
Gildeleven Lier - Noord jaargang 66 nr.: 12          http://lier-noord.landelijkegilden.be/ 1 
                                               https://www.facebook.com/landelijkegildeliernoord 

 
 

Boerenbond  

Landelijke Gilde Lier-Noord Maandblad – December 2021 

       66 ste jaargang - nr.: 12 
 

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. 

Wandelnieuws. 

 

Kegelkampioenschap. 

 

Koken. 

Senioren. 

 

Ferm nieuws. 

 

Agenda  
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Bezinning uit kader.  
 

  HINDERNISSEN  

 

Je hebt van die hindernissen die aangeboren zijn,  

die vervelend zijn en het soms moeilijk maken in ‘t leven.  

Je kan er waarschijnlijk niet zo heel veel aan doen.  

Er mee leren leven, dat zeggen ze. Er vrede mee hebben, aan ‘t eind.  

 

Er zijn er andere die je jezelf aandoet.  

‘De beste willen zijn’ bijvoorbeeld; ‘perfect willen zijn’,  

niet genoeg in eigen kunnen geloven, bang zijn kortom.  

… Ook voor jezelf kan je barmhartig zijn.  

 

En dan zijn er nog de hindernissen die we mekaar aandoen:  

het gras voor mekaars voeten maaien, iemand de zwartepiet toespelen,  

een ander met de brokken laten zitten, een kwaad daglicht laten schijnen,  

het laken naar je toetrekken en een ander in de kou zetten.  

 

Hindernissen dus, heuveltjes …  

en soms onoverbrugbare bergen.  

Mensen zien er tegen op.  

Het leven wordt een last, te zwaar om dragen.  

 

Leeft ook in jou een droom, dat het mogelijk moet zijn,  

ook zonder hindernissen, de weg door ‘t leven voort te gaan?  

Dat mensen, -alle mensen, bestemd zijn tot een rijk en zinvol leven,  

verschillend, maar toch even waardevol? Ook jouw droom?  

 

Laat ons dan de meeste hindernissen slopen,  

zelfs als dat ten koste gaat van eigen privileges.  

Laat ons hen die in de put zitten of voor een hoge berg staan,  

zacht en fijngevoelig, maar ook onvoorwaardelijk steunen.  

 

Als heuvels langzaam zullen slinken  

en bochtige wegen rechter zullen gaan,  

zal je aan het eind een horizon zien rijzen, een licht  

en in dat licht een droom, Gods droom.  

 

En, geloof me, zijn droom lijkt op de jouwe,  

laten we dus samen dromen … want samen beleef je meer! 
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 WOORDJE VAN DE VOORZITTER. 
 

 

 December ’21 
 

 

Het is weer zover. 

Het ijverige beestje schopt wild om zich heen. Alle activiteiten moeten we opnieuw annuleren. 
 

Geen senioren bijeenkomsten.  
 

Kwis is uitgesteld naar 2023.  
 

Kaarten kan ook niet meer dus afwachten tot 21 januari en hopen dat het dan opnieuw kan. 
 

Kookavonden hiervoor is het nog te vroeg maar we hopen dat het dan al opnieuw kan. 
 

Het digitaal innen van de lidgelden was een mooi succes. 

Bijna iedereen betaalde zijn lidgeld via overschrijving.  

Onze bestuursleden zullen de lidkaart die betaald zijn in de bus droppen en aanbellen waar 

nodig om alsnog het lidgeld te ontvangen. 

Alle leden willen we bedanken voor het hernieuwen van uw lidmaatschap landelijke gilde. 

 

Tot slot wil ik iedereen nog een fijn kerstmis wensen, het zal anders zijn thuis in je eigen 

bubbel, maar daarom niet minder gezellig.  

Nog een prettig en prachtig nieuw jaar met alleen maar goede vooruitzichten.  

Snel naar 2022 en houd jullie gezond! 

 

Luc. 

 

 

 

 

 

 

Wandelnieuws voor december… 
 

Op zondag 19 december gaan we nog een wandelingetje maken . 

Deze gaat door in de buurt zodanig dat we geen al te verre verplaatsing moeten maken. 

De tocht zal doorheen het landelijk karakter gaan. 

Zoals gewoonlijk komen we samen op de parking van O.L.V.Onbevlekt om 8 u. 

Afsluiten doen we hopelijk zoals steeds met een drankje ergens in de buurt. 

 

Ik kan je ook al meedelen dat we in januari of februari een wandeling gaan doen waarbij we op 

verschillende plaatsen halt houden om een kleine verhaal te aanhoren. 

Dit gaat de wandeling zeker een speciaal karakter geven. 

 

Wandelgroetjes Marc 
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Kegelkampioenschap. 
 

Vorige maand hebben we het kegelseizoen van 2021 afgesloten en, zoals dat een jaarlijkse  

gewoonte is, doen we dit met een kampioenschap, het is simpel, iedere speler mag 10 keer 

gooien en wie daarbij de meeste kegels omver doet vallen is de kampioen !! 

Wat ge vorige maand  in ons gildeblaadje kon lezen was de uitslag van onze competitie die 

normaal over 14 zondagen gespeeld wordt maar dit jaar hebben we maar 10 zondagen 

gespeeld door de coronaperikelen . 

Dit jaar hadden we niet al te best weer, veel wind en soms wat lichte regen maar we hadden 

wel een tentje voorzien en dat viel zeker in de smaak want later op de dag wordt het toch altijd 

een beetje kouder zeker als we al in de maand november zijn!! 

