Ledenbrief

4 april 2018

Eindelijk wat langere dagen en iets hoger temperaturen. Wij zijn niet bij de pakken blijven zitten en
hebben een mooi lenteprogramma uitgewerkt (het sportieve (voor jong en oud) staat op de
voorgrond).

Ma 16 april 2018 : Impact van nieuw erfrecht op je nalatenschap
Infoavond over de vernieuwde erfrecht regeling. Zie ook:
https://www.landelijkegilden.be/deelnemen/activiteiten/provinciaal-informatiemoment-erfrecht-antwerpen

Locatie : De Zandfluiter, Tulpenlaan 1, Wechelderzande (20:00u)
Inschrijven verplicht: via email antwerpen@landelijkegilden.be of tel 014 59 51 50.

Za 28 april 2018 : Wandeling op de Nieuwmoerse maatjes (+ bezoek aan de KLOT)
Bewegen, bewegen en bewegen: een fikse wandeling op de Nieuwmoerse maatjes (een onderschat “vlakbij”
natuurgebied waar heel wat te zien is). We worden rondgeleid door een gids (Cel Van Hooydonk) die ons
plekjes laat zien waar je als gewone wandelaar “straal” voorbij loopt.
Tevens brengen we een bezoek aan uitkijktoren DE KLOT waar we even halt houden en van een grandioos
uitzicht genieten over het natuurgebied. Onze partners zijn ook welkom.
Meer info : Willy Bogaerts (0499618414)
Vertrek : vr 28/4/2018 om 13:30 u op het BJVL-plein. Afspraak om 14:00 op Hanneke Wiewau aan de parking van de
visput (Nieuwmoer).

Wo 9 mei 2018 : Wandeling naar Scherpenheuvel
Eens goesting om een ECHTE wandeling te maken dan is de Scherpenheuvel-tocht de wandeling voor de
“diehards” onder ons (niet voor watjes dus).
Zoals voorgaande jaren neemt de KLJ de organisatie op zich.
vertrek : KLJ Lokaal Dorensweg 13 op wo 9/5/2018 19:00u
Aankomst : voorzien omstreeks 09:00 – 11:00u (met auto’s terug omstreeks 12:00u)

Vr 1 juni 2018 : BBQ door de kookploeg
Wat goed is, houden we zo : dus opnieuw organiseren we een BBQ. Onze kookploeg gaat een niet te
versmaden menu samenstellen, selecteren hierbij het gepast drankje en hopen op een zonnige lentezomeravond

. Wij verwachten je eventueel met je partner.
Om “1 en ander” in te schatten, is inschrijven noodzakelijk via
Leo Ryvers (email: leo.ryvers@telenet.be, gsm 0479471423)
kostprijs : 20 € / persoon, BBQ + drank
Betaling op de rekening van de LG Loenhout (BE96 7331 2600 0505)
met vermelding van BBQ + naam + aantal deelnemers (de betaling
geldt als bewijs van inschrijving). Locatie: Chirolokalen Loenhout.

Op do 31/5 gaan we de voorbereidingen treffen. Helpers zijn welkom (we denken hierbij vooral aan onze
kookploegdeelnemers van november). Graag een seintje aan Leo R

Zo 3 juni 2018 : Wandeling Verdronken land van Saefthinghe
We hebben dit in 2013 eens gedaan en wegens groot succes gaan we dit herhalen. Een wandeling onder
leiding van een gids (Sooi Stevens) in een prachtig natuurdomein (zie ook www.saeftinghe.eu).
Vertrek op BJVL-plein om 09:30 (stipt) met eigen vervoer. Ook onze partners kunnen mee. Max 30
wandelaars in een groep: inschrijven is dus nodig (via Guy Rombouts (email: Ingrid.stevens3@telenet.be, tel:
03/3135573).
Adres: Emmaweg 4, 4568 PW Nieuw-Namen (Nederland)
Kosten worden gedeeld.
Belangrijke info:
Gezien de aard van het terrein en de zwaarte van deze ca. 3 uur durende tocht zijn de excursies ongeschikt voor
kinderen onder de 10 jaar, mensen die niet al te gezond of slecht ter been zijn, zwangere vrouwen en hartpatiënten.
 Trek kleding aan die nat/vuil mag worden en zeker ook, bij voorkeur, kniehoge laarzen of ander schoeisel dat
aan die voorwaarde voldoet. Bij het dragen van ongeschikt schoeisel (slippers e.d.) kan men voor deelname aan
de excursie uitgesloten worden.
 Neem schone en droge kleding mee voor na de tocht.
 Bij regenachtig weer wordt een regenpak aanbevolen.
 Neem voor onderweg iets te drinken en te eten mee.

Recreatief fietsen
Als de dagen lengen en warmer worden dan kriebelt het bij de recreatieve fietsers. Na de “Loenhoutse
mei” starten zij weer om “om de 14 dagen” een mooie ontspannende fietstoer te maken. Meefietsen is
de boodschap. Meer info via Jan Aertsen (gsm 0485533639 of tel 03/6696386).
13/5 Jan Aertsen, Larenweg 10
27/5 Marc Van Dijck, Bareelstraat 7
10/6 Gert Bevers, Hoogstraatseweg 161
24/6 René Mertens, Wuustwezelseweg 111
8/7 Leo De Jongh, St.-Lenaartseweg 187

22/7 Willy Kersemans, Hoogstraatseweg 180
5/8 Jos Vermeiren, Heikenweg 28
19/8 Frans De Meyer, Neervenweg 106
2/9 Jan Aertsen, St.-Lenaartseweg 190
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