Ledenbrief

18 mei 2019

De zomer nadert met rassenschreden (al voelen we dat nog niet aan de temperaturen). Ook
voor de komende periode is er weer heel wat te beleven bij onze Loenhoutse gilde. Lees
even mee….

Vr 24 mei 2019 : LG Barbecue
Zoals in vorige brief al aangekondigd : de enige echte Landelijke Gilde BBQ komt eraan.
De weergoden voorspellen een warme dag (zie temperatuurtabel!)
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).

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)

Vr 14 juni : Gewestfeesten – tractorwijding
Ook dit jaar nemen we weer deel aan de tractorwijding (LG-hoevefeesten Kalmthout) .
Op 14 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 14/6/2019 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)
Ook vinden dit weekend (14- 15 en 16 juni) de hoevefeesten plaats (Kruisbos 17 Kalmthout). Zeker de
moeite waard om eens lang te gaan.
 14/6 20:00 : tractorwijding
 15/6 13:00 – 18:00 Kindernamiddag (pony’s, sminken, knutselen ..)
 16/6 10:00 – 18:00 Hoevefeesten (oude ambachten, Pruuverkesroute,
Steekspel door ‘Ridders te Paard’, Old-timer-tractor-show, ….

Vr 21 juni : Vissen bij Den Heibaard
Voor de 2de keer gaan we vissen bij Den Heibaard (wat goed is , is voor herhaling
vatbaar). Alles wordt geregeld: vislijnen, visvoer, vissen. We moeten ze alleen
maar vangen. Wie gaat er mee!
Je deelname aan Johan Snels doorgeven (0474808075) voor 14 juni.
Afspraak om 19:00 bij Den Heibaard (Heibaardweg 20, Loenhout). De kosten
worden gedeeld

Do 25 juli DAGREIS – Haven van Antwerpen
We gaan dit jaar onze Antwerpse Haven bezoeken.
Niet zomaar wat rondrijden maar effectief op het werkterrein
(via via hebben we kunnen organiseren dat we op plaatsen komen
waar toeristen verboden zijn). Zeker de moeite waard.

Inclusief met maaltijd en drank wordt dit weer een mooi programma.
 Deelnamekost : 60 EUR pp
 Inschrijven vóór vrijdag 11 juli 2019 via:
 Leo Ryvers (leo.ryvers@telenet.be) gsm 0479 47 14 23
 Marc Kenis (rita.hofmans@pandora.be) gsm 0479 77 07 38
 Betaling op rekening nr LG Loenhout BE96 7331 2600 0505 tav LG Loenhout met vermelding van
aantal deelnemers (betaling geldt als bewijs van inschrijving).
 Vertrek BJVL PLEIN om 9.00u.
 Terug thuis +/- 21.00u.

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).
26/5 Jan Aertsen, Larenweg 10
21/7 Willy Kersemans, Hoogstraatseweg 180
9/6 Gert Bevers, Hoogstraatseweg 161
4/8 Leo De Jongh , St.Lenaartseweg 187
23/6 Jos Vermeiren, Heikenweg 28
18/8 Frans De Meyer, Neervenweg 106
7/7 Mark Van Dijck, Bareelstraat 7
1/9 Jan Aertsen, St.-Lenaartseweg 190
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