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September t.e.m.december 2022
Kooklessen.

Hernieuwing van de lidkaarten 2023
Dit jaar is het lidgeld geïndexeerd en bedraagt
€ 29. De lidgelden zullen net zoals vorig jaar
automatisch op digitale wijze geïnd worden.
Indien dit eind november niet gebeurd is laat
dit dan weten aan Jan Dewitte: 0493:63.94.41
Oogstdankviering op 18 september
Deze gaat door in de kerk van Lozen en start
om 10.00u. Na de mis wordt er soep met
brood geschonken, een borrel kan ook.
Jaarlijkse reis op zaterdag 15 oktober
Dit jaar hebben we gekozen voor een uitstap
naar Maastricht.
Deelname €40/persoon (alles inbegrepen)
Zie inschrijvingsformulier (reeds gekregen)

De inschrijvingen zijn beperkt tot 50 personen.
De 1ste 50 inschrijvingen kunnen mee.
Inschrijven enkel en alleen bij Frans Boonen:
0472/56.22.00

Deelnamebijdragen voor Landelijke Gilde
Lozen kunnen altijd gestort worden op het
rekeningnr :
BE47 7352 4001 6380
met vermelding van de activiteit

Whisky degustatie-vrijdag-21 oktober
Wegens succes vervolmaken we onze opgedane
kennis rond het whisky gebeuren.
We starten om 20.00 uur in de Leemskuil.
Voor de leden onder ons die niet kunnen koken of
de leden die zich willen perfectioneren in het
koken bieden we terug een reeks van kooklessen
aan in “De Leemskuil”
De eerste les wordt er een startsom van €100
betaald en de laatste les gebeurt er een
eindafrekening.
Inschrijven en info : Jos Jansen 0494/27.64.63

-

Dinsdag 25 oktober
Dinsdag 08 november
Dinsdag 15 november
Dinsdag 22 november
Dinsdag 29 november
Zaterdag 10 december - afsluitavond

Noteer alvast zaterdag

28 januari

2023

Om deel te nemen aan deze degustatie dien je in
te schrijven bij Frans Boonen 0472/56.22.00
tussen 18.00 & 20.00 uur en dit VOOR 16 oktober.
Deelname in de onkosten : € 10 / persoon (leden)
€ 15/pers. (NIET leden)

Kerstwandeling.
Op woensdag 28 december gaat volgens jaarlijkse
traditie onze 20ste kerstwandeling door.
Deze sfeerwandeling van ongeveer 7 km en de
Live Muziek achteraf in de Leemskuil . zal de
moeite waard zijn.
Volwassenen € 7 – kinderen (-12j) € 2
Start : “De Leemskuil “ (naast de kerk)
Verdere informatie volgt in ons kerstfoldertje.
Inschrijven kan bij Frans Boonen 0472/56.22.00
tussen 18.00 & 20.00 uur
Wij wensen iedereen een prettig eindejaar toe
en een gezond 2023

