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LEDENBRIEF 
december 2017 

16-12-2017 Opbouwen Kerststal en 
kuisen dakgoten Kapel Oosterlinden 

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

Bedankt voor het hernieuwen van 
uw lidmaatschap 

De vernieuwing van de lidkaarten zit erop en we houden 
eraan u allen te bedanken om ook in 2018 onze vereniging 
trouw te blijven. 
We hopen u bij onze ledenbrief van januari 2018 de 
activiteitenagenda voor volgend jaar te kunnen 
presenteren. 

Nog even herinneren dat we op zaterdag 16-12-2017 aan de 
Kerstsfeer in ons dorp werken. 
 
Om 8u30 gaan we aan de slag om de Kerststal op te laden 
ten huize van Louis Nolmans aan de Postbaan. 
Om 9u00 starten we met de opbouw vóór de kerk. 
 
Aarzel dus niet en kom hetzij om 8u30 naar de Postbaan of 
tegen 9u00 naar het Sint- Hubertusplein. 

06-01-2018 Afbreken Kerststal 

Na Driekoningen breken we gewoonlijk de Kerststal terug 
op. We spreken af op zaterdag 6 januari om 9u00. aan de 
Sint-Hubertuskerk te Schaffen. Vele handen maken licht 
werk, dus veroorloven we ons nogmaals een beroep te 
doen op sterke en handige mannen/vrouwen om deze klus 
te klaren. Alvast bedankt voor de hulp 



 

NIEUWSBRIEF VOOR 
MEDEWERKERS 

  

We nodigen iedereen uit om mee te gaan bowlen in het 
Sportcentrum ’t Kanaal, Commelo 11 in Beringen op 
zaterdag 27 januari om 19u00. We spreken ter plaatse af 
tegen ten laatste 19u00.  
 
Leden betalen € 8,00, niet-leden € 13,00  
voor  2 speelbeurten en 
  2 drankbonnen.  
 
Inschrijven via uw bestuurslid of wijkmeester vóór  
21-01-2018, zodat we voldoende banen kunnen 
reserveren. 
Een email naar Lgschafffen@telenet.be is natuurlijk ook 
altijd mogelijk,  
 
Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van uw 
betaling op onze bankrekening BE36 7343 8500 0281. 

27-01-2018 bowlingavond 

24-02-2018 Ledenfeest 
06-03-2018 senioren infonamiddag : Hoe slapen weer een zaligheid werd 

Komende activiteiten 

Het bestuur 

Prettig eindejaar en de beste wensen 
voor 2018. 

We wensen u een super eindejaar en gezellige feestdagen toe. 
 
Het inchecken van vlucht 2018 is aangekondigd.  
Uw tussenlandingen zijn: geluk, gezondheid, liefde en vriendschap. 
De vlucht duurt 12 maanden en gelieve na de landing u om 24u00 
naar gate 31 te begeven. 
 
Goede reis en een gelukkig nieuwjaar! 

http://www.kanaalkanaal.be/ 


