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Boerenbond  

Landelijke Gilde Lier-Noord Maandblad – Maart 2022 

       66 
ste

 jaargang - nr.: 3 
 

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. 

 

Wandelen. 

Fietsen Cycling Dinner 

 

Senioren gewest Lier. 

 

Kegelnieuws. 

Ontbijt. 

 

Ferm nieuws. 

 

Agenda  

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

Een koning op een ezel …  

 

Straks gaan het weer gebeuren, Palmzondag (10 april) trapt de Goede Week af.  

 

Met Palmzondag ‘palmden’ de boeren – en meer nog de boerinnen – de velden met 

palmtakken om zo velden en akkers te beschermen tegen te nat, te droog, om 

bescherming en een goede oogst af te smeken.  

 

Met Palmzondag– horen we hoe Jezus, 

toegejuicht als een koning, niet koos voor een 

intocht in een grote limousine of te paard, 

maar iedereen met verstomming sloeg door 

Jeruzalem binnen te rijden op een ezel … Het 

waren spannende tijden, want er hing 

hoogspanning in de lucht van Jeruzalem.  

 

Ook wij beleven spannende tijden. Heel wat dossiers hangen – al dan niet als een 

zwaard van Damocles – boven ons hoofd en we hopen op een goede afloop.  

 

Soms zit het mee … soms zit het tegen … één ding is zeker: ook in 2050 zullen 

mensen moeten eten en zullen er land- en tuinbouwers zijn die moeten zorgen voor 

voedsel … Maar soms zakt, bij alles wat je boven het hoofd hangt, de moed je in je 

schoenen… Gelukkig is er dan een organisatie als Boerenbond die niet te beroerd is 

om met man en macht – ieder voor allen en allen voor ieder – tegen de stroom in te 

blijven varen. Daar is moed, energie, vertrouwen en veel koppigheid voor nodig, de 

koppigheid van een ezel. Ook Jezus ging koppig de weg die Hem gewezen werd … 

Gesterkt door Zijn verhaal blijven ook wij onze wegen gaan:  

 

Jezus nodigt ons uit om te kiezen:  

willen wij ons leven leiden,  

gezeten op een paard of gezeten op een ezel?  

 

De noodkreet ‘hosanna’ 

 – ‘help ons toch’ –  

klinkt overal en altijd, ook vandaag.  

 

Gelukkig zijn er veel mensen die op een ezel van koppigheid en dienstbaarheid het 

opnemen voor anderen.  

 

Laten we doorheen alles wat voor ligt,  

proberen om het hoofd koel te houden en zoveel als we kunnen de goede keuze te 

maken, niet voor paardenmiddelen, maar voor de koppige dienst van de ezel.  

 

Ik hoop het, ik wens het ons allen toe. 
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 WOORDJE VAN DE VOORZITTER. 
 

 

 

 Maart’22 
 

Afgelopen maand zijn we gestart met jongeren uit te nodigen. Om samen activiteiten te 

organiseren. Met deze groep hebben we ondertussen al een aantal keer samen gezeten. 

Een eerste keer tussen pot en pint, samen praten overleggen, ideeën en herinneringen 

uitwisselen. 

Een tweede keer zijn de jongeren samen gaan bowlingen in Lier. 

Een gezellige sfeer en een goeie drive in de groep. 

Heb je ook interesse om bij de jongeren aan te sluiten dan ben je welkom. 

Een volgende bijeenkomst is geplant op 22 april in onze parochiezaal om 20 uur om nieuwe 

ideeën uit te wisselen. 

 

Het kaartseizoen loopt een maand langer dan gewoonlijk. 

De corona was daar de oorzaak van. 

Zo kunnen we ons kaartseizoen helemaal afwerken  op 15 april. 

Ondertussen gaan we ook van start met het nieuwe kegelseizoen. 

We starten op zondag 10 april. Als je graag mee komt kegelen 

Ben je van harte welkom in de Hulststraat 68 te Lier. 

Kegelen doen we elke tweede en vierde zondag van de maand tussen 10 en 12 uur. 

 

Fietsen starten we op zondag 15 mei met de Cycling dinner te Lier. 

Als je graag mee fietst inschrijven op voorhand. 

Fietsen en lekker eten een mooie combinatie. Iedereen is welkom. 

 

Het dak van onze parochiezaal is aan vernieuwing toe. 

