Ledenbrief

22 maart 2019

Iedereen uitgewaaid en hopelijk droog gebleven. ’t Was me wat dat (geen) weer de voorbije
weken, maar zoals altijd : na regen komt zonneschijn (hopelijk geldt dat ook voor onze regio).
Maar niet getreuzeld: het bestuur heeft een voorjaars-programma opgesteld waar je zeker wel
iets in kan vinden dat je zal interesseren.

Vr 29 maart 2019 : Petanquen
Voor diegenen die het vergeten waren – nog even herhalen.
We gaan 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.

Do 18 april 2019 : Zomaar wandelen
Wandelen op een laag pitje, niet te ver, niet snel, voor iedereen,
partners kunnen mee. Dat moet kunnen bij LG Loenhout. Een
nieuw initiatief om het recreatief wandelen te stimuleren (’t moet
niet altijd fietsen zijn).
We beginnen met “Het Vierseizoenenpad” (van de KVLV) in het
Loenhouts centrum.
Afspraak: do 18/4 om 20:00u - BJVL-plein.

Vr 24 mei 2019 : BBQ door de kookploeg
Opnieuw organiseren we een BBQ. De kookploeg gaat een niet te versmaden menu samenstellen, selecteren
hierbij het gepast drankje en hopen op een zonnige lente-zomeravond .
We nodigen dan ook IEDEREEN uit (eventueel met uw partner) om er een gezellige boel van te maken.
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 (bij
goei weer zitten we buiten).
Op do 23/5 gaan we de voorbereidingen treffen. Helpers zijn welkom (we denken hierbij vooral aan onze
kookploegdeelnemers van voorgaande jaren). Graag een seintje aan Leo Ryvers.

Wo 29 mei 2019 : 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 29/5/2019 19:00u
Aankomst : voorzien omstreeks 09:00 – 11:00u (met auto’s terug omstreeks 12:00u)

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).
12/5 René Mertens, Wuustwezelseweg 111
26/5 Jan Aertsen, Larenweg 10
9/6 Gert Bevers, Hoogstraatseweg 161
23/6 Jos Vermeiren, Heikenweg 28
7/7 Mark Van Dijck, Bareelstraat 7

21/7 Willy Kersemans, Hoogstraatseweg 180
4/8 Leo De Jongh , St.Lenaartseweg 187
18/8 Frans De Meyer, Neervenweg 106
1/9 Jan Aertsen, St.-Lenaartseweg 190

Save the dates





Dagreis 25/7
Tractorwijding 14/6
Boerenmarkt 15/9
Volgend jaar : 125 jaar Landelijke Gilde Loenhout
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