Ledenbrief

7 januari 2019

2018 ligt alweer achter ons. Wat gaat de tijd toch …. Maar laat ons niet zeuren : 2019 is gestart en ook LG
Loenhout is weer van de partij. Alvast welkom aan de nieuwe leden in onze Loenhoutse vereniging. En ja…,
ook nog de beste wensen voor jullie en je gezin in naam van de volledige bestuursploeg van onze gilde.

Vr 25 januari 2019 : Teerfeest
We houden de traditie aan dat een vereniging jaarlijks een teerfeest houdt. Dus op 25/1/2019 voor
de zoveelste keer een echt Loenhouts teerfeest.
Dit jaar gaan we opnieuw naar feestzaal ’t Guldenhof, Tienpondstraat.
Het programma:
10:00 samenkomst bij Vorsselmans Aluminium, Wuustwezelseweg 95 voor een bedrijfsbezoek.
13:00 afspraak in feestzaal ’t Guldenhof voor een feestmaal (3-gangen menu). Er wordt ook een
voordracht over industriële voedselhandel ( granen, soja ..) voorzien door gastspreker
“Eddy De Tollenaere”. Eddy is technisch director bij Cargill (Cargill is een belangrijke
speler op de markt van agro-voedingsindustrie).
20:00 avondmaal (aansluitend Vlaamse volksspelen in verschillende Loenhoutse cafés).
“teerfeesters” die graag een kaartje leggen : geen probleem, het 1ste café is de ZWALUW waar een
tafeltje kan voorzien worden.

Kostprijs:
Volledig (middagmaaltijd + avondmaaltijd) : 40 EUR
Enkel middagmaaltijd
: 30 EUR
Enkel avondmaaltijd
: 15 EUR
(De bestuursleden zullen u contacteren voor uw eventuele deelname voor 21/01/2019)

Vr 15 februari 2019 : Bowlingavond
Bowlingen staat bij ons nog steeds hoog op de agenda. Een activiteit voor
jong en oud. Spreek af met enkele vrienden en maak er samen een gezellige
avond van.
We vertrekken om 20:00 u aan BJVL-plein met eigen vervoer naar BLUE
BALL Brasschaat waar we banen gereserveerd hebben.

Vr 1 maart 2019 : Kaartavond FC Landelijke Gilde Loenhout
De jaarlijkse kaartavond gaat door in Zaal LUNIKE (inschrijven vanaf 19:30
aanvang 20:00). Iedereen welkom.
Er wordt "boomke whist" gespeeld met een vaste maat.

Vr 29 maart 2019 : Petanquen
’t Is ondertussen al een traditie : we gaan opnieuw PETANQUEN. Nog
nooit gedaan - geen probleem : de spelregels worden ter plekke
uitgelegd (petanque-ballen worden voorzien).
Afspraak bij Fons Bogaerts, Sneppelweg 33, omstreeks 20:00u.
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