldigen bij jullie en hopen dat het deze maand wel  toe 

komt. Met dank aan Leo voor de vele geduldige telefoontjes. 

 

Het kegelseizoen is afgesloten met een lekkere barbecue. 

Het weer: koude harde wind gelukkig was er een beschermde tribune (tent) gezet om de wind 

een beetje tegen te houden. We hadden twee winnaars Voor de competitie over het hele 

seizoen kwam Julien Brits er als beste uit. Dikke proficiat Julien. 

Voor het kegelkampioenschap op 7 november was Gert Van Eester de beste. Gert proficiat. 

Leo en Zoë willen we ook bedanken we zijn er steeds welkom en kunnen er naar hartenlust 

kegelen iets drinken en vooral veel bijpraten he mannen.  

Het zal er de komende weken een beetje rustiger zijn, maar vanaf volgend voorjaar kunnen 

we opnieuw kegelen bij Zoë en Leo. Tot dan! 

 

Ons kaartseizoen is volop bezig. Als je graag nog komt meekaarten je bent nog steeds 

welkom. Volgende kaartavond is vrijdag 19 november. Tot dan! 

 

Wandelaars verwachten we op zondag 21 november om 8 uur aan onze parochiekerk. 

 

Onze senioren komen op 2 december ook weer samen. 

Bij deze nodigen we alle senioren uit. Een uitnodiging vindt je verder in dit gildeblad. 

 

Als je graag meedoet aan de kwis je kan inschrijven een beetje algemene Kenis is voldoende. 

Een beetje muziek wat foto’s en vooral veel plezier. 

Inschrijven is de boodschap! 

 

Ook onze kookavonden zijn op de agenda geplaatst. 

Anneleen gaat ons begeleiden om opnieuw heerlijke en lekkere gerechten klaar te maken. 

Heb je interesse geef maar een seintje. Datums verder in dit blad. 

 

Luc. 
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Kaarten 
 

In september zijn we aan onze kaartcompetitie begonnen, dat 

deden we met een lekkere koude schotel maar wat er opviel is 

dat er verschillende schotels te veel gemaakt waren, spijtig! 

We hadden een mindere opkomst dan verwacht, enkele 

personen hebben moeilijkheden om zich te verplaatsen, 

anderen waren belet en denk ik nog andere hadden nog een beetje schrik van de corona!  

We proberen wel alles zo veilig mogelijk te laten verlopen en nu er vele versoepelingen 

gekomen zijn zal alles veiliger kunnen bekeken worden, maar we trachten toch zo voorzichtig 

mogelijk te zijn ! 

Wanneer er mensen zijn die nog willen mee kaarten, dit kan nog altijd kom gerust af  zodat 

we een tafel meer hebben om ons te amuseren, onze volgende kaartavond is vrijdag 19 

november !  

Iedereen hartelijk welkom op onze kaartavonden! 

 

 

 

GEWESTELIJKE SENIORENNAMIDDAG 

UITNODIGING 

Vindt plaats op donderdag 2 december 2021 om 13.30 uur 

Locatie Parochiecentrum OLV-Onbevlekt,  Mechelsesteenweg  233 te Lier 

 

Geachte heer/mevrouw, 

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

Programma 

 Onthaal met koffie ,welkom, bezinning 

 Voordracht: over erfrecht: 

Op een dag krijgen we er allemaal mee te maken en dan kunnen we maar beter 

wat kennis hebben over het hoe, wat en waarom. Luc de Koning is een 

gerenommeerd spreker op dit gebied.  

 Als animatie voorzien we een optreden van Sabine. Sabine zingt 

al heel haar leven, het is haar passie. Haar repertoire is zeer 

uitgebreid. Van de Vino medley tot Elvis, van Laura Lynn tot 

Celine Dion en zelfs Frans Bauer. Ze zingt van de oudste 

meezingers tot Tina Turner. Van schlager tot rock. Ze past zich 

overal aan. 

We sluiten de namiddag af  met een etentje met vol au vent op het menu. 

We hopen u zeker weer te mogen begroeten! 

Leo:   0472/55.67.42. 

 

Inschrijvingsstrook Seniorennamiddag van 2 december  in Lier-Noord 

Ondergetekende ............................................... schrijft in met ........ perso(o)nen voor de  

seniorennamiddag en betaalt .................................. x € 15 = €  .......  
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Kegelnieuws. 
 

Het verkorte kegelseizoen van het jaar 2021 zit er weeral op…spijtig hé ! 

Met corona moesten we voorzichtig zijn, maar het waren toch mooie zondag voormiddagen 

voor mij, er werd veel gelachen, gedronken en natuurlijk ook gekegeld, ik hoop dat het voor 

ieder kegelliefhebber ook plezant geweest is . 

 

Zondag 7 november hebben we het seizoen afgesloten, het was een beetje fris en regenachtig, 

maar we waren er op voorbereid, we hadden een groot verwarmingsvuur geplaatst in de 

kegelloods en buiten hadden we twee tenten voorzien één tent om de barbecue te organiseren 

en één tent om onze kegelaars te beschermen tegen de wind, de koude en de regen, we hadden 

er blijkbaar een tribune met vip plaatsen van gemaakt! 

Eerst hebben we de competitie afgewerkt, voor degene die nog een beurt moesten inhalen die 

konden dat doen als zij op tijd aanwezig waren. 

Ge weet het, met onze competitie is het de bedoeling om de regelmatigste speler van het jaar 

te kennen, hoe doen we dat…. Elke kegelzondag om 11 uur schrijven we de drie beurten die 

dan gegooid worden op, en de punten van de 10 zondagen worden bijeen geteld. 

