Ledenbrief

05 juli 2019

De vakantie is begonnen. Het goeie weer is van de partij. Tijd om even te ontspannen. De dagreis is
spijtig genoeg volgeboekt (misschien volgende keer…). Voor diegenen die wel van de partij zullen
zijn: de info hieronder zeker doornemen -> er moet nog wat gebeuren alvorens we kunnen
vertrekken.

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.

Omwille van een volgeboekte bus, is inschrijven spijtig genoeg niet meer mogelijk.
Voor diegenen die ingeschreven hebben moeten we de identiteitsgegevens vooraf verzamelen.
DAAROM voor IEDERE DEELNEMER : graag een kopie van uw identiteitskaart digitaal aan Willy
Bogaerts ( willybogaerts@telenet.be ) bezorgen. Dit kan op volgende wijzen:
 foto van voorkant EN achterkant en via mail verzenden
 via whatsapp : foto voorkant -> verzenden, foto achterkant -> verzenden (naar Willy
Bogaerts gsm 0499 61 84 14)
 identiteitskaart uitlezen met e-ID software (waar je b.v.b. je belastingen mee aangeeft).
Opslaan als pfd-file en deze file verzenden via mail.
 Hulplijn : vraag aan je dochter of zoon om je bij te staan .
 Problemen: willybogaerts@telenet.be (gsm 0499 61 84 14) of Leo Ryvers
(leo.ryvers@telenet.be) gsm 0479 47 14 23

Vertrek BJVL PLEIN om 07.45u.stipt (en niet om 09:00 zoals op vorige ledenbrief stond vermeld)
 Terug thuis +/- 21.30u.


Vr 9 augustus 2019 : boulderen in het klimkaffee (Mechelen)
Een nieuw initiatief : het klimkaffee in Mechelen (douaneplein 8): een sportieve en
ontspannende activiteit voor jong en oud. Zoals het woord het zegt: je kan hier klimmen (of
boulderen zoals dat heet) op een klimmuur a volonté (beperkte hoogtes – geen gordels –
valmatten zijn voorzien). Lijkt simpel – is het niet.
Praktisch : vertrek aan BJVL-plein om 19:00 u met eigen vervoer naar Mechelen. Wel even
VOORAF inschrijven bij Raf Van Hasselt (gsm 0478 26 33 98). Kosten worden gedeeld.

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).
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
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