
 

Inhoud 
1 Ladies night 

2 Opbouwen Kerststal 

3 Cinema te Koersel 

 

LEDENBRIEF 
november 2019 

zat 14-12-2019 Opbouwen Kerststal 

zat 07-12-2019 Ladies Night 
afsluiter kooklessen mannen 

Voor de finale van de kooklessen van de mannen is er op 
zaterdag 07-12-2019 voor hun dames de Ladies night. We 
hebben afspraak in Scafnis. 
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 14-12-2019 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. 

email : Lgschaffen@telenet.be  bankrekeningnummer : BE36 7343 8500 0281 
website : www.Lgschaffen.be    facebook : lgschaffencentrum 
 



 

NIEUWSBRIEF VOOR 
MEDEWERKERS 

  

11-01-2020 afbreken Kerststal 
25-01-2020 bowling 
29-02-2020 Ledenfeest 

Komende activiteiten 

Het bestuur 

Zat 21-12-2019 Kinderen naar cinema 
te Koersel met of zonder (groot)ouders 

We gaan naar een leuke en gezellige film kijken, wordt het 
Viva4Boma , frozen2 of Trouble. Of misschien gaan we wel naar 
alle 3 kijken in verschillende groepen. Welke het zal zijn blijft nog 
een verrassing! Een namiddag vol film, plezier, een drankje en 
een versnapering. 
 
wanneer : zaterdag 21 december 2019 

waar :  Theater The Roxy 
Pieter Vanhoudstraat 39 - 3582 Koersel-Beringen 

uur :   samenkomst om 12u30 aan Scafnis 
of 13u15 aan the Roxy Koersel  

start film 13u30 
 
prijs : inkom, drankje en versnapering 
   kinderen  volwassenen 
   3 tot 18 jaar 

leden   € 6.50   €   8.00  
niet-leden  € 9,00   € 12,00 
 
Over te schrijven op rekening BE36 7343 8500 0281 van LG 
Schaffen-centrum met vermelding: naam, aantal kinderen en 
aantal volwassenen 
 
Uiterste inschrijfdatum :17/12/2019 via bestuurslid of via email 
Lgschaffen@telenet.be. 
 
U bent pas ingeschreven na ontvangst van uw betaling. 


