Ledenbrief

10 september 2021

We zijn terug. Nog even de laatste inspanning leveren en alles kan terug naar het ‘oude normaal’.
Dit wil zeggen dat we ook van start gaan in het najaar met een uitgebreid Covid-vrij programma.
We hebben wat in te halen : 125+1 jaar Jubileum – Boerenmarkt – kooklessen – dropping –
kersthappening.
Lees hieronder verder…

Zo 19 september BOERENMARKT
Inderdaad, we steken van wal met onze klassieker - de BOERENMARKT (dit jaar de 35e).
Herinner je nog onze wedstrijd i.v.m. die zonnebloemen. Breng je zonnebloem mee naar de markt. Een jury
zal de grootste zonnebloemen selecteren en zo maak je een kans een mooie prijs te winnen.
Onze affiche vind je op de achterzijde.
+1

Za 23 oktober : 125 jarig jubileum
Na 126 jaar (+ 1 jaartje extra omwille van je weet wel) mogen we wel eens in de bloemetjes gezet worden.
En dat gaan we ook doen. Jullie ontvangen eerstdaags onze uitnodiging en we verwachten je dan ook op de
mooie locatie Sneppelweg 15 te Loenhout. Als gastspreker komt Sonja De Becker onze gilde een hart onder
de riem steken.

Do 4 - wo 10 - do 18 - do 25 november : Kooklessen
Ook terug van weggeweest. De vaste ploeg verwachten we zeker terug. Maar ook nieuwe durvers zijn
welkom in de voor iedereen toegankelijke no-nonsense kooklessen.
Meedoen? Graag een berichtje naar Leo Ryvers (0479471423 - leo.ryvers@telenet.be).




Locatie : Chiro-lokalen Loenhout.
Aanvang 20:00u
Kosten worden gedeeld

Ledenwerving 2022
In het najaar worden de lidgelden ook weer vernieuwd. Landelijke Gilde Leuven heeft een volledig
digitaal systeem opgestart. (wees gerust : ook de vorige manuele methode blijft actief).
Binnenkort krijg je via je mail of brief een uitnodiging om je lidmaatschap te vernieuwen. Alle
formaliteiten staan hierop vermeld om probleemloos opnieuw te genieten van een volgend jaar bij
de Landelijke Gilde. Wij zien er alvast naar uit.
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