Ledenbrief

8 mei 2018

Druk, druk, druk, maar toch nog tijd vinden om af en toe de boog te ontspannen. Dat moet kunnen bij de LG
Loenhout. Met onderstaand programma maken wij dit ontspannen “a piece of cake”. Lees mee….

Do 31 mei 2018 : seniorenuitstap ééndaagse naar de Biesbosch
Een bezoek aan het Vlas- en suikermuseum in Klundert en aan de BIESBOSCH.
Vertrek : Wuustwezel, Achter d’hooven 08:15 u met de bus
Inbegrepen : koffie met gebak, bezoek vlas en suikermuseum, 3 gangen diner, bezoek Biesbosch museum,
rondvaart met fluisterboot, Koffie lunch, autocar
Prijs: Autocar 17 € dag onkosten 48 € = 65 EUR
Inschrijven door betaling op reknr BE64 7331 1918 6152 t.a.v. Landelijke Gilden met vermelding reis 2018 +
aantal deelnemers (voor 19/5/2018) (max aantal deelnemers is 49).

Vr 1 juni 2018 : BBQ door de kookploeg
Even opfrissen: in onze vorige ledenbrief was dit al aangehaald.
Onze kookploeg gaat een niet te versmaden BBQ samenstellen, selecteren hierbij het gepast drankje en
hopen op een zonnige lente-zomeravond

. 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. Zonder helpende handen geen “gekokkerel“. Dus even een
seintje aan Leo Ryvers (we denken hierbij vooral aan onze kookploegdeelnemers van november).

Do 7 juni 2018 (13:30u): seniorennamiddag
Het nieuwe erfrecht. Belangrijk verhaal voor diegenen die moeten erven, maar ook voor diegenen die
erflater zijn. We willen dit laten verhelderen door een deskundige op dat vlak en vroegen notaris Mevr Isis
Vermander om ons daar in te begeleiden.
Locatie: Strijboshof Kalmthout (deelname €10 pp op reknr BE64 7331 1918 6152 tav Landelijke Gilde met vermelding
van aantal deelnemers).

Zo 3 juni 2018 : Wandeling Verdronken land van Saefthinghe
Reeds uitvoerig in onze vorige ledenbrief vermeld. Nog enkele plaatsen vrij. Inschrijven is nodig (via Guy
Rombouts (email: Ingrid.stevens3@telenet.be, tel: 03/3135573).
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.

Vr 15 juni : Gewestfeesten – tractorwijding
Wegens succes vorig jaar nemen we opnieuw deel aan de tractorwijding (LG-hoevefeesten
Kalmthout) .
Op 15 juni rijden we met tractoren vanuit Loenhout in groep naar Kalmthout waar de tractoren
gewijd worden. Na de wijding is er het bekende boerenbal. We hopen dat we vanuit Loenhout met
een mooie tractorstoet kunnen vertrekken.
Praktisch:
vertrek TERBEEK op 15/6/2018 om 19:10u (stipt) onder begeleiding
verzamel-eindpunt : Foxemaat Kalmthout
alle agrarisch gemotoriseerde voertuigen (met nummerplaat) – oldtimers ook welkom
meer info via Raf Van Hasselt (gsm 0478 26 33 98)

***************************************************************************
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

Net als 59 andere dorpen in Vlaanderen doen wij,
Landelijke Gilde Loenhout, dit jaar mee aan de
campagne ‘Bank Zoekt Plek’.
We gaan op zoek naar een plek in ons dorp die al jaren
een plaats verdient om te zitten! Op deze manier willen
we een bijkomende rust- of ontmoetingsplek creëren op
een unieke en gezellige plaats in onze gemeente.
Als je ooit tijdens een wandeling of een fietstochtje door Loenhout de bedenking maakte ‘Hier zou een
bankje echt niet misstaan …’ laat het ons dan weten via de website www.bankzoektplek.be voor 15 juni
2018. Op deze website vind je onze pagina van Landelijke gilde Loenhout terug waar je jou voorkeurplaats
voor de zitbank (met foto) kan neerschrijven.
Wij selecteren hieruit met het bestuur drie voorkeursplaatsen. Vanaf 15 juni kan je op de STEM-pagina van
LG Loenhout je uiteindelijke stem uitbrengen op één van de drie voorgestelde locaties tot 15 juli 2018.
Na de stemmingsronde wordt de duurzame bank vakkundig geplaatst op de favorietste plek en wordt ze
officieel ingehuldigd. Vanaf dan kunnen passanten permanent genieten van deze extra rustplek!

Om te onthouden:
Zomerreis : do 19/7/2018 : meer info in onze volgende ledenbrief
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