
 

  

 

 

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

Website:  www.Lgschaffen.be    Bezoek ook onze Facebookpagina  

 

Beste leden, 

 

Zondag 5 september Pasta-Take-Away 
Voor diegenen die nog willen bestellen: 

 

Bestellen kan via:  Bestelformulier 

                   of via:  www.Lgschaffen.be 

                                                                          

Bestelling moet uitgevoerd en betaald zijn vóór 29 augustus. 

Zondag 10 oktober  Herfstwandeling in Tessenderlo 
Vertrek vanaf ScafniS in groep om 13u30 of vertrek van de wandeling zelf om 14u00 op de 

grote parking ter hoogte van eetcafé Ter Scoete, Zavelberg 9, 3980 Tessenderlo.  

Hier start de wandeling van 8 à 9 km door de bossen van de Merode. 

Nadien bieden we u graag een broodmaaltijd met koffie aan in zaal ScafniS.  

 

Omwille van de corona-maatregelen is inschrijven verplicht. 

(ten laatste woensdag 6 oktober) 

Je kan dit melden aan uw bestuurslid/wijkmeester of stuur een berichtje naar 

Lgschaffen@telenet.be met vermelding van: 

1. Naam 

2. Voornaam 

3. Ik wens deel te nemen aan de broodmaaltijd of niet. 

 

De wandeling is voor iedereen gratis.  

Broodmaaltijd is gratis voor leden; niet-leden betalen 5€ per persoon. 

 

Zaterdag 16 oktober Kaas- en wijnavond 
Aanvang: 20u00. Deuren open vanaf 19u30. 

 

Dit jaar organiseren we opnieuw een kaas- en wijnavond in zaal ScafniS, rekening houdend 

met de corona-maatregelen die op dat moment van toepassing zijn.  

 

En dit keer zal Wijnen De Bleek enkele wijnen aanbieden en toelichten. Hij selecteerde voor 

ons uitstekende wijnen en voorziet gemiddeld 1 fles per deelnemer met eerst een selecte 

bubbel en vervolgens 3 witte en 3 rode wijnen.  

Wijzelf zorgen voor een rijkelijk gevulde kaas- en broodschotel.  

 

Inschrijven kan bij uw bestuurslid/wijkmeester of via Lgschaffen@telenet.be 

Ledenbrief 

  September 2021 
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 € 17,00 voor leden en hun huisgenoten 

 € 22,00 voor niet-leden 

Inschrijvingen zijn pas geldig na betaling of storting van het overeenstemmend bedrag. 

Uiterste betaaldatum: woensdag 13 oktober. 

 

Komende activiteiten 
 

Zaterdag   13 november Bowling in ’t Kanaal in Beringen 

 

Voor vragen en voorstellen staan we zeker open.  

Stuur ze ons gerust toe ( Lgschaffen@telenet.be ).  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het bestuur. 
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