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1 Ladies night 

2 Opbouwen Kerststal 

3 Kapel Oosterlinden 

4 Tejaterkaffee 2018 

LEDENBRIEF 
november 2017 

16-12-2017 Opbouwen Kerststal 

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

09-12-2017 Ladies Night 
afsluiter kooklessen mannen 

Voor de finale van de kooklessen van de mannen is er op 
zaterdag 09-12-2017 voor hun dames de Ladies night., We 
hebben afspraak in de Gildenzaal. 
De mannen starten die dag hun voorbereidingen om 
17u00. De dames worden verwacht omstreeks 19u30 u.  
 
Graag inschrijven ofwel tijdens de kooklessen, ofwel via 
Lgschaffen@telenet.be. 
 
Deelnameprijs is de werkelijke kostprijs van de 
aangekochte ingrediënten van die avond. Afrekening 
hiervoor wordt de avond zelf gemaakt. 

Zoals reeds vele jaren stellen we ook dit jaar de kerststal op 
aan de kerk met de bedoeling de kerstsfeer in Schaffen te 
brengen. 
 
Op zaterdag 16-12-2017 gaan we om 
8u30 aan de slag om de stal op te laden ten huize van Louis 
Nolmans aan de Postbaan. 
Om 9u00 starten we met de opbouw vóór de kerk. 
 
We zouden het ten zeerste op prijs stellen als we wat hulp 
kunnen krijgen van onze leden die zich hiervoor in de 
voormiddag willen inzetten. Het is altijd een toffe sfeer in de 
groep van enthousiaste timmerlieden. We trakteren met een 
natje en een droogje. 
 
Aarzel dus niet en kom hetzij om 8u30 naar de Postbaan of 
tegen 9u00 naar het Sint- Hubertusplein. 



 

NIEUWSBRIEF VOOR 

MEDEWERKERS 

  

Samen met het opstellen van de Kerststal op 16-12-2017 
gaan we ook de dakgoten van de Kapel van Oosterlinden 
proper maken in de Kleinbaan. 
Deze liggen vol bladeren. 
Een kleine taak die we dan snel even afhandelen zodat de 

dakgoten weer netjes kunnen aflopen 

16-12-2017 kuisen dakgoten Kapel 
Oosterlinden 

06-01-2018 afbreken Kerststal 
27-01-2018 bowling in ’t Kanaal te Beringen 
24-02-2018 Ledenfeest 

Meer info 

http://www.uilenspiegel.nu/produc

ties/22e-tejaterkaffee 

Komende activiteiten 

Het bestuur 

Tejaterkaffee Ktg Uilenspiegel 

Noteer alvast in uw agenda deze super plezante avond 
Woensdag 09-05-2018. De dag nadien is een feestdag, dus we 
kunnen uitslapen. 
 
Iedereen kan mee : 
leden 
niet-leden 
kinderen/studenten          met of zonder Uilenspiegelabonnement 
 
Voor iedereen aangepaste inkomprijzen, ook voor de deelnemers 
die zelf een Uilenspiegelabonnement hebben. 
Meer info volgt in een volgende nieuwsbrief. 
Plaatsen zijn beperkt. 


