Ledenbrief

6 september 2019

De reis naar Waidhoven is alweer voorbij, de dagreis was waaarm maar pico-bello.
Ook kijken we uit naar ons jubileumjaar 2020 (125 jaar LG Loenhout). Dat dit niet ongezien zal voorbij gaan, zal
je binnenkort merken (we verklappen alvast een kerkconcert (14 feb), een jubileumreceptie (4 apr),
fototentoonstelling 4-5 apr). Je hoort nog van ons…
Maar eerst onze volgende najaarsactiviteiten op een rijtje:

Zo 15 september BOERENMARKT
De 34e boerenmarkt staat voor de deur. Wij zijn klaar met o.a. “aaibare dieren”/ demo-voorstelling
turnkring Esthetica Gym / vendeliers /wimpeliers / kindermarkt….

NIEUW: tractorwijding: we nodigen hierbij al onze tractorbezitters uit om deel te nemen aan deze
wijding (spreek af met uw vrienden/buren) .
 Opstellen achteraan de oldtimertractoren (ook de Barreelstraat zal gedeeltelijk verkeersvrij zijn)
 Wijding voorzien omstreeks 11:00 (gevolgd door een rondrit door Loenhout)
Zie ook affiche achteraan

Do 19 september : Wandeling door domein Franciscanessen Gooreind
Een mooie wandeling door de tuinen van de Franciscanessen te Gooreind.
Vertrek : Parking Amandina 19/9/2019 13:30u
Inschrijven kan je door storting van € 3 op BE64 7331 1918 6152 voor 12 september.

Meer info via Stan De Bruyn (seniorenwerking) (tel 03/6696669)

Do 7 – 14 – 21 – 28 november : kookavonden
Al sinds 2006 lopen deze kooklessen : van een succes gesproken! Elk jaar slagen we erin om met een aantal
kook-dummy’s een heerlijk gerecht in elkaar te steken.
We behouden het thema : wat we zelf doen, is het beste.
Meedoen? Graag een berichtje naar Leo Ryvers (0479471423 - leo.ryvers@telenet.be).
 Locatie : Chiro-lokalen Loenhout.
 Aanvang 20:00u
 Kosten worden gedeeld

Ter info:
In het najaar zullen onze bestuursleden rondkomen voor vernieuwing van het
lidmaatschap. Wij verwachten je alvast in het volgend jaar.

Seniorenwerking (Stan De Bruyn tel 03/6696669):
Do 3/10 voordracht in Stryboshof : heupen en knieën door dr. Martens
Wo 20/11 : Provinciale Seniorendag te Zandhoven
Do 28/11 voordracht in Stryboshof : Wat is het verschil tussen een Belg en een Hollander?

Te noteren :
22/09/2018 deelname van LG aan de Wuustwezelse dorpsdag. Kom gerust eens langs.
(https://project2990.be/evenementen/dorpsdag)
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