Ledenbrief : en we zijn vertrokken

10 juni 2021

Samen beleef je meer en dat gaan nu we waarmaken!! We zien terug licht aan
het einde van de tunnel. Nu de vaccinaties op volle toeren draaien en de
besmettingen en opnames sterk afnemen, denken we dat er terug
mogelijkheden zijn om met onze Gilde iets te organiseren.

Zo 27 juni 2021 : Wandeling door de tuinen van SOLITAIR
We steken direct van wal met een
spectaculaire wandeling door de tuinen
van SOLITAIR. We hebben de toestemming
gekregen om over hun prachtig domein te
wandelen.

Hiervoor hebben we een traject
uitgestippeld die je op plaatsen voert
waar je nog nooit geweest bent. (veelal
op niet geasfalteerde wegen).

Kom gerust af met je familie en geniet
van de mooie bomen in deze grootse
“tuin”.

Praktisch:
 Vertrek aan wijkhuis te Loenhout tussen 11:00 en 15:00 (deelname gratis – vooraf
inschrijven niet noodzakelijk – verplichte registratie bij vertrek – keuze 4 of 8 km)
 Aankomt : wijkhuis Loenhout op een BUITEN TERRAS met tafels (+ 4 stoelen/tafel).
Koffie met cake wordt gratis aangeboden. Ook de mogelijkheid om een biertje of fris
aan te kopen (mondmasker verplicht wanneer je niet zit)

Juni – september 2021 : Nationale streekzoektocht
We hebben ook een primeur dit jaar in onze gemeente. De nationale streekzoektocht gaat door
in onze fusiegemeente. Vanaf 05 juni tot en met zondag 19 september kan je per fiets of
auto of te voet een prachtige ronde maken doorheen Wuustwezel, Gooreind en Loenhout.
Tijdens deze tocht kan je op heel wat vragen een antwoord proberen te vinden en kan je mooie
prijzen winnen. Lees meer in het blad ‘ Buiten ‘ en op de website ‘ Nationale Streekzoektocht
Landelijke Gilde’.

Zo 19 september 2021 : 35e BOERENMARKT (2e poging)
We hopen dat COVID-19 naar het archief is verplaatst en dat we volop kunnen gaan voor
onze 35e Boerenmarkt (2de poging) (i.s.m. FERM). Hier hoor je nog van.

Za 23 en zo 24 okt : 125 jaar LG Loenhout (of is ’t nu 126 jaar?)

Dat een “covidje” een vereniging (lees : loenhouts dorp) niet klein kan krijgen gaan we
bewijzen op za 23 en zo 24 oktober 2021. Na 1.5 jaar uitstel gaan we er staan met een
gevuld feestprogramma. Uitnodiging en info volgen nog. Reserveer alvast de datum.

Recreatief fietsen
Ook de recreatieve fietsers zijn al gestart. Wil me mee inpikken: geen probleem.
Meer info via Jan Aertsen (gsm 0485533639 of tel 03/6696386).
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