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Boerenbond  

Landelijke Gilde Lier-Noord Maandblad – April 2022 

       66 
ste

 jaargang - nr.: 4 
 

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 Avanti bv  
 

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 

Cycling Dinner 

 

Daguitstap senioren 

 

Jongeren. 

Inschrijving Ontbijt parochie 

 

Ferm nieuws. 

 

Agenda  

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

 
  Herinner je je 2015 nog?  

 

Het was alle hens aan dek want met honderden – duizenden kwamen Syrische 

vluchtelingen ons land binnen op zoek naar bed/bad/brood, rust en vrede. Toch 

was het kot te klein en de vluchtelingencentra overvol.  

 

Vandaag komen Oekraïners op de vlucht voor de oorlog in hun land hier aan. 

Vele mensen zetten de deuren van hun hart én van hun huis open voor de 

opvang. Ook zij zijn op zoek naar bed/bad/brood, rust en vrede. Ze zijn 

welkom, uiteraard, want vluchtelingen zijn mensen zoals jij en ik … en het kan 

ons allemaal overkomen huis en haard, je hebben en houden achter te moeten 

laten en vluchten voor (oorlogs-)geweld.  

 

Het land komt in beweging, in dorpen en steden worden hulpacties 

georganiseerd om het belaagde Oekraïense volk te ondersteunen …  

 

en het is fijn om iemand financieel uit de nood te helpen. Het is ook fijn 

wanneer die iemand je na een tijdje terugbetaalt.  

 

Het is leuk om vrienden uit te nodigen voor een feestje. Het is ook leuk 

wanneer zij voor jou een cadeautje meebrengen.  

 

Het is normaal dat je bij een dispuut de ander  

‘van hetzelfde laken een broek geeft’.  

 

In een wereld waarin alles wordt afgewogen, elk woord een wederwoord krijgt, 

elke daad een tegenzet veroorzaakt, verstarren de standpunten, escaleren ruzies 

en verdwijnt harmonie.  

 

We vergeten te vaak wat we tijdens ons leven ontvangen hebben van anderen, 

zonder berekening, zomaar, omdat men ons graag zag.  

 

Misschien hoopte men dat wij in ons leven hetzelfde zouden doen, een gratis 

extraatje vanuit een gulle dankbaarheid en met veel liefdevolle barmhartigheid, 

niet alleen voor de vrienden, maar ook voor hen die we niet zo graag zien.  

 

Misschien is de veertig dagen tijd nog nooit zo concreet geweest …  

niet vanzelfsprekend, maar wel de moeite van het proberen waard! 
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 WOORDJE VAN DE VOORZITTER. 
 

 

 April ’22 
 

Onze drukker van het gildeleven is op pensioen. 

Daarom  wensen we Francis veel mooie momenten bij de invulling van zijn pensioen. 

Uiteraard willen we Francis bedanken om steeds ons gildeleven te drukken. 

Ook bedankt om deze mooie traditie mee op te nemen naar uw opvolgers KBC Avanti bv. 

Zo kunnen we ons ledenblad het gildeleven blijven uitgeven. 

Francis en Linda, als landelijke gilde Lier –noord danken we jullie van harte. 

 

Op vrijdag 29 april starten we met de werken aan het dak 

van onze parochiezaal. 

Het dak lekt op enkele plaatsen en de roofing is dringend 

aan vervanging toe 

Vanaf 18 uur gaan we de steentjes van het dak verwijderen. 

Alle helpende handen zijn van harte welkom liefst met 

kruiwagen en troefel. 

Vele handen maken het werk licht en aangenaam. 

Een week later zal een dakwerker het dak isoleren en 

opnieuw waterdicht maken. 

Zo kan het dak van onze parochiezaal er weer vele jaren 

tegen. 

 

Onze kaartprijskamp is bijna afgelopen. Nu vrijdag nog 

ene keer kaarten voor punten. 

We maken ook ineens de uitslag bekend en delen we de 

prijzen uit. 

 

Het kegelseizoen is op zondag 10 april reeds opnieuw gestart. 

Leo en Zoë verwelkomde alle kegelaars. 

Nu maar hopen dat de kegels willen omvallen. 

 

Op 3 juli vieren we 125 jaar landelijke gilde Lier -noord een dag die je niet mag missen. 

We staan dan stil bij de pioniers en bij iedereen die ooit zijn steentje heeft bijgedragen aan het 

bestaan van onze landelijke gilde Lier -noord. 

Dus hou 3 Juli 2022 zeker vrij in uw agenda. 

Iedereen is zeker welkom een uitnodiging volgt. 

 

Heb je laatste maandblad:Buiten goed bekeken? Krijg je in de brievenbus samen met Nest.    

Er stond een verslag in van onze wandeling te Lier. 

Pallieter wandeling met Natan Rijnders. Een aanrader om eens te doen en een mooie artikel 

als herinnering. 

Zoek het maar eens terug . 

Luc. 
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Wandelnieuws 
Op zondag 1 mei 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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Donderdag 23 

juni 2022 

Tuinen Van Adegem - Het Krekengebied en Sluis 
 
 

Eindelijk kunnen we samen terug op weg voor een 

mooie dagreis doorheen de grensstreek van Zeeuws 

Vlaanderen. Na onze koffie met gebak maken we 

mooie tocht doorheen het meetjesland en het 

Krekengebied. Een polderland met glinsterende 

kreken, fraaie boerderijen, weidse landschappen, 

vele akkers en weilanden. 500 jaar geleden werden 

hier na geweldige overstromingen de vele dorpjes 

van de kaart geveegd. In de toen ontstane ondiepe 

zee werden zelfs nog zeeslagen beslecht. De talrijke 

kreken, “zee geulen” en grachten blijven een 

herinnering aan dit verleden.  

