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Bezinning.  

 
Overal zit een barst in  

 

Luid de klokken die nog kunnen luiden.  

Vergeet de perfectie  

Overal zit een barst in.  

Zo komt het licht binnen. 

 

   Leonard Cohen  
 

Vier regels uit het nummer Anthem van Leonard Cohen.  

Een tekst die gaat over het omarmen van onvolkomenheden in plaats van die te bestrijden. In alles zit 

immers een barst. Een barst die voor jou net zo karaktervormend is als de kwaliteiten die je in huis 

hebt. Het lied gaat over dat je goed bent zoals je bent. Je hoeft niet te streven naar een verbeterde 

versie van jezelf. Juist wanneer je je eigen onvolmaaktheid en die van anderen aanvaard, kun je vanuit 

verbinding met jezelf groeien in je ontwikkeling. Vanuit de kracht die verborgen zit in kwetsbaarheid 

kun je verbinding aangaan met anderen, zo elkaar aanvullen in kwaliteiten en samen unieke doelen 

realiseren.  

 

A crack in everything  

 

De zin a crack in everything komt voor in een oud verhaal over een man die zijn been verloor. Hij trok 

zich terug in een klooster. Zijn boosheid op het leven weerspiegelde zich in de tekeningen die hij 

maakte van gebarsten vazen en andere beschadigde dingen. Ze stonden voor zijn eigen gebrokenheid. 

In de loop van de tijd vond hij innerlijke rust en veranderde zijn visie op het leven. Toch bleef hij 

kapotte vazen tekenen. Zijn leermeester vroeg op een dag aan hem:  

 

"Waarom teken je de vazen nog steeds met barsten erin? Voel je je nog niet geheeld?"  

 

De man antwoordde:  

 

"Jawel, en datzelfde geldt voor de vazen. Via de scheur komt het licht binnen."  

 

In alles zit een barst, maar juist daar komt het licht door naar binnen. Dit geldt ook voor jouw en mijn 

barsten. Mensen worden op een bepaalde manier mooier wanneer ze hun imperfectie omarmen en 

tonen. Ze zijn meer tastbaar. Vanuit het jezelf laten zien in de volledigheid van wie je bent, ervaar je 

dat anderen ook hun gedachten en gevoelens meer gaan delen. Via jouw kwetsbaarheid creëer je een 

opening naar de kwetsbaarheid van anderen. Er ontstaat een bedding waarin iedereen zijn plek kan 

vinden. Vanuit eigenheid ontstaat open communicatie en van daaruit kun je tot gedragen besluiten 

komen. Samen wordt het pad bewandeld dat leidt tot optimale samenwerking in het verlengde van 

collectieve dromen en ambities zonder die van jezelf te verloochenen.  

 

Het is spannend en vraagt om lef om jezelf te zien zoals je bent en om dat wat is te tonen aan anderen. 

Het bijzondere is echter dat het zelfvertrouwen toeneemt daar waar je je imperfecties toestaat. 

Wanneer naast de macht de onmacht er ook mag zijn, win je aan kracht. Ditzelfde geldt voor andere 

polariteiten. Leer ze bewandelen. Juist wanneer je dat onder ogen ziet wat je het liefste 3 onderdrukt 

en juist wanneer dat er mag zijn wat je liever niet laat zien, vind je een vorm om er mee om te gaan. 

Dat kan het jezelf ontwikkelen zijn of het vinden van de juiste samenwerking met anderen. Het kan 

ook zijn: Dit is het, en dat is goed genoeg. 
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 WOORDJE VAN DE VOORZITTER. 
 

 

 

 Februari ’22 
 

 

Er komt beterschap, we kunnen opnieuw samenkomen. 

 

Het kaarten starten we opnieuw op 18 februari. We gaan proberen ons seizoen uit te spelen 

door extra kaartavonden in April te plannen. 

 

Wandelen doen we op 20 februari een specialeke in Lier. 

Dus als je eens graag mee op stap gaat en onderweg wat info van Pallieter opsteekt je bent 

welkom om 8 uur aan de kerk. 

 

Het koken hebben we helaas moeten aflasten maar volgend jaar proberen we het opnieuw. 

 

Afgelopen vrijdag 11 februari hebben we jongeren uitgenodigd om kennis te laten maken met 

onze landelijke gilde. Er was een mooie opkomst en een gezellige sfeer. 

