Ledenbrief

12 januari 2020

Zover zijn we weer 2020. Om te beginnen : een gelukkig en gezond nieuw jaar voor ieder van u. Verder zal dit jaar voor
onze vereniging een jubileumjaar zijn. We vieren ons 125 jaar bestaan. Er staat dan ook een feestelijk programma voor
u klaar (zie achteraan)

Ma 20 januari 2020 : Watt met een dorp vol Power (gewest Kalmthout)
Wat is er aan de hand met onze energievoorziening in Vlaanderen? De kerncentrales worden gesloten in
2025: wordt mijn straat dan afgeschakeld? Waarom stegen mijn kosten voor elektriciteit en aardgas
afgelopen jaar met 20%? Wanneer krijg ik een digitale meter? Kan ik zelf energie produceren met
zonnepanelen en zijn batterijen rendabel?
Aanvang 20:00 - Strijboshof, Achterbroeksteenweg 69, 2920 Kalmthout
Inschrijven verplicht : 5 € pp te storten voor 16/01 op rekening van gewest kalmthout : BE64 7331 1918 6152

Vr 31 januari 2020 : Teerfeest
We houden de traditie aan dat een vereniging jaarlijks een teerfeest houdt. Dus op 31/1/2020 een
echt Loenhouts teerfeest.
Dit jaar gaan we naar feestzaal LUNIKE, Huffelplein.
Het programma:
09:30 : vertrek op BJVL-plein voor een bedrijfsbezoek aan AVT Europ NV (Postbaan 65, Essen - eigen auto)
13:00 afspraak in feestzaal LUNIKE voor een feestmaal (3-gangen menu). Omlijsting wordt voorzien
door PASTA (humor / zang )
20:00 avondmaal (aansluitend Vlaamse volksspelen in verschillende Loenhoutse cafés).
Kostprijs:
Volledig (middagmaaltijd + avondmaaltijd) : 40 EUR
Enkel middagmaaltijd
: 30 EUR
Enkel avondmaaltijd
: 15 EUR
(De bestuursleden zullen u contacteren voor uw eventuele deelname voor 25/01/2020)

Vr 21 februari 2020 : e-Karting
Niet zomaar karten maar e-karting is de nieuwe rage. We gaan dit eens proberen bij AB e-Karting
(Blancefloerlaan 181, Antwerpen (LO)). Zie alvast eens naar https://ab-ekarting.be/ en ontdek dat
dit echt iets voor u is.
Vertrek : 19:30 BJVL-plein (wel vooraf melden aan Karl Bolckmans 0474882804)

Vr 6 maart 2020 : Kaartavond FC Landelijke Gilde Loenhout
De jaarlijkse kaartavond gaat door in Zaal LUNIKE (inschrijven vanaf 19:30
aanvang 20:00). Iedereen welkom.
Er wordt "boomke whist" gespeeld met een vaste maat.

Vr 17 maart 2020 : Quinoa meets Eigen Kweek
Benefietavond t.v.v. Trias met aperitief en verrassende hapjes van Fairtrade- en streekproducten,
afgewisseld met boeiende getuigenissen en een streepje muziek.
Locatie : GC Blommaert, Gemeentepark 22, Wuustwezel
deelnamekost : 20 EUR op rek LG Wuustwezel BE51 7331 4300 0662 (een deel wordt naar TRIAS gestort).
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LG 125 jaar – JE MOET HET MAAR DOEN
Vr 14/2/2020 : Kerkoptreden met Gunther Neefs.
De publiciteit draait reeds op volle toeren. Wacht niet te lang met het
bestellen van uw tickets (via lgloenhout@gmail.com of gsm 0495/ 81
52 55).
In het voorprogramma Three by Three (Valerie, Ine en Lieselotte) en
het koor van Braken (KOBRA) met een bezetting van +/-50
schitterende zangers.

Za 4 april2020 : Academische zitting + fototentoonstelling
Op za 4 april vindt een academische zitting plaats gevolgd door een receptie. O.a. Sonja De Becker
(voorzitter van de Boerenbond) zal er gastspreker zijn. Uitnodigingen volgen nog.
Ook deze avond de opening van onze fototentoonstelling (Loenhoutse famillies / LG door de jaren
heen / oude werktuigen). Ook te bezoeken op zondag 5 april. Info volgt op de volgende ledenbrief
Graag vragen we u of je oude foto’s hebt van werktuigen die we tijdens de tentoonstelling kunnen
gebruiken. Laat even weten aan René Mertens (mertens_hereijgers@scarlet.be ) / Jos Van Dijck
(vandijck_francken@hotmail.be) / Frans De Meyer (frans_demeyer@skynet.be)

Zo 9 augustus 2020 HAP-TRAP-TAP
Een leuke fietsuitstap met de
familie. Onderweg kan je
genieten van een hapje en een
tapje. Laat de zon er nog bij en
deze dag wordt er één om niet
meer te vergeten.

Zo 20 september 2020 : Boerenmarkt – Dag van de landbouw
Opnieuw gaan we met de 35e boerenmarkt (LG + KVLV) op locatie naar een bedrijf
(aardbeienbedrijf van Raf en Marleen Quirynen – Van Hasselt). Hier zal je kunnen kennismaken
met de producenten van ons voedsel. “Hoe, wat, waar” vragen zullen demonstratief
tentoongesteld worden op deze dag (i.s.m. dag van de landbouw).

