
Schaffen, februari 2016 
 
 

Rekening: BE36 7343 8500 0281 
E-mail: Lgschaffen@telenet.be 

 
 

 

Beste leden, 

 
- Zaterdag 27 februari    Feestvergadering 

- Dinsdag 15 maart   Info-namiddag over slaapstoornissen. 

    

 

27 februari  Feestvergadering 2016 

 

Voor de feestvergadering hebben we een avondvullend programma uitgewerkt. 

 

We verwelkomen onze leden en hun huisgenoten op het feestelijke gedeelte om 18.45 uur 

met een receptie in de Gildenzaal.  

 

Om 19 uur stipt voorzien we dan een feestmenu bestaande uit:  

 

- Aperitief met hapjes. 

- Exotisch slaatje met mozzarella en gerookte ham. 

- Bloemkoolsoepje met bieslookroom. 

- Gebakken speenvarken hesp met kruidenboter, 3 groenten en kroketten 

- Dame Blanche met slagroom. 

- Koffie. 

 

Voor zij die dit verkiezen voorzien we ook een vegetarisch menu. Het voorgerecht is dan: 

een fruitig vegetarisch slaatje en het hoofdgerecht: vegetarische burger met saus, 3 groenten 

en kroketten. Gelieve dit aan te duiden op de inschrijvingstrook die je hieronder vindt. 

 

Tijdens deze avond voorzien we degelijk amusement met leuke en dansbare muziek. 

Verder is er het jaarverslag vanwege het bestuur. 

 

Voor volwassenen is de deelnameprijs vastgesteld op 23 €. 

Voor jongeren tot en met 18 jaar: 17 €. 

Gezien deze prijs ook het optreden omvat kun je, voor zover je hierover beschikt, uw 

inschrijving ook betalen met één cultuurcheque ter waarde van 5 euro aangevuld met het 

prijsverschil, zijnde 18 of 12 euro. 

 

Liefst inschrijven bij uw bestuurslid of via het centraal mailadres: Lgschaffen@telenet.be , 

uiterlijk vóór 22.02.2016. 

 

 

 
 



15 maart Infoavond over slaapstoornissen 

 
Op dinsdag 15 maart nodigen we u uit voor een boeiende info-namiddag over 

slaapstoornissen onder de titel “Als Schaapjes tellen niet meer werkt”. Deze namiddag wordt 

georganiseerd door het Gewest en gaat door te Bekkevoort in de zaal van de bibliotheek en 

loopt van 14 tot 16 u. 

 

Er is een pauze voorzien zodat we de deelnemers koffie en 2 koffiekoeken kunnen aanbieden.  

 

Dit wordt aan alle leden van +60 aangeboden aan € 8. We leggen vanuit de kas € 4 bij en u 

betaalt dus eveneens € 4 om mee te doen. Inschrijven doe je best bij Gaston op het 

nummer 0474-99 14 93 of via email naar famdidden@telenet.be. 

 

We hopen dat u met plezier zult deelnemen aan deze activiteiten. 

 

Het bestuur. 

 

 

 

 

Dhr. / Mevr. schrijft in voor de feestvergadering van 27 februari 2016 met --------x 

volwassenen en ------- x jongeren en betaalt  € ………… Aantal vegetarische menu’s: ……… 


