
 

 

“En ze leefden nog lang ….. 

en gelukkig” 
Dinsdag 02 april “Kerk van Bocholt” 

19.30uur - Deelname gratis 

(In samenwerking met L.G.Lozen & Bocholt) 

Kan je gelukkig worden in de routine 
van het alledaagse? Vergeet de 

goedkope slogans, want geluk ontkiemt 
en groeit doorheen de realiteit van het 

leven. In gesprek met elkaar en 
geprikkeld door getuigenissen, foto’s en 
filmpjes zoeken wij een antwoord op de 

vraag: ‘Wat is geluk?’. 

Paaswandeling 
Op zondag 28 april kunnen de allerkleinsten 

onder ons paaseitjes rapen. 

Na de wandeling genieten we van een boterham 

met een lekker eitje een kop koffie /thee of een 

warme chocomelk. 

 
We komen samen aan de kerk van Lozen  

om 09.30 uur .(Carpoolen) 

Voor groot en klein - Deelname gratis 

 

Bloemen- en plantenmarkt. 
In het weekend van 11 en 12 mei is er naar jaarlijkse 

gewoonte de bloemen- en plantenmarkt.  

 
Locatie : Kerk van Lozen 

(Dit  is een organisatie van het parochiaal tehuis.-  Klooster) 

 

2019 

April-mei-juni 
Deelnamebijdragen voor Landelijke Gilde Lozen 
kunnen altijd gestort worden op het rekeningnr : 

BE47 7352 4001 6380 met vermelding van de 
activiteit 

 
www.landelijkegildelozen.be 

Moederdag 
Op zaterdag  11 mei wordt de mis verzorgd 

door de Landelijke Gilde (19.00 uur). 

Na de mis is er voor iedere aanwezige moeder 

een kleine attentie. 

Dauwwandeling 

 
Op zondag 19 mei trekken we voor de 8

e
 maal 

de ontwakende natuur in om een mooie, rustige 

en vogel fluitende wandeling te maken. 

We vertrekken op de parking van café  

“The Bridge” te LOZEN 

om 06.00 uur stipt. 
Na de wandeling ( “de balken” + natuurgids  ) 

genieten we van een lekker ontbijt. 

Deelname in de onkosten €6 / persoon. 

Inschrijven voor 10 mei bij Robert 

Huysmans 011/44.71.93 of 0478/32.10.89 

Of via de website. 

 

Kruisdagenviering 
Maandag 27 mei : Fam. Leurs Jan 

                              Grote Heidestraat 4 - Kaulile 

                              20.00 uur (over PRB -  1é rechts) 

Dinsdag 28 mei  : fam. Tielemans Paul 

                              Rondestraat 25 – Lozen 

                              20.00 uur 

Woensdag 29 mei : Avondmis om 20.00 uur in                  

                              de parochiekerk van Lozen. 

 

St.-Benediktusviering 
 

Op zaterdag 29 juni 2019 breekt het 

spektakel terug los. 

Na de eucharistieviering van 19.00 uur 

kunnen we genieten van een lekker 

streekgerecht. Daarna start de verkoop per 

opbod van kleinvee en land- en 

tuinbouwproducten.  Verdere informatie 

vind je terug in de strooifolders. 

 

 
Eetbon voor streekgerechten te bekomen 

aan zeer democratische prijzen bij de 

bestuursleden Landelijke Gilde & 

Kloosterbestuur. 

Voorverkoop : € 7  -  Dag zelf : € 9 
 

Kermiskoers.(14 juli) 
Wie wil deelnemen aan de koers kan zich 

inschrijven via de website van “De Sluistrappers” 

www.sluistrappers.be 
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