
Velen onder onze leden hebben hun stem uitgebracht om 
nieuwe bestuursleden te verkiezen. Bedankt hiervoor! 
 
Op basis van de uitslag van deze stemming werden 
verschillende leden gevraagd deel uit te maken van het 
nieuwe bestuur. 3 leden hebben toegezegd, We heten ze 
van harte welkom. 
 
De vorige bestuursvergadering werd in onderling overleg 
een nieuw bestuur aangesteld voor de komende 5 jaar 
 
De samenstelling gaat als volgt: 
voorzitter :   Angelo Dirkx 
ondervoorzitter:  Alain Peremans 
secretaris:   Hilde Van Dam 
penningmeester:  Gaston Didden 
gewestafgevaardigde: Hendrik Segers 
seniorenafgevaardigde: Gaston Didden 
webmaster:   Willy Van Roy 
proost:    Jef Busschots 
bestuursleden:  Patrizia Cordella 
    Pierre Desmet 
    Geert Goossens 
    Willy Rens 

Georges Valgaerts 
    Christine Van Bogaert 

Els Vancauwenbergh 

Nieuw bestuur 2017 - 2022 

Kaas- en wijnavond 
in samenwerking 
met 

Inhoud 
1 Nieuw bestuur 
2 Kaas- en Wijnavond 

3 Lentewandeling 

We hebben 3 nieuwe 
bestuursleden. 

 
Patrizia Cordella 

Willy Rens 
Christine Van Bogaert 

LEDENBRIEF 
maart 2017 

18-03-2017 om 20u te Scafnis 
Kaas- en wijnavond 
Ook dit jaar organiseren wij een kaas- en wijnavond in zaal 
ScafniS op zaterdag 18 maart om 20 uur. 
 
En dit keer zal wijnhandel Neven de wijnen aanbieden en 
toelichten.  Hij selecteerde voor ons uitstekende wijnen en 
voorziet gemiddeld 1 fles per deelnemer met eerst een 
selecte Bubbel en vervolgens 3 witte en 3 rode wereld- 
wijnen. Wijzelf zorgen voor een rijkelijk gevulde kaas- 
broodschotel.  
 
U kan een kaas- en wijnticket aanschaffen bij uw 
bestuurslid, wijkmeester of inschrijven met een E-mail naar 
Lgschaffen@telenet.be 
 
 € 15,00 voor leden en hun huisgenoten 
 € 20,00 voor niet-leden 
Inschrijvingen zijn pas geldig na betaling of storting van het 
overeenstemmend bedrag. 

Email : Lgschaffen@telenet.be                    Bankrekeningnummer : BE36 7343 8500 0281 



 

NIEUWSBRIEF VOOR 
MEDEWERKERS 

 

Op zondag 2 april organiseren we onze lentewandeling die 
doorgaat in Langdorp, gekoppeld aan een lekkere BBQ. 
 
We komen samen aan Scafnis om 13h30 om in groep naar 
het Wolf-café in Langdorp te rijden (Langdorpsesteenweg 
297). Hier hebben we ruim parkeergelegenheid en 
beginnen we ook onze wandeling van ongeveer 8,5 km. 
Het parcours loopt eerst over de bosberg om nadien door 
het broek langs de Demer terug te keren. 
 
Na de wandeling worden we getrakteerd op een BBQ 
 met 3 stukken vlees die we aanbieden aan  
 
volwassene   kind tot 12 jaar 
3 stukken vlees  2 stukken vlees 
€ 17,00 voor leden  €   9,00 voor leden 
€ 20,00 niet-leden  € 12,00 niet-leden 
 
We hebben hierbij de keuze uit houthakkersspek, 
kippenbrochette, chipolata, steak of scampibrochette.  
 
Graag uw deelname bevestigen via onderstaand strookje 
bij uw bestuurslid/wijkmeester of via email naar 
Lgschaffen@telenet.be met uw keuze en de overschrijving 
van het geld vóór 25 maart 2017. 

19/04/2017        start petanque-training 
12/04/2017        voor de kinderen : 1 dag mijnwerker 
24/04/2017        opkuisen kapel Oosterlinde 
25/04/2017        voor senioren : stemmen uit het Sluimerland 
30/04/2017        opendeur boerderij Ter Hees bij Els & Peter 

02-04-2017 om 13u30 
Lentewandeling te Langdorp 
met aansluitend BBQ 

www.wolfbelgium.com 

Komende activiteiten 

INSCHRIJVINGSSTROOKJE BBQ LENTEWANDELING 02-04-2017 
 
De heer/mevrouw:  .....................................................................  schrijft in voor de BBQ 
op zondag 2 april 2017 en  
kiest voor een BBQ volwassene (3 stukken vlees) of kind tot 12 jaar (2 stukken vlees)  
(vul hier uw keuzes in):  
Persoon 1: ……………… keuze ………………… en : ……………………. en ……………….. 
Persoon 2:: ………………keuze ………………… en : ……………………. en ……………….. 
Persoon 3:: ………………keuze ………………… en : ……………………. en ……………….. 
Persoon 4:: ………………keuze ………………… en : ……………………. en ……………….. 
Totaal: € ......................... ….. 
 
Gelieve te betalen vóór 25/03/2017  aan uw bestuurslid/wijkmeester 
of via overschrijving op bankrekeningnr BE36 7343 8500 0281 

Het bestuur 


