
                        Schaffen, december 2008 
 
 
 
 
 
Beste leden,  
 
 

13 december: opstellen van de Kerststal. 
14 december: zettersprijskamp. 
22 december: knutselnamiddag voor jongeren. 
 
Met Kerstmis en Nieuwjaar in zicht, beginnen we met de nodige voorbereidselen 
om 2008 goed te beëindigen. 
 
Voor de opbouw van de Kerststal hebben we voorzien dat dit gebeurt zaterdag 13 
december vanaf 9 uur. Hierbij doen we ook graag een beroep op bereidwillige leden 
die ons hierin willen bijstaan. Het is immers voor iedereen fijn als we kunnen rekenen 
op vele helpers zodat we snel en efficiënt de Kerststal kunnen opzetten en versieren.  
 
Zondag 14 december om 14 uur hebben we een zetterswedstrijd. Iedereen kan zich 
komen ontspannen bij een gezellig spelletje kaart in de Gildenzaal. We voorzien 
een inschrijvingsgeld (3 €) dat vervolgens verdeeld wordt onder de eersten in het 
klassement over 5 ronden (2 prijzen per tafel). We beloven er niettemin een uiterst 
spannende namiddag van te maken. Inschrijven kan vanaf 13.30 uur. 
 
Maandag 22 december nodigen we graag de jongeren (kinderen en 
kleinkinderen)van 6 tot 12 jaar uit om een kerststukje in elkaar te knutselen. 
Bernadette Lemmens zal dit organiseren in het parochiehuis aan de Kerkstraat 11. 
We zijn zeker dat ze weer voor een verrassende creatie zal zorgen. We starten om 
9.30 uur en eindigen omstreeks 12 uur. Voor de goede orde vragen we de kinderen 
in te schrijven vóór 16 december 2008 bij middel van het strookje onderaan dit blad. 
Het is altijd interessant om zelf wat groen (dennentakjes, skimea, hulst, …) en een 
snoeischaar mee te brengen. Liefst een oud hemd of pull meebrengen om aan te 
trekken bij het verven. 
 
Bij een volgende nieuwsbrief, die we nog deze maand willen uitbrengen indien we 
kunnen beschikken over alle nuttige gegevens, geven we u de aankondiging van het 
weekend voor 2009. En noteer ook alvast 14 en 21 januari; dan organiseren we 
Whisky – proefavonden voor de liefhebbers van deze drank of diegene die Whisky 
willen leren ontdekken. 
 
We wensen nu reeds iedereen een gezellig kerstfeest en een denderend Eindejaar. 
 
Het bestuur. 
 
 

 

Schrijven in voor de knutselnamiddag van de Landelijke Gilde in het Parochiehuis op 
maandag 22 december van 9.30 tot 12 uur  ……………………………………………… 
………..……………………………………………………………………………………….. 


