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Boerenbond  

Landelijke Gilde Lier-Noord Maandblad – Januari 2022 

       67 ste jaargang - nr.: 1 
 

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. 

Landelijke Gilden draait door! 

 

Kaarten. 

Wandelen. 

Koken. 

 

Senioren gewest Lier 

Ferm nieuws. 

 

Agenda  
 

 

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

 

  Nieuwjaarsbrief 2022  

 

 

Liefste leden, 

Ook in dit nieuwe jaar,  

heb ik een briefje voor je klaar.  

Deze nieuwjaarsbrief zal je misschien 

teleurstellen, want ik heb geen 

wensen vol gezondheid of geluk, 

maar ik heb wel heel wat wensen  van 

hoop. 

 

Ik wens jullie wat ik zou willen dat 

we dit jaar beter gaan doen, want 

in een wereld die elke dag meer en 

meer polariseert, wens ik dat jullie 

in 2022 nog beter gewapend zijn 

tegen simplistische oplossingen en 

vijanddenken. 

 

In een wereld die elke dag luider de 

wanhoop verkondigt, wens ik dat 

jullie in 2022 nog beter voorleven 

hoe je toch elke dag kan blijven 

hopen dat het goed komt. 

 

In een wereld waarin het verschil 

wordt uitvergroot, en wat mensen 

verbindt wordt weggelachen, wens 

ik dat jullie in 2022 nog meer helpen 

te geloven dat verbondenheid en 

dialoog niet dwaas en naïef zijn. 

maar de belangrijkste zin en opgave 

van ons mens-zijn. 

 

Je kapoen .... 

Januari 2022 

 

Nathan Rijnders 

Pastoraal vormingswerker 
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 WOORDJE VAN DE VOORZITTER. 
 

 

 Januari ’22 
 

Allereerst mijn beste wensen voor dit nieuwe jaar, een jaar van hoop om een beetje terug normaal  

samen te komen. Zonder belemmeringen van mondmaskers en 1,5 m afstand houden. 

Maar nu is het nog steeds moeilijk om met mensen bij elkaar te komen.  

Officieel kan er op dit ogenblik niets binnen georganiseerd worden, wandelen buiten kan dan weer 

wel. 

Het kaarten zullen we uitstellen tot de derde vrijdag 18 februari in de hoop dat we dan opnieuw 

mogen samenkomen. We zullen dan bekijken hoe we dit kaart seizoen verder kunnen afwerken. 

Langer doorgaan in april of enkele keren meer kaarten per maand, we zien wel  en wachten af op 

beterschap. 

 

Nieuwjaar is ook een moment om eens stil te staan bij alle vrijwilligers die helpen om onze landelijke 

gilde op de kaart te zetten. 

De bestuursleden, de vrijwilligers op activiteiten,  onze secretaris om 

het schrijfwerk en de centen te tellen en natuurlijk onze leden. 

Bedankt allen om je tijd en hulp, het is fijn om op jullie te mogen 

rekenen.  

Een bijzondere dank aan Francis om iedere maand ons gildeleven te 

drukken. Zelfs in het weekend maar altijd stipt op tijd.  

Dank je wel Francis . 

 

Luc. 

 

Landelijke Gilden draait door! 

 

Op zondag 23 januari zijn we graag aanwezig 

in jouw huiskamer.  

Die voormiddag kan je tussen 10u en 12u naar 

ons luisteren dankzij het internetradio-

programma ‘LANDELIJKE GILDEN 

DRAAIT DOOR’. 

 

We brengen via een eenvoudige internetlink de 

tofste Landelijke Gilden-nieuwtjes en jouw 

verzoeknummers. Niet minder dan 2 uur lang 

dat heerlijke ‘Landelijke Gilden-gevoel’ om het nieuwe jaar goed in te zetten. Dit alles live 

vanuit onze studio, en in jouw living! 

 

Klikken op: Landelijke Gilden draait door! 

 

Tot dan!  Warme groeten,  

Het team consulenten Landelijke Gilden Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg 

https://cdn.flxml.eu/lt-2177392984-69b91aa6083d603e75bbccf4115c04190fa493bcff0609e7
https://cdn.flxml.eu/lt-2177392984-69b91aa6083d603e75bbccf4115c04190fa493bcff0609e7
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Kaarten  
We dachten dat we zeker na half januari terug zouden kunnen 

kaarten, maar niets is minder waar, zoals het er nu uitziet met die 

coronacijfers die almaar in de hoogte gaan en dan die omikron variant die nog steeds voor 

duizenden besmettingen zorgt is het zeker niet verantwoord om met de kaarten te gaan spelen. 