Iedereen heeft moeite gedaan om een goede plaats te bemachtigen, zo werd volgende 

eindstand bereikt … 

 

Ziehier de uitslag van het    KEGELKAMPIOENSCHAP 2021  

1 Van Eester Gert 62   12 Verhoeven Fons 40 

2 Sluyts Geert 56   13 Sluyts Jos 37 

 

Tielemans Marc 56   14 Moons Maria 36 

4 Gahler Wendy 49 

 

   Tisson Staf 36 

5 Sels Zoë 48   16 Jacobs Rosa 1 34 

6 Boniver Paulette 45 

 

17 Jacobs Rosa 2 32 

 

Brits Julien 45   

 

Van den Bosch Francis 30 

 

Celis Agnes 45 

  

De Hert Irene 26 

 

Sluyts Leo 45   20 Op de Beeck Wilfried 24 

10 Castrel Marc 44 

 

21 Jacobs Walter 19 

11 Op De Beeck Marc 41   22 Florus Luc 17 

 

Zoals ge kunt zien , we zijn met een mooi groepje en de sfeer is steeds opperbest!! 

Het was wel een mooi  kampioenschap en kijk eens Gert Van Eester  heeft heel de groep 

achter zich gelaten en  met 62 kegels, dat verdiend een dikke proficiat en ja dit is de 1ste keer 

dat Gert het kampioenschap wint!! 

We moeten zeggen dat het weer een mooi kampioenschap was met allemaal tevreden mensen , 

ook al waren ze geen kampioen!  

 

Ook tijdens het spelen zorgden onze bakker voor lekkere hapjes als voorbereiding op de 

lekkere barbecue die ons te wachten stond. 

Nogmaals hartelijk dank aan iedereen, zowel de bakker, de helpers en ook alle kegelaars want 

zonder jullie kan het kegelen niet doorgaan.  

Ge ziet het, beste mensen, het is er steeds een gezellige sfeer, en ik hoop dat dit nog veel jaren 

zo mag blijven. 

Het volgende seizoen begint op 10 april 2022 als corona het toelaat, tot dan… 

 

Leo  
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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 

 

Senioren 
 

Vorige maand hadden we in het gildeleven aangekondigd dat we een samenkomst hadden op 2 

december, maar deze samenkomst is niet kunnen doorgaan omdat corona weerom heel onze 

planning in de war stuurde, maar ja het gildeleven was opgemaakt en gedrukt daar konden we 

niets meer aan veranderen, onze excuses daarvoor !! 

 

We hebben op de planning staan dat we volgende maand op 27 januari 2022 opnieuw een 

samenkomst hebben, maar zal dit wel mogen doorgaan, we houden het wel in de gaten maar 

we kunnen niets officieel  vastleggen , het is voor iedereen een moeilijke zaak! 

Hier de planning voor de komende periode  

 

Donderdag 27 januari 2022 

Voordracht - De ronkende geschiedenis van de tractor  

Maarten Huybrechts heeft zich als oud boerenbond consulent verdiept in de geschiedenis van 

de tractor en neemt ons mee doorheen de evolutie van dit machtige werktuig!  

Optreden – Olivia  

Olivia zingt solo met eigen begeleiding van gitaar en percussie. Haar repertoire is erg ruim, 

vanaf jaren ’60 tot heden. Meezingers, chansons, kleinkunst, enz. Het genre is altijd 

aangepast aan de doelgroep. 

Het geheel wordt verweven met sketches, het vertellen van anekdotes en gepaste moppen. 

Humor is de rode draad. Ze komt verrassend, fris en eigentijds uit de hoek. 

 

Donderdag 10 maart 2022 – Feestviering 25 jaar Senioren 

We starten met een misviering om 12u aansluitend gaan we genieten van een 4-gangen menu in 

de zaal. Daar worden verwelkomd met een glaasje cava en gaan we aan tafel. Tussen “de soep 

en de patatten” zal onze consulent een woordje doen. Na de hoofdschotel kunnen we genieten 

van een spetterend optreden van Pasta! Pasta is een 2-koppig ensemble dat grappen en grollen 

afwisselt met golden oldies!  Afsluiten doen we met een heerlijk dessert.  

 

Donderdag 23/06/2022: Dagreis: Tuinen van Adegem en Krekengebied 

Donderdag 5-9/9/2022: Meerdaagse 

 

Iedereen hartelijk welkom !! 
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 Agenda: 

 

 
 

Hallo allemaal, 

 

Het coronavirus maakt het ons weer moeilijk. 

Alles is weer uitgesteld en wanneer we weer mogen starten moeten we afwachten. 

 

We kennen ondertussen allemaal wel mensen die ziek zijn of geweest zijn. 

We hopen dat het niet al te erg is en wensen hen een spoedig herstel. 

Mijn boodschap is laat je vaccineren, zo voorkom je ernstig ziek zijn en bescherm je andere. 

Ik mag volgende week om een boosterprik!!! 

 

Normaal gezien hadden we het 100 jarig bestaan van onze vereniging gevierd. 

Maar zoals alle andere activiteiten werd ook dit uitgesteld. 

Als het kan en mag feesten we op zondag 13 maart. 

 

Op zondag 23 januari hebben we ook een algemene vergadering geplant maar het is afwachten 

of deze kan doorgaan. We houden jullie op de hoogte. 

Zodra we weer mogen bijeenkomen bezorgen we jullie het programma. 

 

De bestuursploeg wenst jullie voor de komende tijd een zalig kerstfeest en een hoopvol 2022 

En hou jullie gezond!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

17/12/2021 Kaarten 

28/12/2021 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  

 

 

 

 


