“Miserie, miserie, miserie, man, man, man toch”. Wat maken we nu allemaal mee. Het verenigingsleven
staat op zijn kop. Toch durven wij een beetje licht brengen in deze speciale tijd.
Onder voorbehoud van de maatregelen durven we nu misschien toch al uitkijken naar een boerenmarkt (die
er sowieso anders zal uitzien - als ze al kan doorgaan). We houden je op de hoogte.
Ook onze uitgestelde 125 jaar viering komt terug aan de orde. We dromen op dit moment van 23 oktober
2020 om dit speciale moment toch te kunnen laten doorgaan (ook dit onder voorbehoud van de opgelegde
maatregelen). Je hoort nog van ons.
Ondertussen zijn de fietsers (de “snelle” en de recreatieve) terug bezig. En ook van een speciale daguitstap
durven we dromen. Lees even mee…

Donderdag 30 juli 2020 Dag uitstap (met auto en fiets)
Ook de daguitstap wordt een speciale editie. Een bus gaan we niet inzetten (teveel gedoe met
mondmaskers). Het idee is om met eigen vervoer (met de fiets achterop) bij de Herthoeve samen te komen
omstreeks 09:30 (Hoekeinde 28, Merksplas) (ook partners zijn welkom). Na koffie en gebak starten we om
10:30 voor een fietsrit van +/- 35 km. Rond 12:30 een lunch-pauze in Arendonk. Om 14:00 vertrek terug naar
de Herthoeve (+/- 30 km). Friet met stoofvlees of vol-au-vont staat er op het menu. Diegenen die willen,
kunnen achteraf nog op eigen initiatief iets consumeren en de dag afsluiten met een gezellige babbel.
Deelname moet je bevestigen voor 25/7 aan Leo Ryvers (0479471423) of Marc Kenis (0479770738).
Kostprijs: 35 EUR pp (te storten op rek BE96 7331 2600 0505 ter attentie van LG Loenhout met vermelding
van je naam en het aantal deelnemers.
Kan je je fiets niet zelf vervoeren dan kan je steeds met Guy Rombouts (0474424642 of ingrid.stevens3@telenet.be)
afspreken om je fiets op de fietsremorque te plaatsen.
(Vergeet niet, uit voorzorg, een mondmasker mee te nemen: je weet nooit welke regels er lokaal gelden)

28 augustus 2020 : petanquen
Ook dit mag weer georganiseerd worden. Nog nooit gedaan - geen probleem : de
spelregels worden ter plekke uitgelegd (petanque-ballen worden voorzien). Spreek af
met enkele vrienden, buren en maak er een gezellige avond van.
Voor beginners en/of gevorderden: petanque-avond bij Fons Bogaerts, Sneppelweg
33,Loenhout. Meer info via Marc Bogaerts (gsm 0495542840))

Recreatieve fietstochten
De recreatieve fietsers mogen weer vertrekken. Omdat we voldoen aan de regelgeving, kunnen we het
recreatief fietsen terug starten. Meer info via Jan Aertsen (gsm 0485533639 of tel 03/6696386).
Vertrek om 09:30
19/7 Jos Vermeiren, Heikenweg 28
02/8 Leo De Jongh , St.Lenaartseweg 187
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16/8 Gert Bevers, Hoogstraatseweg 161
30/8 Jan Aertsen, St.-Lenaartseweg 190
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