
 

 

 

Ledenbrief                                9 maart 2022 

 
Vorige keer hadden we al gemeld dat we geleidelijk naar een ‘normaal’ jaar zouden kunnen 
overgaan. Wij menen dat we deze belofte kunnen waarmaken. 
Om in het voorjaar nog ‘vanalles’ vast te leggen, leek het ons iets te kort dag. Maar niets 
houdt ons nog tegen om een planning op te stellen voor de zomerperiode. 
De datum voor het teerfeest ligt opnieuw vast. Verder denken we ook aan een familie-
wandeling in het Marum later dit jaar. Lees meer hieronder… 
 

 
Vr 8 april 2022 : Teerfeest  
 
Inderdaad ons vertrouwd teerfeest kan doorgaan (we houden nu eenmaal van deze traditie). Op 
8/4/2022 zetten we onze vereniging terug op de rails met een uitgebreid programma. Plaats van het 
feestje : zaal LUNIKE, Huffelplein. 
 

Het programma: 
09:30 : vertrek op BJVL-plein voor een bedrijfsbezoek aan PEECON (Munnikenheiweg 47, Etten-Leur 
- met eigen vervoer) 
13:00 afspraak in feestzaal LUNIKE voor een feestmaal (3-gangen menu). Omlijsting wordt voorzien 

door een gastspreker (Jef Abbeel over Oekraïne/Rusland). 
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 1/4/2022) 

 

 
Wo 25 mei 2022 : Wandeling naar Scherpenheuvel  
Eens goesting om een ECHTE wandeling te maken dan is de Scherpenheuvel-tocht de wandeling 
voor de “diehards” onder ons (niet voor watjes dus).  
 
Zoals voorgaande jaren neemt de KLJ de organisatie op zich.  
vertrek : KLJ Lokaal Dorensweg 13 op wo 25/5/2022 19:00u  
Aankomst : voorzien omstreeks 09:00 – 11:00u (met auto’s terug omstreeks 

12:00u) 

 

 
  

https://peetersgroup.com/


 

 

 
Zo 19 juni 2022 Marum-wandeling  
Een familie-wandeling door het Marum gebied (vertrek en aankomst in de directe buurt met 
mogelijkheid van een hapje en een tapje. Wat wil je nog meer... Concrete info volgt in onze volgende 
ledenbrief. 
 

 
 
 
Extra:  
Onze vertrouwde “papieren” ledenbrief gaan we in de toekomst enkel nog verdelen aan 
onze leden zonder emailadres. Hierdoor besparen we heel wat kopieën (en verdeelwerk) 
waardoor we ook een steentje bijdragen aan een beter milieu. 
Als extra zullen leden (met een gekend emailadres) enkele dagen voor een activiteit een 
“flashbericht” in hun mailbox krijgen met extra info.   
 
Heb je deze ledenbrief niet via je email gekregen (en heb je wel een emailadres): laat het even weten 
aan Willy Bogaerts (willybogaerts@telenet.be).  
 
 
 
Jo Kustermans        Karl Bolckmans 
Voorzitter         Ondervoorzitter 
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