Op deze manier proberen we te werken van de toekomst van onze landelijke gilden. 

We geven de jongeren alle kansen en  medewerking en hopen dat er iets moois uit komt. 

 

In juli vieren we 125 jaar landelijke gilde Lier- Noord we hopen dat je 2 en 3 juli kan 

vrijhouden. Zo kan je samen met ons dit fantastisch feest mee beleven. 

 

Op 11 september organiseren we fietselieren  houd deze datum vrij en nodig zeker familie en 

vrienden uit. We verwachten jullie om te fietsen. 

 

Op 18 september kan je onze vlegeldorsers nog eens aan het werk zien op de Brooikensstoet 

te Reet vanaf 13.30 uur  geven we daar demonstraties. 

 

 

In 2022 is de Dag van de Vrijwilliger niet alleen 

op 7 december, maar is er ook een hele week 

voor. Van 27 februari tot en met 6 maart 

worden door het hele land vrijwilligers in het 

zonnetje gezet.  

Daarom dank aan alle vrijwilligers!  

Jullie verdienen een heel dikke duim. 

 

Luc. 
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Kaarten 

Zoals het er nu uitziet hebben we wel kans dat we onze 

kaartcompetitie van het seizoen 2021 – 2022 verder kunnen afwerken!  

Waarschijnlijk zullen we enkele speeldagen moeten bijmaken of enkele weken in april verder 

spelen om onze 12 speelbeurten afgewerkt te krijgen!  

Onze laatste speeldag is al enkele maanden geleden en we zullen zeker vergeten zijn hoe we 

staan in de rangschikking, ik zal dit even opfrissen, dit is de stand halverwege de competitie 

dus na zes speelbeurten 

Stand na 3 december 2021 

1 Hens Jos 996   10 Tisson Staf 925 

2 De Ronghe Chris 979   11 Castrel Marc 922 

3 Van Houtven Frans 968   12 Tielemans Marc 916 

4 Van den Eynde Toine 963   13 Sluyts Leo 915 

5 Wuyts Gerda 960   14 Janssens Cyriel 913 

6 Op de Beeck Marc 948   15 Van Houtven Margriet 904 

7 Celis Agnes 945   16 De Herdt Irma 894 

8 Florus Luc 943   17 Lauwers Ronny 889 

9 Sluyts Jos 930   18 Verhoeven Fons 868 

Ge ziet het de Jos is goed bezig, als ik het goed nakijk dan zie ik dat de Jos al van de eerste 

speeldag aan de leiding staat en dan is hij nog een keer niet is kunnen komen (of vergeten te 

komen)! 

Nu kunnen we weer met volle moed er tegen aan gaan en hopelijk laat de corona ons nu met 

rust, het is genoeg geweest, iedereen wordt het een beetje beu! 

We hervatten op vrijdag 18 februari om 19.30 uur en we kunnen terug tot 12.00 uur kaarten ! 

Tot dan !!! Leo 

 

 

 

Wandelnieuws 
Op zondag 20 februari gaan we wandelen te Lier. 

Deze keer in Lier dichtbij huis 

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 spreken op de wandeling af wanneer we opnieuw gaan wandelen. 

Wandelgroetjes Marc 
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Nog eens op reis met de gilde? 
 

Op 14 april 2022 opent Floriade haar poorten een half 

jaar lang in Almere. Je ontdekt hier oplossingen van 

innovators uit binnen- en buitenland die onze steden 

leuker, mooier en duurzamer maken. En je geniet van de 

geur en kleur van bloemen, planten, groenten en fruit. 

Duik in het thema ‘Growing Green Cities’ en laat je 

verrassen! 

 

Met landelijke gilde willen we eens horen of er interesse 

is om samen naar ginder te rijden. 

We zouden vooropstellen om op 18 mei 2022  af te 

zakken naar Almere +- 2 uur rijden. 

 

 Entreeticket geeft je één dag toegang tot Floriade Expo 2022 inclusief een enkele rit 

met de kabelbaan. 

Het groepstarief is geldig vanaf 15 personen en kost +- 27 euro per persoon zonder vervoer. 

 

Laat het ons weten als je graag meerijd, liefst zo snel mogelijk voor 27 februari 2022. 

Luc gsm 0477 75 69 25    of Leo gsm:0472 55 67 42. 

