Landelijke Gilde

Waarloos

Beste leden,
Ons coronajaar loopt op zijn laatste benen!
Wij hopen dat jullie allen in goede gezondheid verkeren en
met optimisme naar het nieuwe jaar toekijken.
Natuurlijk hebben we twijfels over de toekomst en missen we onze
vrienden, familie en dorpsgenoten.
Ook voor onze vereniging was het niet anders. Buiten onze fietstocht
met aangepaste picknick is er niet veel kunnen doorgaan.
We zijn blij dat jullie nog steeds lid zijn en hopen jullie zo snel mogelijk
terug te zien op onze activiteiten.
Daarom kijken we samen met jullie uit naar 2021. Een jaar waarin we –
hopelijk – weer met z’n allen samen kunnen fietsen, wandelen, eten en
drinken. Een jaar om samen wat bij te leren op een leuke cursus of
gewoon te babbelen over koetjes en kalfjes. Waarin we discussies
aangaan over ons eigen dorp en platteland. Waarin we bedrijven of
tuinen bezoeken en andere uitstappen maken. Zoveel momenten
waarvan we dan dubbel zo hard gaan genieten.
Wij wensen jullie vreugdevolle feestdagen met je gezin en een prachtig
nieuw jaar! Zorg goed voor jezelf, voor mekaar en hou het gezond!
Het bestuur

TEERFEEST
Ons teerfeest van 16 januari 2021 zal zeker niet mogen doorgaan. Dat
staat nu al vast. Maar niemand belet ons om zelf voor een lekkere
maaltijd te zorgen.
Laat ons weten wat je die dag op het menu had en of het lekker was!
Inspiratie voor ons volgende ledenfeest is altijd welkom.

We presenteren hier gratis een alternatieve menu:
•
•
•

Niet veel soeps
Doofpotje van wild met zelf gedopte boontjes
Tegenslagroomtaart met gebakken peren

Geen telefonische reservaties
NOTEER TOCH ALVAST VOLGENDE DATA
Opruim zwerfvuil met Proper Waarloos zaterdag 24 april 2021
Concert Koninklijke fanfare Sint Cecilia zaterdag 8 mei 2021
Opluistering Mariakapel
zondag 9 mei 2021 van 09u30 - 12u00
Dagreis met Davidsfonds
zaterdag 29 mei 2021
Fietstocht
zondag 18 juli 2021 om 13u00
Barbecue
zondag 18 juli 2021 - 17u00
Boerenmarkt
zondag 29 augustus 2021
Dag van de Landbouw
zondag 12 september 2021
Dorpentoer
zondag 3 oktober 2021
wandeling met drankje en hapje in Waarloos (nieuw!)
Op stap in eigen buurt
eind oktober, nog te bepalen
en raadpleeg regelmatig onze website waarloos.landelijkegilden.be
want zo weet je welke activiteiten er kunnen doorgaan! Of welke er bij
komen!

Beste wensen
voor 2021
vanwege het bestuur
Landelijke Gilde Waarloos
Leo Wachters

Sabine Cerstiaens

Voorzitter, gewestwerking
015 31 17 24 of 0472 02 07 33
leowachters@hotmail.com

Secretaris
015 31 55 12

landelijkegildewaarloos@gmail.com

Dirk Braeckmans

Rita Lambrechts

Bestuurslid
015 31 79 02 of 0495 22 66 29
dirk.braeckmans@telenet.be

Bestuurslid
015 31 48 97 of 0496 92 52 33
lambrechtsrita@outlook.com

Carine Van Loock

Mon Lemmens

Fons Hendrickx

Gerda Callewaert

Bestuurslid
0486 34 05 37
carinevanloock@hotmail.com

Website, Pastoraal,
E-activiteiten, Ledenbeheer
015 31 73 78 of 0476 99 58 56
fons.hendrickx@telenet.be

Bestuurslid
015 31 02 80

Bestuurslid
015 31 17 24 of 0477 21 32 23
gerda_callewaert@hotmail.com

EH Jos Kempenaers
Proost

015 31 12 05