Alle verenigingen van onze parochie gaan op 29 april vanaf 18 uur de steentjes verwijderen 

die op het dak liggen. Daarna  komt een dakwerker het dak isoleren en van een nieuwe toplaag 

voorzien. Als je graag mee komt steentjes scheppen je bent welkom met kruiwagen en troefel. 

Vele handen maken het werk licht  en aangenaam dus kom maar af. 

 

Ook organiseren we met de parochie een afhaal ontbijt op zondag 24 april de opbrengst zal 

uiteraard naar de dakwerken gaan. Een inschrijvingsstrook vindt je achteraan dit gildeblad. 

 

Luc. 
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Wandelnieuws 
Op zondag 20 maart gaan we wandelen. 

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. 

 

Wandelgroetjes Marc 

 

 

 

Fietsen Cycling dinner. (nieuw route) 
 

Op zondag 15 mei 2022 gaan we de Cycling dinner 

fietsen te Lier. 

 

De culinaire fietstocht Cycling Dinner laat je 

kennismaken met mooie fietswegen, de rustgevende 

natuur, het cultureel erfgoed in de streek en fijne 

eetadresjes onderweg. 

Je start met een ontbijt op de Grote Markt. Daarna 

fiets je van gerecht naar gerecht tijdens een 

ontspannende verkenning van de regio. 

Je krijgt een plan met een duidelijke routebeschrijving en 4 maaltijdvouchers voor de 

gerechten onderweg. 

 

De tocht brengt ons vanuit Lier naar Sint-Job-in-'t-Goor en terug naar Lier  • 60 km 

Deze route neemt je mee langs de meanderende Kleine Nete, Provinciaal Groendomein 

Vrieselhof, het fort van ’s Gravenwezel en Oelegem en de antitankgracht. 

Vertrek tussen om 9.15 uur aan het stadhuis te Lier 

 

Menukeuze hoofdgerecht: 

1 Kippenbrochette met zomers slaatje, aardappelgerecht en saus naar keuze 

2 Scampi diablo met pasta of rijst 

3 Vegetarische wok met pasta of rijst 

 

Dit alles voor de prijs van 37,5 € per persoon. 

Als ge graag meefietst vragen we om in te schrijven bij Luc of Leo zodat we ons in groep 

kunnen aangeven en zo kunnen samenblijven! 

Betaling via overschrijving op rek LG: BE98 7332 2200 0593 met vermelding  Cycling - het 

aantal pers - uw naam – menukeuze:(1,2,3) 

Luc gsm 0477 75 69 25 

Leo gsm:0472 55 67 42. 

Iedereen van harte welkom. 
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Senioren gewest Lier       uitnodiging 
 

Locatie  Parochiecentrum Onze Lieve Vrouw onbevlekt 

Mechelsesteenweg 233 te Lier 

Vindt plaats op  Donderdag 7 april  

Om 13.30 uur   

Programma 

 

 Voordracht – Alles over erfrecht  

Luk de koning brengt alles wat u moet weten over het erfrecht.  

Luk brengt het op een verstaanbare manier, zodat het duidelijk is voor 

iedereen!  

 

 Optreden van "Ambiance on tour" 
Het plezantste bedrijf van België  

met passie voor muziek en animatie. 

Uit een trompet krijg ik geen fluit,  

uit een koffiepot een muzikaal geluid. 

 

 We sluiten de namiddag af met een etentje: ‘stoofvlees” 

 

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

 

Noteer alvast volgende data van het najaar 2022 

6 oktober 2022 & 1 december 2022  

Deelnemen aan deze namiddag kan door betaling van € 15 per persoon aan uw bestuurslid en 

dit voor 1 april 2020 . 

 

We hopen u zeker  weer te mogen ontmoeten ! 

 

Josee De Wit 

Voorzitter      

T:  015 75 61 92 
 

Leo sluyts 

Secretaris    

Gsm: 0472 55 67 42 
 

 

 

Inschrijvingsstrook Seniorennamiddag van 7 april  in Lier-Noord 

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

seniorennamiddag en betaalt .................................... x € 15 = €  .......  
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Begin kegelseizoen. 
 

Zou het misschien kunnen lukken dat we dit jaar een volledig kegelcompetitie mogen 

afwerken? 

Het is bijna half maart en dus tijd om iets in het gildeleven te schrijven over het kegelen want 

over enkele weken is reeds onze eerste kegeldag! 