 
 

 

 

 

 

Vergroening in de stad 

In 2022 kijk je vanuit de kabelbaan, de boot en vanaf het 

terras aan het Weerwater naar het kunstwerk. Het 

Dobberend Bos werkt niet alleen vergroenend in de stad, het 

kunstwerk vraagt ook aandacht voor klimaatadaptatie, 

innovatie, gezondheid en het zorgt voor bewustwording van 

het belang van groen bij kinderen en volwassenen. 
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Hallo iedereen, 

 

Corona, corona, corona, wat maakt dat het verenigingsleven moeilijk. 

2 februari hadden we bestuursvergadering en daar hebben we besloten om in de maand maart 

nog niets te organiseren. De corona situatie is nog te onstabiel. 

 

Maar we geven de moed niet op: 

 Het maken van het handtasje word verschoven naar latere datum. 

 

 De viering van ons 100 jarig bestaan hebben we verschoven naar  

12 juni 2022. 

 

In april organiseren we wel een aantal activiteiten: 

 Zondag 3 april: verrassingsontbijt. 

Graag inschrijven voor 13 maart bij Els Busschots of bij een bestuurslid. 

Prijs 25 €. Je bent definitief ingeschreven als je betaald hebt. 

Je kan overschrijven op de rekening van Ferm: BE 49 7332 2212 4471 

Of betalen aan een bestuurslid. 

Waar we afspreken en hoe laat lees je in het gildeleven van Maart. 

 

 Donderdag 21 april: Crea- les. Trollen maken. 

Info volgt  

 

Ondertussen is er ook wat verandert in de bestuursploeg. 

Maria Sluyts, Josee Wintermans, Greta Ceulemans en Aline Bertels  

zijn na jarenlange trouwe dienst getopt als bestuurslid. 

Bij elke activiteit stonden ze steeds paraat. 

Dank, Dank, Dank u wel voor de jaren inzet voor onze afdeling. 

We gaan jullie zeker missen in onze bestuursploeg. 

 

Binnen de bestuursploeg zijn er ook een aantal vernieuwingen: 

Nemen de leiding ( voorzitter ): Hilde De Hert en Lea De Herdt 

Financies: Els Busschots. 

Nieuw in onze ploeg: Van den Broeck Bea. 

 

Als er nog iemand onze ploeg wil komen versterken altijd welkom. 

 

De bestuursploeg. 
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 Agenda:  

 

 
 

 

18/02/2022 Kaarten 

23/02/2022 Koken  

24/02/2022 LG bestuursvergadering 

25/02/2022 Kaarten 

02/03/2022 Koken  

04/03/2022 Kaarten 

10/03/2022 Senioren   Najaar 

10/03/2022 Gewestraad Lier 

18/03/2022 Kaarten 

25/03/2022 LG Bestuursvergadering 

08/04/2022 Kaarten 

10/04/2022 Kegelen 

15/04/2022 Kaarten 

22/04/2022 LG bestuursvergadering 

24/04/2022 Kegelen 

08/05/2022 Kegelen 

18/05/2022 Op reis Floriade ?? 

22/05/2022 Kegelen 

27/05/2022 Lg Bestuursvergadering 

12/06/2022 Kegelen 

26/06/2022 Kegelen 

24/06/2022 LG Bestuursvergadering 

02/07/2022 125 jaar BBQ 

03/07/2022 125 jaar Viering 

10/07/2022 Kegelen 

22/07/2022 LG Bestuursvergadering 

24/07/2022 Kegelen 

14/08/2022 Kegelen 

26/08/2022 LG Bestuursvergadering 

28/08/2022 Kegelen 

11/09/2022 Kegelen 

11/09/2022 Fietselieren Lier- noord 

18/09/2022 Vlegelen Brooikensstoet Reet 

23/09/2022 LG Bestuursvergadering 

25/09/2022 Kegelen 

25/09/2022 Ontbijt 

06/10/2022 Senioren 

09/10/2022 Kegelen 

23/10/2022 Kegelen 

28/10/2022 LG Bestuursvergadering 

06/11/2022 Kegelen 

25/11/2022 LG Bestuursvergadering 

01/12/2022 Senioren 

23/12/2022 LG Bestuursvergadering 

 
 

 

 

 

 

 
Wandeling 23 januari 2022 te Weerde, aan de 13e-eeuwse ruïne van de sluistoren 


