Vrijdag 27 december 2019 KERSTFAKKELTOCHT
Dit jaar starten we onze kerstfakkeltocht vanop de parking van het sportpark in de
Heikantstraat 80 waar we stipt om 19u vertrekken.
Tijdens de wandeling houden we een tussenstop aan de kerstminiatuurdorpen van
Flor Arnouts, Leo Guns en Mark Arnouts in de Bareelstraat.
Nadien kunnen we ons verwarmen aan een heerlijk warm worstenbrood en de
nodige dranken in het lokaal van de atletiekclub ACK in het sportpark. Zowel het
worstenbrood als de dranken worden gratis aangeboden!
Mensen die dat willen kunnen weer een vrije gift geven waarvan de opbrengst dit jaar
geschonken wordt aan Kon-Tiki & De Kade, afdelingen van DVC Sint Jozef. Dit is
een dagcentrum voor kinderen, jongeren en volwassenen met een diep mentale en
motorische beperking.
Fakkels of lampionnen, indien mogelijk van eigen creatie, breng je best zelf mee!
Iedereen is welkom, ook niet leden! Graag tot dan!

Vrijdag 3 januari 2020: Jenevertocht
Nieuw dit jaar in ons programma is een heuse jenevertocht. We gaan een bezoek
brengen aan de Zonnedauwlaan (zijstraat van de Huybergsebaan) in Wildert. De
bewoners van deze straat in het woonbos in Wildert zorgen al voor de dertiende keer
op rij voor een bijzondere kerstsfeer in hun straat en dit door hun huis en tuin te
versieren met duizenden fonkelende lichtjes.
Omdat de afstand toch een beetje te ver is om te voet te doen hebben we een tractor
met huifkar afgehuurd. We vertrekken om 19.00 u. stipt aan den Heksenketel
(Kruisbos 17) waar we ook terug zullen aankomen rond 21.30u. Bij aankomst wacht
ons nog een lichte broodmaaltijd met spek en ei. De jenever zal natuurlijk voor,
tijdens en na de tocht niet ontbreken.
Om organisatorische redenen liefst inschrijven voor 1 januari bij Stef van den Bergh.
De deelname is gratis.

20, 21 en 22 maart 2020: Weekend Landelijke Gilde in
Robertville
2020 is weer het jaar dat we op weekend gaan met onze Landelijke Gilde. In het
weekend van 20, 21 en 22 maart hebben we een vakantiehuis afgehuurd in
Robertville. Robertville en omgeving maken deel uit van natuurreservaat De Hoge
Venen en is ook gekend van zijn stuwdam en stuwmeer.
Het weekend zal een mix zijn van ontspanning, wandelen door de ongerepte natuur,
bezienswaardigheden bezoeken (al dan niet met gids), eventueel fietsen (afhankelijk
van de weersvoorspellingen) en vooral ook veel plezier maken..
Een prijs kunnen we hier nog niet op plakken, maar we houden het meestal heel
democratisch. Alle onkosten worden opgeteld, het totaal gedeeld door het aantal
deelnemers en door tussenkomst van onze gildekas afgerond naar beneden. Na het
weekend volgt dan de eindafrekening.
Diegenen die interesse hebben om deel te nemen aan dit weekend, gelieve dit te
melden aan Jos Arnouts (jos.arnouts@skynet.be of 0497/44.85.53) en 100 euro
voorschot per persoon te betalen op de rekening BE92 7331 1903 7723 van
Landelijke Gilde Kalmthout. Het aantal deelnemers is beperkt tot 40 en dit omwille
van de grootte van de vakantiewoning. Als je op de site van Ardennes-Etape gaat
kijken, kan je de woning al eens bekijken onder het referentienummer 105542-04.
Aarzel dus niet om in te schrijven als je er bij wil zijn!

Noteer alvast volgende data in jullie agenda van 2020:
o Vrijdag 17 januari: teerfeest in het Strijboshof.
o Dinsdag 21 januari: gewestvormingsavond: “Watt met een dorp vol
power?”
o Zondag 2 februari: ochtendwandeling.
o 20, 21 en 22 maart: Landelijke Gilde Weekend.
o Vrijdag 1 mei: bieravond.
o Mei: voorjaarsuitstap.
o 18, 19 en 20 juni: Hoevefeesten.

