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Boerenbond  

Landelijke Gilde Lier-Noord Maandblad – Juni 2022 

       67 
ste

 jaargang - nr.: 6 
 

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. 

 

125 jaar landelijke gilde Lier -noord 

 

Jongeren kegelen. 

Fietsen Antwerpen. 

 

Ferm nieuws. 

 

KLJ Nieuws 

 

Agenda  
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Bezinning uit kader.  
 

De maand juni is een hectische maand.  

 

Zoveel dat nog af moet of gedaan worden.  

De zomeractiviteiten komen er aan en de voorbereidingen zijn in volle gang.  

Ook al is het stilaan ‘komkommertijd’ toch voelen we dat niet altijd.  

Examens brengen, niet alleen voor de kinderen en jongeren,  

maar ook voor hun ouders en grootouders spanningen met zich mee ...  

een race tegen de klok vaak …  

en dan is er straks ook nog de het tennistornooi in Wimbledon  

en straks de Tour …  

Daartussen moeten we ook nog tijd en ruimte vinden om te werken,  

te leven,  

aandacht te geven aan wie op ons een beroep doet …  

druk, hectisch …  

 

Daarom geef ik je voor de komende tijd graag deze gedachte mee:  

 

Je ziet zoveel om je heen gebeuren, maar je bent het gewoon  

en het gaat voorbij zonder dat je het zag.  

Je hoort zoveel in je omgeving,  

maar je bent het gewoon en het gaat voorbij zonder dat je het hoorde.  

Je voelt zoveel,  

maar het is gewoon en het gaat voorbij zonder dat je het voelde.  

 

Zo maar, dingen, mensen gebeurtenissen.  

Zo maar kleine dingen die het leven kruiden, aangenaam maken, beter om 

leven maken.  

Zo maar een bloem, maar je loopt voorbij zonder de schoonheid ervan te zien.  

Zo maar een mens, maar je ziet hem zo vaak en je voelt zijn hart niet meer.  

Zo maar een wonder, maar je hebt geen tijd om er bij stil te staan en je leeft 

gewoon verder.  

 

Daarom: sta ook eens stil,  

denk eens rustig na,  

vraag je eens af waarom je stilstaat  

en waarom je anders steeds maar verder gaat.  

Denk aan morgen maar vergeet vandaag niet.  

Beleef ook vandaag zodat je morgen kan zeggen  

dat gisteren de moeite waard was.  

 

Van harte 
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 WOORDJE VAN DE VOORZITTER. 
 

 

 

 Juni ’22 
 

 

Het jaar 1897 een jaar dat we niet snel zullen vergeten. 125 jaar geleden namen onze 

voorganger het initiatief om een boerengilde te starten. Een boerengilde die 50 jaar geleden de 

naam van landelijke gilde Lier noord kreeg. We zijn deze pioniers nog steeds dankbaar alsook 

iedereen die nadien zijn steentje heeft bijgedragen om de beweging te maken tot wat ze nu is. 

125 jaar dat moeten we vieren en daarom nodigen we u en familie uit op 3 juli om 9.30 uur 

voor een eucharistieviering in onze parochiekerk. Aansluitend ben je van harte welkom op de 

receptie met enkele toespraken over het verleden en de toekomst. 

Vanaf 13 uur is er een barbecue (inschrijven verplicht) en kan je bijpraten over de voorbije 

125 jaar landelijke gilde Lier noord.  

We hopen van harte dat je erbij bent. 

 

Een uitnodiging vindt je verder in dit blad. 

 

 

 

Het is goed weer, warm en zonnig en droog.  

Zomerse temperaturen brengen ook meer lachende en stralende gezichten op straat. 

Het aanschouwen van op een terras, luierend in een tuinstoel met de lekkere geuren van de 

barbecue in het vooruitzicht.  

Profiteer maar van iedere mooie zonnige dag. 

 

De studenten wensen we veel moed bij het studeren en het behalen van een goede uitslag. 

Nu effen op de tanden bijten, dan kan je straks na de examens genieten van een heerlijke 

welverdiende vakantie.  

Succes ermee. 

 

 

We hebben een voorstel gekregen om eens naar de haven van Antwerpen te fietsen. 

We gaan graag in op de vraag van Julien Brits om ons te begeleiden in Antwerpen, het Mas, 

de haven zelf een boottochtje en natuurlijk lekker eten. 

Zaterdag 13 augustus inchrijven verplicht. 

 

 

Luc. 
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Jongerennieuws 

Op vrijdagavond 17 juni gaan we kegelen  

bij Leo Sluyts in de achtertuin Hulststraat 68 Lier  

Vanaf 19 u zijn jullie van harte welkom Breng zeker al je vrienden mee 

Groetjes bestuur van landelijke gilde 

 

 

 

Fietsen naar Antwerpen op 13 augustus 2022 
 

We gaan nogmaals een fietstocht maken en ditmaal maken we er een 

daguitstap van , we fietsen naar Antwerpen met als thema; “VAN 

POLDER TOT WERELDHAVEN” onder begeleiding van onze 

organisator Julien Brits! 

