
 

Inhoud 
1 Senioren : voordracht 

“Gezond optimisme!” 

2 Ledenvoordelen met  
uw lidkaart 

 

LEDENBRIEF 
februari 2019 

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

Di 12-03-2019 : senioren 
voordracht “Gezond optimisme!” 

Elke mens krijgt regelmatig te maken met tegenslag en 
verdriet. Hoe men ermee omgaat is afhankelijk van 
persoon tot persoon. Het is handig om enkele inzichten te 
verwerven over hoe je in het dagelijkse leven een positieve 
levenshouding kan krijgen. 
 
Irene Vanoppen vertelt ons hoe ons denken functioneert. 
Op een ontspannen, aangename en interactieve manier 
neemt ze ons mee in haar verhaal.  
Irene Vanoppen is maatschappelijk werkster van opleiding. 
Tijdens haar beroepsloopbaan was zij actief als provinciaal 
coördinator voor de inrichtende macht van de 
consultatiebureaus van Kind en Gezin in Limburg.  
 
Dit is een organisatie van het Gewest Diest en gaat door in 
Zaaltje Bibliotheek Bekkevoort 
Eugeen Coolsstraat 17A – 3460 Bekkevoort 
start om 14u00 
 
De voordracht is in 2 delen. Tijdens de pauze wordt er taart 
en koffie geserveerd. 
 
deelnameprijs 
€   5,00 onze  leden (+ partner) van +60  
€ 10,00 niet-leden 
 
Inschrijven is noodzakelijk bij Gaston op het nummer 
0474/99 14 93 of via email naar famdidden@telenet.be. 
vóór 07-03-2019. 



 

  

07-04-2019 lentewandeling
16-04-2019 opkuisen kapel Oosterlinden
17-04-2019 start petanquetrainingen op woensdagnamiddag vanaf 13u30
17-04-2019 kinderactiviteit 

Komende activiteiten

Het bestuur 

De zakagenda kunnen we u dit jaar niet meer aanbieden maar in 
de plaats zijn tal van nieuwe ledenvoordelen gekomen die echt 
geld opleveren.
 
€ 9,50 korting op de 4 

6 nummers van Nest zijn al inbegrepen in uw lidmaatschap.
Voor 
post naar u opgestuurd.
 
35%

Dus 
een korting van 
 
38%

Dat zijn 50 nummers aan 
 
10%

Het hele jaar door in alle vestigingen van Lunch Garden.
Wanneer u
vermeld dat u recht heeft op de korting voor “Gilden”.
 
6 of 10%
Bannier

6% korting bij aankopen van 
bij aankopen van meer dan 
de webshop maar wel in de winkels zelf. Toon uw lidkaart aan 
de kassa.
 
Regelmatig komen er nog nieuwe ledenvoordelen bij. Deze
bekijken en inschrijven voor de abonnementen kan via 

https://www.landelijkegilden.be/ledenvoordelen

Uw lidkaart van de Landelijke Gilden 
levert tal van voordelen op

lentewandeling 
opkuisen kapel Oosterlinden 
start petanquetrainingen op woensdagnamiddag vanaf 13u30

 

Komende activiteiten 

De zakagenda kunnen we u dit jaar niet meer aanbieden maar in 
de plaats zijn tal van nieuwe ledenvoordelen gekomen die echt 
geld opleveren. 

€ 9,50 korting op de 4 bijkomende nummers van Nest

6 nummers van Nest zijn al inbegrepen in uw lidmaatschap.
Voor € 14,00 ipv € 23,50 worden de 4 extra nummers via de 
post naar u opgestuurd. 

35% korting op jaarabonnement weekblad Libelle

Dus € 126,75/jaar in plaats van € 195,00/jaar, zomaar even 
een korting van € 68,25. 

38% korting op jaarabonnement op Knack

Dat zijn 50 nummers aan € 188,00/jaar ipv € 305,00/jaar.

10% op maaltijden naar keuze bij Lunch Garden

Het hele jaar door in alle vestigingen van Lunch Garden.
Wanneer u aan de kassa komt, toont u uw lidkaart en 
vermeld dat u recht heeft op de korting voor “Gilden”.

6 of 10% korting aankoop creatieve materialen bij De
Bannier 

6% korting bij aankopen van € 100,00 of minder, 10% korting 
bij aankopen van meer dan € 100,00. Korting is niet geldig via 
de webshop maar wel in de winkels zelf. Toon uw lidkaart aan 
de kassa. 

Regelmatig komen er nog nieuwe ledenvoordelen bij. Deze
bekijken en inschrijven voor de abonnementen kan via 

https://www.landelijkegilden.be/ledenvoordelen

Uw lidkaart van de Landelijke Gilden 
levert tal van voordelen op

NIEUWSBRIEF VOOR 
MEDEWERKERS 

start petanquetrainingen op woensdagnamiddag vanaf 13u30 

De zakagenda kunnen we u dit jaar niet meer aanbieden maar in 
de plaats zijn tal van nieuwe ledenvoordelen gekomen die echt 

bijkomende nummers van Nest 

6 nummers van Nest zijn al inbegrepen in uw lidmaatschap. 
€ 14,00 ipv € 23,50 worden de 4 extra nummers via de 

op jaarabonnement weekblad Libelle 

/jaar, zomaar even 

op jaarabonnement op Knack 

€ 188,00/jaar ipv € 305,00/jaar. 

op maaltijden naar keuze bij Lunch Garden 

Het hele jaar door in alle vestigingen van Lunch Garden. 
an de kassa komt, toont u uw lidkaart en 

vermeld dat u recht heeft op de korting voor “Gilden”. 

korting aankoop creatieve materialen bij De 

€ 100,00 of minder, 10% korting 
Korting is niet geldig via 

de webshop maar wel in de winkels zelf. Toon uw lidkaart aan 

Regelmatig komen er nog nieuwe ledenvoordelen bij. Deze 
bekijken en inschrijven voor de abonnementen kan via  

https://www.landelijkegilden.be/ledenvoordelen 

Uw lidkaart van de Landelijke Gilden 
levert tal van voordelen op 


