
   

 

 

 

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

Website:  www.Lgschaffen.be    Bezoek ook onze Facebook pagina 

 

Zaterdag 29/02 Ledenfeest in ScafniS (herinnering) 
Voor details: zie vorige ledenbrief van januari 2020. 

Dit jaar wordt er een uitgebreid koud en warm feestbuffet voorzien.    

Volwassenen       € 26,00  niet-leden: € 31,00 

Jongeren tot en met 18 jaar € 21,00  niet-leden: € 26,00  

Inschrijving (betaling) vóór 22-02-2020.  

 

Dinsdag 10/03 Voordracht voor senioren: 
         Thuiszorg, hoe thuis geraken in de zorg? 
Als de grenzen van de thuiszorg bereikt zijn, dan kan een verhuis naar een assistentiewoning of 

naar een woon- en zorgcentrum een oplossing zijn. Ook dit komt aan bod. 

Seniorenconsulent Herman Plasmans spreekt over Thuiszorg. Deze briljante spreker kennen we 

van vroegere voordrachten en is zeker de moeite meer dan waard. 

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)  

       € 10,00           niet-leden 

Inschrijven is noodzakelijk bij Gaston op het nummer 0474/99 14 93 of via email naar 

famdidden@telenet.be vóór 06-03-2020. 

 

Zondag 19/04  Lentewandeling Veerle-Heide 
Op zondag 19 april organiseren we een lentewandeling te Veerle-Heide. We komen samen om 

13u30 aan zaal ScafniS om in groep naar het Buurthuis Zandstraat 13 te Veerle-Heide te rijden, 

of diegenen die rechtstreeks rijden om 14u00 aan het Buurthuis. Hier beginnen we onze 

wandeling van ongeveer 8,5 km door de bossen van de Merode. We passeren er ondermeer de 

Abdij van Averbode en genieten tevens van mooie uitzichten.  

Nadien is er een etentje voorzien (1 drankje inbegrepen) in het Buurthuis: 

        Koude schotel met kip       8€ voor leden        10€ voor niet-leden 

        Koude schotel met zalm     8€ voor leden        10€ voor niet-leden 

        Spaghetti                             8€ voor leden        10€ voor niet-leden  

        Kinder-spaghetti      5€ voor leden        7.50€ voor niet-leden 

        Croque uit het vuistje dubbel  5€ voor leden        7.50€ voor niet-leden 

 

 

Ledenbrief 

 februari 2020 



Graag uw deelname – indien u mee gaat eten - bevestigen bij uw bestuurslid/wijkmeester  

of via email naar Lgschaffen@telenet.be Uw maaltijd (geef op welke) wordt pas gereserveerd 

na ontvangst van uw betaling vóór 12-04-2020. 

 

Vrijdag 16/10 Wandelweekend Valkenburg (herinnering) 
Voor details: zie vorige ledenbrief van januari 2020. 

Je kan alle gegevens van dit hotel vinden onder www.grandhotelmonopole.nl 

Voorschot        € 30 per volwassene 

           € 10 per kind 

Inschrijving (betaling voorschot) vóór 25-03-2020.  

 

Komende activiteit 
16 mei Bus-uitstap naar de tuinen van Adegem  https://www.tov.be/nl/de-tuinen-van-adegem  

   en het Canada Poland Museum    https://www.tov.be/nl/canada-poland-museum 

 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur. 


