Ledenbrief

12 november 2019

Het jaar loopt stilaan naar zijn einde toe. Voor onze gilde het moment om de ledenwerving aan te vangen
(misschien is uw bestuurslid al langs geweest of komt hij kortelings langs). Wij zien alvast uit naar uw
deelname. Dankzij uw lidmaatschap zijn wij opnieuw gemotiveerd om een mooi jaarprogramma uit te
werken. Wist je trouwens al dat we volgend jaar 125 jaar bestaan (en dat dit niet ongemerkt voorbij zal
gaan). Lees zeker de info onderaan deze brief (14/02/2020). Maar nu nog even dit najaar….

Vr 29 november: DROPPING
Een traditie die in de smaak valt (vooral bij onze sportieve leden en de deelname van de KLJ). Er
wordt “ergens” gedropt met een navigatiewandeling naar “ergens anders”.
We vertrekken (met auto’s en bob’s) op BJVL-plein om 19:30u.

Vr 20 december: Kerstwandeling
Onze laatste activiteit van het jaar (i.s.m. de KVLV).
We wandelen dit jaar naar de kerk waar om
19:30u een kerkconcert plaatsvindt
(harmonie/fanfare/muziekschool/koor).
Zie achteraan op deze brief voor meer info

Zoektocht naar oude familiefoto’s.
Zoals hierboven aangehaald : 125 jaar LG Loenhout, je moet het maar doen. Zoiets vieren we
natuurlijk niet alleen, we hebben jullie hulp nodig voor een fototentoonstelling. We zijn namelijk
opzoek naar Loenhoutse families die bereid zijn hun familiefoto’s (jong en oud) te delen met ons.
We gaan deze tijdens de openingsreceptie 125 jaar LG (4 april ‘20) gebruiken in een tentoonstelling.
In december maken we een selectie om de foto’s als een stamboom weer te geven (dus graag uw
medewerking voor 10/12/2019 doorgeven aan Jan Vermeiren of Luc Bogaerts.
Meer info kan je bekomen via Jan Vermeiren (vermeirenja@gmail.com / 036696477) of Luc Bogaerts
(bogaerts.l@skynet.be / 0498280781)

Te noteren :
16/11/2019 : LG WUUSTWEZEL neemt deel aan de lichtstoet. Ook dit jaar hebben zij een mooie
wagen gemaakt met “veel” lichtjes. De moeite om eens te gaan zien.
(https://www.lichtstoetwuustwezel.be/blog/)
28/11/2019 : gewestelijke seniorennamiddag Strijboshof Kalmthout 13:30 (info via de
seniorenwerking). Gastspreker is Lut Van Hove (een Vlaamse vrouw gehuwd met een
Nederlander: wat zijn de verschillen…)
31/01/2020 : Teerfeest
14/02/2020 : Muziekoptreden in de kerk (onze 1ste activiteit 125 jaar LG) 19:00u : GUNTHER
NEEFS met in voorprogramma zangkoor KOBRA en ons Loenhouts muzikaal trio ‘Three by Three’
(Lieselot , Valerie en Lotte).
Als lid geniet je nu al van een vroegboekings-mogelijkheid.
Tickets bestellen doe je zo (20 EUR) :
 Via telefoon 0495 81 52 55.
 Mail naar lgloenhout@gmail.com : KERKOPTREDEN, vermeld je naam, adres,
telefoonnummer en aantal kaarten dat je wil bestellen.
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