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Boerenbond  

Landelijke Gilde Lier-Noord Maandblad – Mei 2022 

       67 
ste

 jaargang - nr.: 5 
 

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. 

Huwelijksjubileum. 

 

Kaarten uitslag. 

 

Op reis met het gewest. 

 

Ferm nieuws. 

 

KLJ Nieuws 

 

Agenda  
 

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

 

Op de kruispunten van het leven …  

 

Het leven heeft soms rare: soms loopt alles gesmeerd;  

dan weer sta aan een kruispunt, waar de wegwijzers onduidelijke zijn,  

een omleiding aangegeven, maar je GPS raad je aan die toch niet te volgen … 

Soms sta je voor beslissingen ook al is niet zo duidelijk welke richting het uit 

moet …  

 

Dan heb je er gewoon – even maar – genoeg van dan wil je weg,  

weg van alles, weg van alles wat vervelend is,  

wat je opeist en je dwars zit.  

Je wilt weg …  

met rust gelaten worden,  

doen waar je goed in bent,  

met passie je eigen weg gaan.  

 

En je gaat, je laat iedereen staan en je gaat aan alles voorbij.  

Totdat je op de kruispunten der wegen mensen ontmoet die je groeten,  

je aanspreken en vragen stellen.  

Maar je wilt vooruit, niet opgehouden worden,  

alleen zijn en je vlucht van de kruispunten der wegen totdat je elders weerom 

mensen ontmoet, nu eens je vrienden, dan weer je sympathisanten,  

mensen die je nooit voorbijgaan, mensen die je steunen in alles wat je doet,  

altijd attentievol met je meegaan en je vragen om samen met hen over de 

kruispunten der wegen het leven in te gaan,  

te blijven doen waar jij goed in bent,  

waar jij in gelooft,  

wat jou passie is.  

Boerentrots om wie je bent en wat je doet. 

 

Zulke mensen hebben we allemaal nodig in het leven.  

Mensen die er voor jou zijn of kan jij zo iemand voor een ander zijn.  

Dan zijn we een zegen voor mekaar om samen  

ieder voor allen en alle voor ieder samen verder te gaan. 
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 WOORDJE VAN DE VOORZITTER. 
 

 

 Mei ’22 
 

 

Nog een paar maanden en dan vieren we 125 jaar landelijke gilde Lier –noord. 

Op 3 juli verwachten we jullie om samen dit jubileum van 125 jaar te vieren. 

Starten doen we met een viering om 9.30 uur in onze parochiekerk. 

Aansluitend nodigen we iedereen uit op een receptie. 

Van deze momenten maken we gebruik om terug in de tijd te kijken maar ook om vooruit te 

blikken naar de toekomst. 

Na de receptie rond 13 uur wordt de barbecue geopend. 

Je kan deelnemen via een inschrijving. 

Dit alles zal je nog bezorgd worden via een officiële uitnodiging met inschrijvingsstrook. 

Hou zeker 3 juli vrij in je agenda! 

 

Kaarten: het seizoen is afgesloten de punten geteld en de prijzen uitgedeeld. 

Dikke proficiat Jos Hens 1
ste

 plaats en iedereen achter je houden een gans seizoen, moet wel 

veel stress teweeg gebracht hebben. 

Ook de tweede plaats Jos Sluyts verdient een vermelding die we nog moesten rechtzetten.  

De uitslag vindt je hieronder terug. 

Nog een dankwoord aan Agnes en Lieve voor de toog en natuurlijk aan de kaarters. 

Op 16 september starten we opnieuw met het volgende seizoen. 

 

 

Op 11 september organiseren we de 29
ste

 editie van Fietselieren, vertrek en aankomst vind 

plaats in en rond onze parochiezaal. Noteer zeker al deze datum in uw agenda. 

Een mooi fietstocht langs landelijke wegen staat je te wachten. 

 

Luc. 

 

 

 

 

 

Huwelijksjubileum 
 

Op 16 mei waren Frans en Maria Van Hoof – Sluyts  

60 jaar getrouwd of Diamanten jubileum 

Van harte proficiat voor deze familie. 