 

Zoals dat bij mij wel de gewoonte is moet er nog wel een beetje aan de kegelbaan gewerkt 

worden, het heeft er nooit goed voor geweest, heel de winter was het veel te nat , ja de 

kegelbaan heeft zelfs  verschillende weken helemaal onder water gestaan! De laatste weken is 

alles wel goed opgedroogd, nu nog een beetje opfriswerk en we kunnen starten! 

 

Ik denk dat er wel verschillende mensen er naar uitkijken om terug te kegelen, bij mij is dit 

zeker het geval, geen nood, kom gerust af en speel met ons mee, het is hier altijd een plezante 

club al vele jaren en nieuw bloed is zeker welkom! 

 

Zoals vorige jaren spelen we de tweede en de vierde zondag van de maand en we beginnen op 

zondag 10 april om 9.30 uur! 

Ook gaan we weerom  een competitie  spelen over het hele seizoen om er een beetje spanning 

in te brengen en zeker de concentratie bij de spelers hoog te houden! 

 

Ik zou er niets van verschieten als er nog een hapje tevoorschijn komt van de winnaars van 

vorig seizoen!!! 

Tot 10 april met de opening van het kegelseizoen 2022 

Leo 
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Hallo allemaal, 

 

Na 2 moeilijke jaren door het corona virus hopen we dat vanaf nu alles weer een beetje zijn 

normale gang kan gaan. 

Ondertussen is er in de bestuursploeg wel een en ander verandert.  

Zoals jullie in het vorige gildeblad konden lezen zijn er enkele bestuursleden gestopt. 

Dit na vele jaren trouwe vrijwillige inzet. 

We kunnen hen daarvoor niet genoeg bedanken. 

Maar we hebben ook versterking gekregen van Bea. 

Dit heeft als gevolg dat de leden terug verdeeld zijn onder de bestuursploeg en dat je 

misschien iemand anders op bezoek krijgt. 

 

En…We starten ook stilaan terug met onze activiteiten: 

 

 Zondag 3 april: ontbijt bij Mangero 

Inschrijven bij Els Busschots of bij een bestuurslid voor 13 maart. 

Als je snel bent kan je der misschien nog mee? 

Ingeschreven als je 25
 
€ hebt gestort op rekening: BE49 7332 2212 4471 

We komen samen op de parking van onze parochie om 9.15h. 

 

 Donderdag 21 april om 19 h.: Trollen maken onder begeleiding van Gilberte. 

Uitnodiging volgt nog. 

Graag een seintje aan een bestuurslid als je graag deelneemt voor 14 april zodat 

Gilberte de nodige materialen kan voorzien. 

Ook niet leden zijn welkom ( dochters, schoondochters, zussen… ) 

 

 Zondag 24 april tussen 14h. en 16h.: appelbabbel namiddag. 

Na corona eens gezellig samenkomen bij een tas koffie en een gebakje om bij te 

kletsen. 

Iedereen welkom. 

 

 Niet vergeten in je agenda te zetten: zondag 12 juni: Feest 100 jarig bestaan. 

Verdere info volgt. 

 

Ook wij als Ferm ploeg kunnen er niet onderuit, er word meer en meer via de digitale weg 

gewerkt. Daarom vragen we aan de leden die beschikken over een mail adres om dit te laten 

weten aan je bestuurslid. Het maakt het werk voor de bestuursploeg een beetje makkelijker. 

Dit wil niet zeggen dat we de andere in de kou laten staan integendeel. 

 

De bestuursploeg. 
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 Agenda:  

 

 
 

 

18/03/2022 Kaarten 

20/03/2022 Wandelen 

25/03/2022 LG Bestuursvergadering 

07/04/2022 Senioren gewet Lier 

08/04/2022 Kaarten 

10/04/2022 Kegelen 

15/04/2022 Kaarten 

22/04/2022 LG bestuursvergadering 

24/04/2022 Kegelen 

24/04/2022 Afhaal ontbijt Parochie 

08/05/2022 Kegelen 

15/05/2022 Fietsen Cycling dinner Lier 

18/05/2022 Op reis Floriade Almere 

22/05/2022 Kegelen 

27/05/2022 Lg Bestuursvergadering 

12/06/2022 Kegelen 

23/06/2022 Senioren gewest Lier uitstap 

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 gewet Lier 25 jaar 

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 gewest Lier 

23/12/2022 LG Bestuursvergadering 

 
  

 

 

 

 

 

 

 


