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Beste leden,
Met dit bericht herinneren we u aan onze volgende activiteiten én een wijziging in het programma.
Het bezoek aan het Withof wordt uitgebreid met een bezoek aan de Kapel van Onze Lieve Vrouw
van den Akker te Minderhout. Het is een combinatie die voor de hand ligt omdat het twee
monumenten zijn die verbonden zijn aan de figuur van Waltman Van Dijck.
We verzamelen op 1 juni aan de Kapel in Minderhout en splitsen ons in twee groepen. De eerste
groep brengt eerst een bezoek aan het Withof, terwijl de tweede groep de kapel bezoekt. In de loop
van de namiddag wisselen de groepen.
Om dubbele informatie te vermijden wordt de lezing, die voorzien was op dinsdag 6 mei, geannuleerd
Maar voor het zover is verwachten we u zondag 11 mei voor een bezoek aan de restauratiewerken
aan de kerk van Loenhout. Voor de eerste activiteit is het nodig om vooraf en tijdig in te schrijven,
omdat het aantal bezoekers, om praktische redenen, beperkt is.
Patrick Melis

WIJZIGING IN HET PROGRAMMA
De lezing over het Withof, voorzien op dinsdag 6 mei wordt geannuleerd. De gidsen geven
u de informatie tijdens het bezoek zelf.

UITNODIGING
Zondag 11 mei: Bezoek aan de restauratiewerken van de kerk te Loenhout. We spreken
af om 14.00 uur aan de burelen van Frans Aertsen aan J. Van Looverenplein te Loenhout.
Ook niet leden zijn welkom.
Zondag 1 juni: Bezoek aan het Withof en aan de kapel van Onze Lieve Vrouw van den
Akker in Minderhout. We spreken af om 14.00 uur aan de kapel in Minderhout. Het bezoek
is voorbehouden aan leden. Het aantal personen dat kan deelnamen aan het bezoek is
beperkt. Inschrijven is noodzakelijk. Neem zo vlug mogelijk contact op met Patrick Melis,
telefonisch op het nummer 03 314 39 06 of e-mail patrick.melis@pandora.be

Lidgeld 2003
Misschien bent u één van de leden die het lidgeld voor het jaar 2003 nog niet betaalde.
Vandaar deze herinnering. Het lidgeld voor dit 2003 bedraagt
10 € voor een individueel lidmaatschap.
15 € voor lidmaatschap voor uw gezin (incl. inwonende kinderen)
Betalen kan op rekening nr. 646-2206140-83 van vzw Erfgoed Hoogstraten.
Is het mogelijk je e-mail adres te bezorgen aan Patrick Melis, de portkosten zijn enorm hoog.
Het bestuur

