
 

We nodigen iedereen uit om mee te gaan bowlen in het 
Sportcentrum ’t Kanaal, Commelo 11 in Beringen op 
zaterdag 25 januari om 19u00. We spreken ter plaatse af 
tegen ten laatste 19u00.  
 
Leden betalen € 4,00, niet-leden € 8,00  
voor  2 speelbeurten 
Consumpties dienen zelf te worden betaald. 
 
Inschrijven via uw bestuurslid of wijkmeester vóór  
19-01-2020, 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. 

Zat 25-01-2020 bowlingavond 

Inhoud 
1 Bedankt 

2 Kerststal afbreken 

3 Bowlingavond 

4 ledenfeest 

5 Beste wensen 

LEDENBRIEF 
december 2019 

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 2020 onze vereniging 
trouw te blijven. 
We hopen u bij onze ledenbrief van januari 2020 de 
activiteitenagenda voor volgend jaar te kunnen 
presenteren. 

Zat 11-01-2020 Afbreken Kerststal 

Na Driekoningen breken we gewoonlijk de Kerststal terug 
op. We spreken af op zaterdag 11 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 

http://www.kanaalkanaal.be/ 

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



 

  

29-02-2020 Ledenfeest 

In voorbereiding voor het voorjaar
EHBO : reanimeren en AED toestel
lessen reflexologie 

Komende activiteiten

Het bestuur 

Prettig eindejaar en de beste wensen 
voor 20

Voor de feestvergadering hebben 
programma uitgewerkt.
We verwelkomen onze leden en hun huisgenoten op het
feestelijke gedeelte om 18u45
aperitief en hapjes in zaal ScafniS.
Om 19u00 stipt voorzien we dan een feestmenu
Meer info volgt nog.

Z

voorbereiding voor het voorjaar 
D toestel 

Komende activiteiten 

Prettig eindejaar en de beste wensen 
voor 2020. 

Wij  wensen je kriebels in je buik 
engeltjes op je schoot 
kaboutertjes in de keuken 
knuffels in je bed 
eendjes in je bad 
roze olifantjes op het behang 
Maar vooral … een fantastisch, gezond en schitterend 

Voor de feestvergadering hebben we een avondvullend
programma uitgewerkt. 
We verwelkomen onze leden en hun huisgenoten op het
feestelijke gedeelte om 18u45 voor de receptie met
aperitief en hapjes in zaal ScafniS. 
Om 19u00 stipt voorzien we dan een feestmenu
Meer info volgt nog. 

Zat 29-02-2020 Ledenfeest

NIEUWSBRIEF VOOR 
MEDEWERKERS 

Prettig eindejaar en de beste wensen 

een fantastisch, gezond en schitterend 2020 

we een avondvullend 

We verwelkomen onze leden en hun huisgenoten op het 
voor de receptie met 

Om 19u00 stipt voorzien we dan een feestmenu.  

Ledenfeest 


