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zaterdag 23

Voor de feestvergadering hebben we een avondvullend 
programma uitgewerkt.
 
We verwelkomen onze leden en hun huisgenoten op het 
feestelijke gedeelte 
a
 
Om 
 bestaande uit: 

 

 

Voor zij die dit verkiezen voorzien we ook een vegetarisch 
menu
loepzuivere groentesoep 
gevarieerde vegetarische schotel.
duiden op de inschrijvingstrook die je hieronder vindt.

LEDENBRIEF
januari

Lgschaffen@telenet.be  bankrekeningnummer : BE36 7343 8500 0281
www.Lgschaffen.be  bezoek ook onze facebook pagina

Beste wensen voor 2019 

Wij wensen jullie 
zoete zondagen, mysterieuze maandagen
dankbare dinsdagen, wonderbare woensdagen
dromerige donderdagen, vriendelijke vrijdagen
en zorgloze zaterdagen het hele jaar door
 
Bedankt dat u er bij was in 2018 en we hopen u dit jaar 
weer veel terug te zien tijdens onze activiteiten.
Want daar doen we het voor! 

zaterdag 23-02-2019 Ledenfeest

Voor de feestvergadering hebben we een avondvullend 
programma uitgewerkt. 
 
We verwelkomen onze leden en hun huisgenoten op het 
feestelijke gedeelte om 18u45 uur voor de 
aperitief en 3 hapjes per persoon in zaal ScafniS. 
 
Om 19u00 stipt voorzien we dan een feestmenu
bestaande uit:  

 
soep met verse champignons, 
gerookte ham en een wolkje room

     --- 
mootje zalm met frisse groentjes en 
      --- 
kalkoenfilet met appeltjes met veenbessen,
dagverse groenten en kroketten 

       --- 
dame-blanche 

       --- 
koffie en zoetjes 
 

Voor zij die dit verkiezen voorzien we ook een vegetarisch 
menu met een vegetarische entree. De soep
loepzuivere groentesoep en het hoofdgerecht
gevarieerde vegetarische schotel. Gelieve dit aan te 
duiden op de inschrijvingstrook die je hieronder vindt.

LEDENBRIEF 
januari 2019 

BE36 7343 8500 0281 
bezoek ook onze facebook pagina 
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NIEUWSBRIEF VOOR 
MEDEWERKERS 

  

12-03-2019 senioren infonamiddag : Gezond optimisme 
07-04-2019 lentewandeling 
16-04-2019 opkuisen kapel Oosterlinden 
17-04-2019 start petanquetrainingen op woensdagnamiddag vanaf 13u30 

Komende activiteiten 

Het bestuur 

Tijdens deze avond voorzien we degelijk amusement met leuke en 
dansbare muziek met DJ TC en een live optreden van Dinny. 
Verder is er het jaarverslag 2018 en een vooruitblik op 2019. 
 
deelnameprijs is vastgesteld op  
€ 25,00 volwassenen 
€ 20,00 voor jongeren tot en met 18 jaar 
 
Gezien deze prijs ook een optreden omvat kan u, voor zover u 
hierover beschikt, uw inschrijving ook betalen met één 
cultuurcheque ter waarde van € 5,00 aangevuld met het 
prijsverschil, zijnde € 20,00 of €15,00. 
 
Inschrijven bij uw bestuurslid/wijkmeester of via het centraal 
mailadres: Lgschaffen@telenet.be vóór 17-02-2019. 
 

INSCHRIJVINGSSTROOKJE LEDENFEEST 23-02-2019 
 
De heer/mevrouw: .....................................................................  schrijft in voor het ledenfeest 
op zaterdag 23 februari 2019 voor de volgende personen 
 
volwassenen         ....................  x € 25,00  vegetarisch aantal : …………. 
 
kinderen                ....................  x € 20,00  vegetarisch aantal : …………. 
 
Totaal: € ......................... ….. 
 
Gelieve te betalen vóór 17-02-2019 aan uw bestuurslid/wijkmeester 
of via overschrijving op bankrekeningnr BE36 7343 8500 0281. 
 
Uw deelname is pas definitief na ontvangst van uw betaling. 