Ook is het niet toegelaten om binnen activiteiten te doen, ook zeker  van landelijke gilde uit! 

Onze hoop is dat we onze competitie kunnen verder zetten op 18 februari als de corona 

maatregelen het toelaten!! Als we dan heel de competitie willen afwerken zullen we wel langer 

moeten spelen dan we gewoonlijk doen of misschien wel extra speeldagen inlassen maar dat is 

nog allemaal afwachten en zien hoe alles afloopt,  

Voor ons is uiterst  moeilijk om iets te organiseren  en we denken wel dat jullie daar begrip 

voor hebben, onze gezondheid is toch zeker wel belangrijker dan het kaartspel! 

Hou het zelf een beetje in de gaten maar zonder tegenspreken hervatten we op 18 februari en 

hou jullie gezond! 

Leo 

 

 

 

Wandelnieuws 
Op zondag 23 januari gaan we wandelen te Lier. 

Deze keer in de buurt zodanig dat we geen al te verre verplaatsing moeten 

maken. 

We houden op verschillende plaatsen halt om een kleine verhaal te 

aanhoren. 

Dit gaat de wandeling zeker een speciaal karakter geven. 

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. 

We kunnen je ook al meedelen dat we in februari opnieuw gaan wandelen. 

Wandelgroetjes Marc 

 

 

 

 

Koken  nieuwe datums 
Ja, al vele keren heb ik de vraag gekregen , zeg dat koken voor 

mannen gaat toch nog door in t 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 dan al maar weten !  

Door de gekende corona perikelen hebben we de datums al verplaatst naar februari 2022. 

Hou zeker je email in de gaten hierop zal je alsnog bericht krijgen als het wel of niet kan 

doorgaan. 

De avonden zijn 2, 9, 16 en 23 februari en als afsluiter……..2 maart! 

Warm aanbevolen, Leo 
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Senioren gewest Lier 
 

Door de aanhoudende maatregelen kunnen en mogen we niet bijeenkomen met onze senioren 

werking. We proberen zo snel het kan/mag opnieuw samen te komen. 

De eerste datum ondervoorbehoud is: 

 

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 !! 

 

 

 
Hallo lieve FERM leden, 

 

Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar. 

We wensen jullie veel liefde, geluk, een goede gezondheid en 

een beetje terug normaal zodat we terug kunnen samenkomen en  

minder bevreesd moeten zijn voor het virusje. 

 

We hadden jullie graag het programma voor dit jaar bezorgd maar 

door de huidige corona situatie mogen we op dit ogenblik geen binnenactiviteiten organiseren. 

Dit zeker tot eind januari en voor februari is het afwachten. 

 

Wat we wel kunnen doen is een appelbabbel. 

Even een bezoekje brengen aan een ander Ferm lid of aan je Ferm bestuurslid. 

Al of niet met een stukje gebak. 

Doe het wel op een veilige manier. 

 

Het eerstvolgende dat op het programma staat is het maken van een handtasje in koord. 

Je hebt hiervoor een naaimachine nodig. 

Dit alles word begeleid door Simone De Herdt. 

Verdere info volgt zodra we weten wanneer de lessen kunnen doorgaan. 

Als je interesse hebt laat het dan weten aan je bestuurslid. 

 

En uitstel is geen afstel. 

We vieren ons 100 jarig bestaan hopelijk op zondag 13 maart!!! 

We moeten geduld hebben maar uiteindelijk komt alles goed 

De bestuursploeg. 
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 Agenda: 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

23/02/2022 Koken  

25/02/2022 LG Bestuursvergadering 

02/03/2022 Koken  

04/03/2022 Kaarten 

10/03/2022 Senioren 25 jaar 

18/03/2022 Kaarten 

25/03/2022 LG Bestuursvergadering 

01/04/2022 Kaarten 

10/04/2022 Kegelen 

15/04/2022 Kaarten 

22/04/2022 LG bestuursvergadering 

24/04/2022 Kegelen 

06/10/2022 Senioren 

01/12/2022 Senioren 

2-3/07/2022 LG 125 jaar  

 

 

 

 

 

 

 
 


