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Lidgeld 2018

Alleen op rekeningnummer: BE41 0682 2160 4510
Vriendenkring Paracommando Regionale Leopoldsburg

Lijsterstraat 16 3940 Hechtel
Als mededeling "lidgeld 2018  naam & voornaam"

Aan alle leden : gelieve ook uw E-mail adres door te geven AUB.
De leden die reeds hun lidgeld betaald hebben voor 2018 moeten niet
reageren .

Paracommando: oudgedienden en actieven      20,00 €
Cadetten tot 24 jaar 8,50 €
Sympathisanten 30,00 €



Beste vrienden

Als je deze brief ontvangt zal het jaar teneinde lopen of al gepasseerd is.
Ik mag U met vreugde mededelen dat wij in het jaar 2018  ons 25 jaar bestaan kunnen vieren.
Hiphiep hoera, er zal indien mogelijk een aangepaste activiteit op volgen.

Wij hebben ons Jaarlijks  Kerstfeest weer achter de rug, en wij mogen zeggen met 60 deelnemers en goed
eten en gezellige babbel was het een geslaagd feest.
Hier enkel foto's voor mee foto's zie www.anpcvleopoldsburg.be

Marcel Corstjens : marcel.corstjens@proximus.be  : www.anpcvleopoldsburg.be
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