 

In Sluis nemen we de tijd om een kleine wandeling te maken langsheen de winkels.  

 

Na onze heerlijke drie gangen menu worden we verwacht in de Tuinen van Adegem.  

We worden hier rondgeleid door de heer Gilbert Van Landschoot. Volgens hem werd het land 

in zijn schoot geworpen... op een morgen zonder zorgen. Hij of zijn dochter Alexandra zullen 

ons op een zeer boeiende en amusante wijze alles vertellen over hun passie. De ontworpen 

tuin en de symboliek ervan, de romantische Franse tuin met duizenden rozen, de Engelse 

landschapstuin met vijvers en watervallen en de Japanse Tuin met prachtige rotsblokken die 

een voorstelling geven van de mens op zijn levensweg.  

 

Op onze terugreis voorzien we nog een goed gevulde koffietafel. 

 

Prijs: 77 € 

 

Inbegrepen: Koffie en gebak, inkom Tuinen Adegem, middag- en avondmaal en autocar 

 

Vertrek: 07.45uur Parking Parochiezaal Mechelsesteenweg 233 2500 Lier 

 

Inschrijvingen  Rek.Nr. BE15 7332 2021 9130 tot Bus volzet is  Betaling is bewijs!!! 

   

  Vermelding. Naam + Aantal personen                

 

Leo Sluyts 0472 55 67 42   lslyuts@scarlet.be 

 

 

 

mailto:lslyuts@scarlet.be
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Jongeren.          Uitnodiging 

 

Beste, 

 

Na onze eerste bijeenkomst en onze bowling uitstap is het tijd om nog eens samen te komen.  

Tijdens deze avond willen we eens kijken wat we met jullie groep dit jaar nog kunnen 

organiseren en hoe we dit het beste aanpakken.  

We vertrekken tijdens deze avond van een blanco pagina en we zoeken iets waar jullie en 

andere jongeren zich in kunnen vinden. Er moet niets, maar alles wat uit de bus komt is meer 

dan welkom om Landelijke Gilde Lier -Noord de nodige verjongingskuur te geven!  

Uiteraard voorzien we de nodige brandstoffen (hapjes) en smeermiddelen (drankjes) om het 

beste uit jullie te halen tijdens deze avond! 

Vindt plaats op 22 april 2022 om 20u 

Locatie Parochiezaal Lier Noord 

 

Ken je nog geïnteresseerden? Breng ze gerust mee!  

 

Met vriendelijke groeten 

 

Het bestuur van Landelijke Gilde Lier – Noord.  
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Hallo Ferm – leden, 

 

De lente is in het land, alhoewel. Terwijl ik dit zit te typen is het eerder herfst. 

Aprilse grillen. 

Uiteindelijk zullen de lentedagen komen en kunnen we genieten van het zonneke en heerlijke 

warmere dagen. 

Op ons programma voor de komende tijd staat: 

 

 Donderdag 21 april: Trollen maken. 

Leuke mannekens om je interieur mee op te fleuren. 

Dit alles word begeleid door Gilberte. 

Graag een seintje aan je bestuurslid als je graag deelneemt zodat we weten hoeveel 

materiaal we moeten voorzien. 

De lijst met hetgeen je zelf dient mee te brengen krijg je als je inschrijft. 

Ook niet leden mogen deelnemen. 

 

 Zondag 24 april: Gezellige babbel tussen 14h. en 16h. 

Na lange tijd zonder activiteiten is het leuk om elkaar eens terug te zien. 

We nodigen daarom al onze leden uit in de parochiezaal tussen 14 en 16 h. 

Wij zorgen voor de nodige drank en een stukje taart. 

We hopen jullie allemaal te ontmoeten. 

 

 Ook warm aanbevolen op zondag 24 april. 

Ontbijt ten voordele van de parochiezaal. 

Je vind hierover info in dit gildeblad. 

 

 Vanaf de eerste dinsdag van de maand mei ( dinsdag 3 mei ) gaan we elke dinsdag 

wandelen tot eind augustus. Ongeveer 5 km. 

Iedereen mag mee doen. 

We vertrekken om 19.30h op de parking aan de kerk. 

 

 Donderdag 5 mei: Fietsbedevaart naar Ranst. 

Vertrek aan de kerk om 13h. 

Ga je graag mee en kan het niet meer met de fiets, laat het weten aan de bestuursploeg. 

Wij zorgen voor vervoer met de auto. 

 

Aan ieder van U nog een zalige Pasen gewenst met veel paaseieren. 

De bestuursploeg 
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 Agenda:  

 

 

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 

22/05/2022 Kegelen 

27/05/2022 LG Bestuursvergadering 

12/06/2022 Kegelen 

23/06/2022 Senioren gewest Lier uitstap 

26/06/2022 Kegelen 

23/06/2022 Daguitstap senioren Sluis 

24/06/2022 LG Bestuursvergadering 

03/07/2022 125 jaar Viering - BBQ 

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 

16/09/2022 Kaarten 

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 

7/10/2022 Kaarten 

09/10/2022 Kegelen 

21/10/23022 Kaarten 

23/10/2022 Kegelen 

28/10/2022 LG Bestuursvergadering 

4/11/2022 Kaarten 

06/11/2022 Kegelen 

18/11/2022 Kaarten 

25/11/2022 LG Bestuursvergadering 

01/12/2022 Senioren gewest Lier 

2/12/2022 Kaarten 

16/12/2022 Kaarten 

23/12/2022 LG Bestuursvergadering 

 

 

 

 

 


