
 

 

 

Ledenbrief                                12 mei 2022 

Wandelen, fietsen, een BBQ, een dag op uitstap: het staat allemaal op onze agenda 
voor de komende weken. Tekst en uitleg hieronder…. 
 

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 
(verzamelen vanaf 18:30) 

 Aankomst : voorzien omstreeks 09:00 – 11:00u (met auto’s terug 
omstreeks 12:00u) 

Heb je plannen om mee te gaan : laat het enkele dagen vooraf  weten aan Ingrid Stevens (gsm 0498 

529154) 

Do 2 juni 2022 : Seniorenreis : Staphorst en Giethoorn 
Een topper in het dagtoerisme Nederland. Het Venetië van het Noorden! 
Diegenen die de seniorenreis kennen weten dat dit een reis is om U tegen te zeggen.  
Meer info via Luc Vermeiren (email: vermeiren-kenis@skynet.be) (zie extra bijgevoegde flyer) 
 

Praktisch: Inbegrepen: koffie en gebak, inkom Staphorst, boottocht Giethoorn, middag- en 
avondmaal, gids. Totaal 83 €.  
Vertrek te:    07.15 u parking  “Achter d’ Hoven”, Wuustwezel 
inschrijven doe je door € 18 over te maken op de rekening van het gewest Kalmthout:  
BE64 7331 1918 6152 en dit voor uiterlijk 20 mei met melding reis 2022. Op de bus wordt de 
resterende  65 € opgehaald.  Bij teveel inschrijvingen gaan de eerste 49 deelnemers mee  
 

Vr 3 juni 2022 : LG Barbecue  
Een heuse BBQ waar de kookploeg zich opnieuw van hun beste kant gaat laten zien. Als de 

weergoden ons gunstig gezind zijn dan kan dit feestje niet stuk. 
 
We nodigen dan ook IEDEREEN uit (eventueel met uw partner) om er een 
gezellige boel van te maken. 
 

Om “1 en ander” in te schatten, is inschrijven noodzakelijk (graag 
voor 29/5/2022) via Leo Ryvers (email: leo.ryvers@telenet.be, gsm 
0479471423). Kostprijs : 25 € / persoon, BBQ + drank.  
 
 Betaling op de rekening van de LG Loenhout (BE96 7331 2600 0505) 
met vermelding van BBQ + naam + aantal deelnemers (de betaling 
geldt als bewijs van inschrijving). Locatie: Chirolokalen, Vonderweg 
22, Loenhout (bij goei weer zitten we buiten). 
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Zo 19 juni 2022 : MARUM-wandeldag 
Een prachtig natuurgebied vlakbij: de gelegenheid om dit eens te verkennen. Lees extra bijgevoegde 
flyer. 
 

Ma 4 juli – 10 juli 2022 : Waidhofen/Thaya in Loenhout 
Dit jaar komen onze “Waidhovense”-vrienden naar Loenhout. Ze worden hier gastvrij ontvangen. 
Een ontspannend programma werd opgesteld: 

 Maandag 4 juli: aankomst in Loenhout +/- 17u. 

 Dinsdag 5 juli : vanaf 10u : bedrijfsbezoeken in Loenhout : Tomeco, Raf en Karen Van Hasselt-
Ceursters, 18u : BBQ bij Boerenijsje  

 Woensdag 6 juli: vertrek 9u : bustour in Rotterdam met havenbezoek en Kinderdijk 

 Donderdag 7 juli: vertrek 9u : stadswandeling en boottocht in Mechelen en wintertuin Ursulinen in 
Onze-Lieve-Vrouw-Waver, 20u : Verbroederingsavond in Halmestraethof, Loenhout 

 Vrijdag 8 juli: vertrek 9u : Zeeland : klompenmakerij, stadswandeling Vlissingen, Scheldemuseum 

 Zaterdag 9 juli: vrije dag met gastgezinnen - 19u : avondmis in Loenhout 

 Zondag 10 juli : terugreis 7u : afscheid en vertrek aan kerk. 
 

Iedereen kan mee inschrijven voor een onderdeel van dit programma, tot de bus volzet is. Kosten worden 
later meegedeeld.  Voor de verbroederingsavond zien wij graag een grote opkomst . 
Heb je vragen, contacteer :  
Jo Kustermans jo.kustermans@telenet.be of +32 496 60.99.24   
Ingrid Stevens ingrid.stevens3@telenet.be of +32 498 52 91 54   
Mark Baets mark.baets@telenet.be of +32 495 57 25 05  
 

Do 4 augustus 2022 DAGREIS 
De datum kan je alvast  noteren in je agenda. De ‘reisplanners’ zijn volop bezig met de 
voorbereidingen Later meer info… 
 

RECREATIEVE Fietsers 
Ontspannend fietsen op een zondagvoormiddag: dat kan bij de LG Loenhout. Onze recreatieve fietsers 
hebben hun agenda voor de komende zomer vastliggen: zie hieronder. (Vertrek telkens om 09:30u) 
Heb je interesse om eens mee te fietsen, weet je leuke plaatsjes om fietsafstand van Loenhout: laat het even 
weten aan Jan Aertsen (gsm: 0485533639 – email: jan.aertsen@telenet.be) 
        15 mei              Rene  Mertens             Wuustwezelseweg 111 
       29  mei             Gert Bevers                   Hoogstraatseweg 161 
        12 juni              Jan Aertsen                   Larenweg 10 
        26 juni              Leo De Jongh                St-Lenaartseweg 187 
        10 juli               Willy Kersemans           Hoogstraatseweg 180 
        24 juli               Frans De Meyer            Neerven 106 
        7 augustus      Mark Van Dijck              Bareelstraat 7 
       21 augustus     Jos Vermeiren,              Heikenweg 28 
       4 september    Jan Aertsen                   St- Lenaartseweg 190 
 

17, 18 en 19 juni 2022 HOEVEFEESTEN Kalmthout 
Ook de hoevenfeesten (LG Kalmthout) gaan weer door: indien je wenst deel te nemen aan de 
tractorwijding op 17 juni -  graag even doorgeven aan Raf Van Hasselt (rafvanhasselt@outlook.com)  
(i.v.m. met plaats van vertrek vanuit Loenhout, uur, …) Zie de extra bijgevoegde flyer. 

 
Jo Kustermans        Karl Bolckmans 
Voorzitter         Ondervoorzitter 
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