We wensen jullie nog veel gelukkige en gezonde jaren toe! 
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Kaarten 
 

Eindelijk hebben we nog eens een heel kaartseizoen kunnen 

afwerken, het was zeker wel met de nodige tussenpauzes 

vanwege de corona problemen, maar met een maand 

vertraging is alles nog in orde gekomen ! 

Twaalf avonden hebben onze kaarters liefhebbers hun beste beentje voorgezet om zich zo 

goed mogelijk te verdedigen en geprobeerd om zoveel mogelijk slagen te halen.  

Voor de ene is dat al wat beter gelukt dan voor de andere, maar ja als de kaarten komen en ge 

hebt regelmatig een goede maat, dan kunt ge kampioen spelen! 

 

Dit is de einduitslag van het 64 ste kaartseizoen 

 

1 Hens Jos 1930   10 Florus Luc 1862 

2 Sluyts Jos 1911   11 Castrel Marc 1858 

3 Wuyts Gerda 1905 
 

12 Janssens Cyriel 1858 

4 Celis Agnes 1901   13 Tisson Staf 1857 

5 Van Houtven Frans 1899 
 

14 Lauwers Ronny 1838 

6 De Ronghe Chris 1893   15 Van Houtven Margriet 1812 

7 Sluyts Leo 1892 
 

16 Op de Beeck Marc 1812 

8 Van den Eynde Toine 1866   17 De Herdt Irma 1790 

9 Tielemans Marc 1864   18 Verhoeven Fons 1764 

 

En Jos Hens is dit jaar de kampioen, de Jos heeft vanaf de eerste kaartavond de leiding 

genomen en hij heeft die nooit meer afgegeven, proficiat Jos ge hebt de beker dubbel en dik 

verdiend! 

Zoals ge kunt zien , onze groep was dit jaar iets kleiner en we denken dat we niet ver moeten 

zoeken naar de oorzaak hiervan en we verwachten  dat de groep na de coronaproblemen terug 

zal aangroeien! 

Eigenlijk mag voor mij elke kaartspeler kampioen spelen want het is zo’n toffe groep, waar 

iedereen welkom is en ieder zich best kan amuseren, daar gaat het tenslotte maar om hé!! 

 Het was weer een mooi seizoen en daarvoor willen we iedereen hartelijk danken, want zonder 

jullie kunnen we geen kaartavonden meer organiseren, we hopen jullie dan allemaal terug te 

zien op 16  september en maak er gerust een beetje reclame voor zodat we nog jaren kunnen 

doorgaan met onze kaartavonden!! 

Ook een hartelijk woordje van dank aan Agnes en Lieve die ons elke keer voorzien van eten 

en drinken !  

 

Leo 
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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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Hallo allemaal, 

 

11 december 1921 werd op onze parochie De boerinnenbond opgericht. 

Tijd om te feesten: 

100 jaar Boerinnenbond, KVLV, Ferm: 

Op zondag 12 juni is het eindelijk zover. 

We starten deze dag om 9.30h. met een viering in de kerk. 

Nadien worden we verwacht in de parochiezaal voor een feestmaaltijd. 

Jullie zijn allemaal welkom en breng gerust je partner mee. 

We vragen wel een bijdrage van 25 €. 

Graag inschrijven voor 25 mei. Je bent ingeschreven als je betaald hebt. 

 

We hopen jullie allemaal daar te kunnen ontmoeten en te feesten zeker na de moeilijke 

periode die we gekend hebben. 

 

Andere zomerse activiteiten: 

 Dinsdag 17, 24, 31 mei en 7, 14, 21 juni kortom elke dinsdag tot eind augustus. 

Wandelen: ongeveer 5 km. 

We vertrekken stipt om 19.30 h. op de parking van de parochiekerk. 

Iedereen welkom. 

 

 Donderdag 19 mei, donderdag 16 juni: Fietsen. 

Vertrek aan de kerk om 13 h. 

Ook hier iedereen welkom. 

 

De bestuursploeg 

 

 

 

 

 
LG 1 mei 2022 Wandelen en smullen te Dessel. 
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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 Daguitstap senioren Sluis 

26/06/2022 Kegelen 

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 

 

 

 

 

 
 

 


