
 

 

 

Ledenbrief                                5 juli 2022 

Opnieuw een ledenbrief met enkele zomerse activiteiten. Onze bezoekers uit Waidhoven zijn 

gearriveerd en beleven weer een heerlijke tijd bij onze gastgezinnen. Ook de dagreis komt er 

opnieuw aan (de vorige dagreis was juli 2019!). Lees hieronder verder ….  
 

 
Do 4 augustus DAGREIS – Riemst (Zuid Limburg)  
Eindelijk weer een dagreis (het mag allemaal weer). Dit jaar gaan we naar Riemst (in Limburg) 

Voormiddag : bezoek aan een championkwekerij. 
Middag : lunch 
Namiddag 1: bezoek aan een wijnkasteel (waar 
o.a. de TV-serie ‘ZUIDFLANK’ is opgenomen): 
rondleiding ‘van druif tot wijn’. 
Namiddag 2: bezoek aan fruitbedrijf (Schreurs) : 
bekend van TV-serie BOERENJAAR waar vader en 
zoon ons te woord zullen staan (klik hier (en start 

de video) als voorsmaakje) . 
Avond : BBQ (op het fruitbedrijf van Schreurs) 
 

 

 Vertrek BJVL PLEIN met de bus om 08.30u.stipt (terug  +/- 22.30u) 
 INSCHRIJVEN NOODZAKELIJK : d.m.v. betaling van 60 EUR op rek. LG Loenhout (BE96 7331 2600 

0505) met vermelding : dagreis (naam + aantal personen). Graag voor 20 juli 2022. 

 Geef ook je inschrijving door aan Leo Ryvers (leo.ryvers@telenet.be - gsm 0479 47 14 23) of 

Marc Kenis (rita.hofmans@pandora.be - gsm 0479 77 07 38) 

 Er zijn 50 plaatsen voorzien: dus wacht niet tot …… 
 

 
 
Vr 19 augustus 2022: Vissen bij Den Heibaard 
Voor de 3de keer gaan we vissen bij Den Heibaard (wat goed is , is voor herhaling 

vatbaar). Alles wordt geregeld: vislijnen, visvoer, vissen. We moeten ze alleen 
maar vangen. Wie gaat er mee! 
Je deelname aan Johan Snels doorgeven (0474808075) voor 10 aug. 
Afspraak om 18:30 bij Den Heibaard (Heibaardweg 20, Loenhout). De kosten 
worden gedeeld. 
 

 
Noteer alvast : BOERENMARKT (i.s.m. de DAG van de LANDBOUW)  

locatie : BOERENIJSJE (fam. AERTSEN)  
datum : 18 september 2022 

 
 
Jo Kustermans        Karl Bolckmans 
Voorzitter         Ondervoorzitter 

https://www.goplay.be/video/boerenjaar/er-stoeit-wat-moois-op-de-boerderij-daan-heeft-een-lief-mede-dankzij-boerenjaar
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