Hiermee willen we jullie een inzicht geven hoe vruchtbare poldergrond verandert is in staal en 

beton! 

We gaan dit doen op zaterdag 13 augustus en we vertrekken om 8.45 uur aan onze kerk, we 

rijden langs de fietsostrade naar Antwerpen! Onze eerste halte is het Bonaparte dok dat nu 

voor de plezier vaart gebruikt wordt, daar bezoeken we het “MAS” , we kunnen er met de 

roltrap naar boven waar we een mooi uitzicht hebben over de hele stad en de haven! 

Van daar trekken we de haven in , naar de Oosterweelsesteenweg waar achter de Scheldedijk 

het kerkje van Oosterweel nog volledig intact staat! Dan gaan we op zoek naar de kerktoren 

van Wilmarsdonk die helemaal  verdoken tussen de containers staat te verkommeren! 

Daarna richting Houtdok waar nu het kerkschip (betonnen schip uit WO 2) voor anker ligt, 

hier gaan we de inwendige mens versterken, wat krijgen we te eten 

 

 soep van de dag 

Hoofdschotel keuze maken 

 A:  kalkoenrollade met druivensaus /kroketjes 

of 

 B vispannetje met puree 

1 consumptie inbegrepen  

(Pils/cola-cola-zero/Spa-plat-bruis-orange) 

 

Na het eten rijden we naar de Scheldelaan waar we langs de raffinaderijen en de 

chemiebedrijven naar Lillo fietsen ! Hier nog een terrasje met de nodige drank en dan nemen 

we de waterbus en varen zo terug tot in Hemiksem, misschien nog een drankje en dan terug 

richting Lier! 

Ge kunt voor deze mooie fietstocht inschrijven door 30 € te storten op rekening   

LG Lier noord: BE 98 7332 2200 0593  met de vermelding  

“ fietstocht Antwerpen menu A of B “!  

Hierin begrepen is middagmaal met drank, een drank op een terrasje en een ticketje voor de  

waterbus ! Zie dat je goed uitgeslapen bent want er is zoveel te zien en zorg dat de batterij van 

je fiets geladen is want de tocht is meer dan 60 km!  

Inschrijven voor 5 augustus 2022!! 

Leo    en    Julien 



Gildeleven Lier - Noord jaargang 67 nr.: 5          http://lier-noord.landelijkegilden.be/ 6 
https://www.facebook.com/landelijkegildeliernoord 

 
 

Hallo iedereen, 

 

Als jullie dit gildeblad lezen is de viering van ons 100 jaar bestaan voorbij. 

Dank aan iedereen die erbij was. 

Hopelijk kunnen we terugblikken op een geslaagd feest 

Dank aan zij die het mogelijk maakten om al de activiteiten die we organiseerde mee mogelijk 

te maken, of door aanwezig te zijn. 

 

Wat de toekomst ons brengt weten we niet. 

We kunnen alleen maar nieuwe, leuke, … activiteiten organiseren. 

Elkaar ontmoeten is en blijft belangrijk. 

 

Ondertussen is het zomer. 

De studenten zuchten boven hun boeken. Nog even en het is vakantie. 

We duimen voor hen. 

We wensen iedereen een prettige vakantie. 

 

Tijdens de vakantie zijn er enkele activiteiten: 

Elke dinsdag om 19.30 h.: Wandelen. 

Enkel bij regen blijven we thuis. 

Iedereen welkom. 

 

Fietsen: Donderdag 16 juni , donderdag 21 juli, donderdag 18 augustus  

Vertrek aan de kerk om 13 h. 

Als je hier vragen over hebt mag je altijd contact opnemen met Frieda Bruyndonckx of een 

bestuurslid. 

We hopen dat de weergoden aan hen denken en zorgen dat het de volgende keer niet regent. 

 

De bestuursploeg. 

 

 
 

Naar jaarlijkse traditie organiseren wij de dag voor onze Openluchtfuif een quiz. Ook dit jaar 

zal het weer een fantastische editie worden! 

Inschrijven kan tot en met 13 juli door een mail te sturen naar quizklj@gmail.com of door een 

berichtje te sturen naar het nummer 0479 71 15 96 met vermelding van jullie ploegnaam. Een 

ploeg bestaat uit 4-6 personen en het inschrijvingsgeld bedraagt €20,00 contant de betalen. 

De deuren zullen opengaan om 19u. De quiz zal starten om 20u. 

Begin alvast maar te studeren! 

Tot dan! 

Datum: vrijdag 15 juli 2022 

Deuren: 19u 

Start quiz: 20u 

Prijs: €20,00 per ploeg (4-6 personen)  
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 Agenda:  

 

17/06/2022 Jongeren kegelen 19 uur 

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 

13/08/2022 Fietsen Antwerpen 

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 gewest 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 

 


