
 

 

 

Ledenbrief                                28 september 2022 

De boerenmarkt (i.s.m. Dag van de landbouw) was een succes. Ondanks de vele regenbuien zijn we er 

toch in geslaagd om een mooie markt op te zetten. Ondertussen duiken we het najaar in en kijken 

alvast uit naar onze volgende activiteiten (kooklessen, kerstwandeling, … 
 

 
 
 
Vr 21 oktober: bezoek aan de STERKSTOKERS 
 
Als je vandaag onder je vrienden spreekt over gin, jenever, whisky dan weet iedereen hier wel 

iets over. Om je kennis hieromtrent bij te schaven hebben we een bezoek gepland bij de 
Sterkstokers. Op hun website lees je hun verhaal van likeurs voor frangipane tot elixir en 
gin’s.  Daarom leek een bezoek aan dit bedrijf een leerrijke activiteit. 

Inschrijven hiervoor is wel noodzakelijk (Jo Kustermans , email jo.kustermans@telenet.be, gsm 
0496609924).  

Vertrek aan BJVL-plein om 19:30 met eigen vervoer naar Theo Coertjenslaan 10, Brecht 
 
 

 
Do 3 - do 10 - do 17 - do 24 november : Kooklessen 
 
Ook de kooklessen staan weer op het programma. Ondertussen is deze groep uitgegroeid tot een heuse 
kookploeg. 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  

 

 

 Vr 25 november: DROPPING 
 
Een traditie die in de smaak valt (vooral bij onze sportieve leden en de deelname van de KLJ). Er wordt 
“ergens” gedropt. Doel is de eindbestemming te bereiken die “ergens anders”ligt. 
We vertrekken (met auto’s en bob’s) op BJVL-plein om 19:30u. 

  

https://sterkstokers.be/
mailto:jo.kustermans@telenet.be


 

 

 
Ledenwerving 2023 
In het najaar worden de lidgelden ook weer vernieuwd. Vanuit Landelijke Gilde Leuven zal je 

een vraag krijgen om je lidmaatschap te vernieuwen (via mail en/of brief). 

Alle formaliteiten staan hierop vermeld om probleemloos opnieuw te genieten van een volgend 

jaar bij de Landelijke Gilde. Wij zien er alvast naar uit. 

 
Wist je dat: 

 Er van ons 125 (+1) jubileum-jaar een film is gemaakt. Deze film staat op een USB stick 
en kan je voor 5 EUR bestellen (rek LG Loenhout : BE96 7331 2600 0505 t.a.v. LG Loenhout 
met vermelding van USB-stick). Info via Jo Kustermans, email jo.kustermans@telenet.be, gsm 
0496609924).  

 Er 56 leden zijn die meer dan 45 jaar lid in onze Loenhoutse gilde. Deze leden zullen via 
hun bestuurslid een aandenken ontvangen. Ook krijgen zij de film (usb-stick) gratis 
aangeboden.  Met technische assistentie () van kinderen en/of kleinkinderen kunnen 
deze trouwe leden nogmaals genieten van ons jubileum jaar. 

 Er 13 bestuursleden zijn die meer dan 20 jaar in ons bestuur zitten.  
 

 
 
Noteer alvast : Kerstwandeling op den Tommelberg 16 december (bij fam. Vermeiren-
Gagelmans) 
 
 
 
Jo Kustermans        Karl Bolckmans 
Voorzitter         Ondervoorzitter 
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