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Beste leden, 
 
De beste wensen voor 2023 
Het bestuur wenst je het allerbeste voor alweer een nieuw jaar,  
een goede gezondheid en mogen jullie dromen uitkomen. 
Veel liefde voor elkaar en dit nieuwe jaar gaat in elk geval stukken beter zijn. 
Daar zijn we allemaal wel van overtuigd. 
 
Jaarplanning 
In bijlage vindt u een jaarprogramma voor 2023, maar is ook te raadplegen op onze website.  
Indien je voorstellen hebt om deze jaarplanning aan te passen, laat het ons gerust weten.  
We staan open voor elk voorstel. 
 
Zaterdag 7 januari  Afbreken kerststal 
Om 09u00 wordt de kerststal aan de kerk afgebroken en gestockeerd bij Louis Nolmans aan de 
Postbaan. Peter Vranken van “Hoeveslagerij Ter Hees” zal de kerststal vervoeren.  
We zouden het uitermate 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 tegen 09u00 naar de kerk. 
 
Zaterdag 21-01   Bowling in ’t Kanaal in Beringen 
We nodigen iedereen uit om mee te gaan bowlen in het Sportcentrum ’t Kanaal Commelo 11 in 
Beringen. We spreken ter plaatse af tegen ten laatste 19u00. Eerste spel is gratis.  
Het tweede spel kost 5€. Niet-leden betalen 10€. 
Consumpties zijn voor eigen rekening. 
Inschrijven via uw bestuurslid of wijkmeester vóór 16 januari, zodat we voldoende banen 
kunnen reserveren. Een email naar Lgschaffen@telenet.be is ook altijd mogelijk, 
Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van uw betaling op onze bankrekening: 
BE36 7343 8500 0281 
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 Zaterdag  25 februari Ledenfeest (meer info volgt nog) 
 

Voor vragen en voorstellen staan we zeker open.  
Stuur ze ons gerust toe ( Lgschaffen@telenet.be ).  
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur. 

 
Komende activiteiten 
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