Zo komen we aan de volgende einduitslag 

  

1 Brits Julien 164  12 Gahler Wendy 115 

2 Sluyts Geert 151  13 Sluyts Jos 109 

3 Castrel Marc 148  14 Van Den Bosch Sisse 108 

4 Op de Beeck Marc 143  15 Verhoeven Alfons 106 

5 Celis Agnes 141  16 Boniver Paulette 101 

6 Tielemans Marc 140  17 Op de Beeck Wilfried 94 

7 Sluyts Leo 134  18 Moons Maria 81 

8 Jacobs Rosa 128  19 Jacobs Walter 77 

9 Van Eester Gert 128  20 Jacobs Roza 2 64 

10 Sels Zoë 126  21 Florus Luc 52 

11 Tisson Staf 120  22 De Hert Irene 47 

 

Proficiat Julien ge hebt het zeker verdiend want ik denk dat ge vanaf de eerste speeldag aan 

de leiding stond!  

Vergelijken met andere jaren dat kunnen we moeilijk omdat we dit jaar maar 10 speeldagen 

gehad hebben door de corona maatregelen! 

Ook proficiat aan elke deelnemer, jullie hadden misschien allemaal kunnen winnen want er 

werd goed gekegeld maar juist niet om op te schrijven ! 

Als afsluiting van het kegelseizoen stond er ons nog een heerlijke barbecue te wachten , en 

onze bakker, de Luc heeft dat keurig voor mekaar gebracht, het was super lekker, bedankt ! 

Ook dank voor de helpende handen die voor de groenten en al wat er bij komt hebben 

gezorgd  

Hartelijk dank aan iedereen om er zo’n mooie zondagvoormiddagen van te maken! 

 

Dit was de competitie, volgende maand geef ik de uitslag van het kampioenschap! 

 

Leo  
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Huwelijksjubileum 
 

Marc en Maria Op De Beeck – Moons 50 jaar getrouwd of gouden jubileum. 

Van harte proficiat voor deze familie. 

We wensen jullie nog veel gelukkige en gezonde jaren! 

 

 

Wandelnieuws 
 

Zoals aangekondigd trekken we er op zondag 21 november 

nog eens op uit om een wandeling te doen. 

De tocht gaat langs weggetjes, gaande van onverharde dijken 

,kiezelwegen doorheen bossen , rustige straten en zelfs 

doorheen de velden. 

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

Zoals steeds komen we bijeen op de parking van O.L.V.-Onbevlekt en dit om 8 uur. 

Hopelijk zien we jullie en breng zeker het zonnetje nog een half dagje mee. 

 

Tot op 21 november 

Marc C. 

 

Koken 
Ja, al vele keren heb ik de vraag gekregen , zeg dat koken voor mannen gaat toch nog door 

zeker volgend voorjaar!! Als de corona maatregelen het toelaten zullen deze kookavonden 

zeker doorgaan , maar we zullen ons zeker aan de maatregelen moeten houden die op dat 

moment van toepassing zijn , hopelijk gaat alles de goede kant op zodat we terug naar het 

normale leven kunnen gaan! Anneleen is gevraagd en heeft me beloofd dat ze dit met alle 

plezier zal doen! Het is nog wel op tijd maar als ge goesting hebt om mee te doen laat het me 

dan al maar weten ! De avonden zijn 19 en 26 januari,  2 en 9 februari en als afsluiter……..16 

februari! 

Warm aanbevolen 

Leo 
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 Agenda:  
 

 

 

 

 
 

 

Hallo Ferm – dames, 
 

FEEST, FEEST, FEEST, 

We bestaan met onze afdeling 100 jaar. 

En dat gaan we vieren op zondag 12 december 2021. 

Onze bestuursploeg is op ronde met de uitnodiging. 

Ook jullie partners zijn van harte welkom. 

We starten in onze parochiekerk met de gebedsviering om 9.30 h. 

Nadien worden we in de parochiezaal verwacht voor een heerlijk feestmaal. 
 

We houden ons natuurlijk aan de coronamaatregelen: 

In de kerk is het mondmasker verplicht. 

Ook bij het binnenkomen in de zaal een mondmasker dragen. 

Eens we aan tafel zitten kan het mondmasker afgedaan worden. 

We zorgen in de zaal voor een CO2 meter, en voor voldoende verluchting. 
 

We gaan er een mooi feest van maken en hopen jullie allemaal te ontmoeten. 
 

Donderdag 2 december 2021 om 19h: “ Bloemschikken.” 

De kracht van schors 

Vraag aan je bestuurslid een uitnodiging. 

Je hoeft zelf geen materiaal te zoeken, kopen. De lesgeefster zorgt hiervoor. 

Daarom graag inschrijven voor 22 december. 
 

De bestuursploeg is ook weer op ronde voor het hernieuwen van het lidgeld. 

Nieuwe leden zijn steeds welkom.  

Misschien ken je iemand in je buurt, of in je familie. 

Iedereen is welkom. 

De bestuursploeg 
 
 

 
 

 

 

19/11/2021 Kaarten 

21/11/2021 Wandelen 

23/11/2021 Manu Keirse te Schriek 

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 

19/01/2022 Koken 

21/01/2022 Kaarten 

26/01/2022 Koken 

27/01/2022 Senioren 

28/01/2022 LG Bestuursvergadering 

02/02/2022 Koken 

04/02/2022 Kaarten 

09/02/2022 Koken 

11/02/2022 Jongeren 

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  
 
 
 


