
                                    Schaffen, december 2012. 
 
. 
                  Rekening: BE36 7343 8500 0281 
         E-mail:  Lgschaffen@telenet.be 

 

 
Beste leden, 
 

1- Karting in Mol op 19 januari. 
2- Ladies Night op 9 februari 
3- Feestvergadering op zaterdag 17 februari 

 
Nieuwjaar nadert met rasse schreden en ondertussen zijn we in volle voorbereiding 
van de feesten. We zijn ervan overtuigd dat 2013 voor onze leden voorspoed, 
gezondheid en succes zal brengen. Wij zullen alvast ons uiterste best voor doen dat 
het een geslaagd nieuwe jaar mag worden. Bewijs hiervan ons jaarprogramma 2013 
als bijlage aan deze ledenbrief. 
 
Meteen vragen we uw aandacht voor de karting die we organiseren op zaterdag 
19 januari en waarvoor we op voorhand het aantal deelnemers dienen door te 
geven.  
 
Het programma omvat 2 activiteiten: een beurt karting en een Q- Zar Lasergame. 
Op de website vinden we hierover: ‘Gewapend met een laserpistool probeer je in een 
ruimte vol muziek, discolights, lasers en rook op zoek te gaan naar het hoofdkwartier 
van je tegenstander. Spanning en ontspanning wisselen zich voortdurend af in deze 
helse rit door de wereld van de virtual reality.  
Door zijn avontuurlijk karakter is deze vorm van amusement uitermate geschikt voor 
groepen’ zie http://www.molinaction.be/languageSelect.php.  
Wij komen samen aan ScafniS om 18 u. of om 18.45 u. aan het kartcentrum in 
Mol (Keirlandse Zillen 7, 2400 Mol). Leden betalen € 15, niet – leden €22. Hierin zijn 
vervat 1 karting beurt, 1 x lasergame en 1 drankje. 
 
 Inschrijven is noodzakelijk om deel te nemen vóór 12 januari 2013. Gebruik 
hiervoor het strookje onderaan deze ledenbrief dat je afgeeft aan uw wijkmeester of 
doormailt naar hilde.van.dam.schaffen@gmail.com. Deelnemen kan voor personen 
van minstens 130 cm. groot.  
Betalen kan je best door overschrijving naar rekeningnr. BE36 7343 8500 0281 
van onze gilde met vermelding ‘naam + karting Mol’ of ook nog bij uw bestuurslid. 
 
Nog ter info: in het kader van de kooklessen is er een Ladies Night gepland op 
zaterdag 9 februari 2013 in ScafniS. De voorbereidselen beginnen om 16.30 uur, 
de partners worden uitgenodigd omstreeks 19.30 u. Voor alle geïnteresseerden: 
Inschrijven vóór 31 januari bij Gaston (famdidden@skynet.be of gsm 0474 99.14.93) 
 
 
 
 



 
 
 
En voor de feestvergadering hebben we een avondvullend programma uitgewerkt. 
 
Op zaterdag 16 februari beginnen we ons ledenfeest met een misviering  
om 17.30 uur ter nagedachtenis van de overleden leden van onze vereniging.  
 
Vervolgens verwelkomen we onze leden en hun huisgenoten op het feestelijke 
gedeelte om 18.45 uur met een receptie in de Gildenzaal. Deze wordt ons 
trouwens weer aangeboden door Agro-bedrijfsverzorging, waarvoor onze hartelijke 
dank.  
 
Om 19 uur stipt voorzien we dan een feestmenu bestaande uit:  
- aperitief met hapjes 
- tomaat garnaal 
- tomatensoep met balletjes, 
- jachtgebraad met seizoensgroenten en kroketten, 
-  dessertbord  
- koffie & water op tafel. 
 
Tijdens deze avond voorzien we degelijk amusement met leuke en dansbare muziek 
Verder is er het jaarverslag vanwege het bestuur en een eigen act.  
 
Voor volwassenen is de deelnameprijs vastgesteld op 22 €. 
Voor jongeren tot en met 18 jaar: 16 €. 
Gezien deze prijs ook het optreden omvat kun je, voor zover je hierover beschikt, uw 
inschrijving ook betalen met één cultuurcheque ter waarde van 5 euro aangevuld met 
het prijsverschil, zijnde 17 of 11 euro. 
Liefst inschrijven bij uw bestuurslid, uiterlijk vóór 11.02.2013. 
 
En als je in deze eindejaar periode wat tijd vrij hebt surf ook eens naar ons website-
adres: www.Lgschaffen.be 

Mailen kan je naar Lgschaffen@telenet.be. Antwoord verzekerd. 
 
 
Het bestuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
…………………………………………(naam en voornaam) schrijft in met …x personen 
en betaalt: leden: ….x 15= €……. / niet-leden: …..x 22= € ….. : totaal: € ……….. 
Ik kom naar ScafniS / Mol( schrappen wat niet past) 

 



Jaarkalender 2013: 
 

Maand Dag Startuur  

Januari 05 zaterdag 09.00 u. Kerststal opbreken 

 08 dinsdag 20.00 u. Bestuursvergadering  

 19 zaterdag 19.00 U Karting Mol in Action 

    

Februari 05 dinsdag 20.30 u. Bestuursvergadering 

 09 zaterdag 17 u. Ladies Night 

 16 zaterdag 18.30 u. Ledenfeest 

   Gespreksnamiddag voor de senioren 

    

Maart 05 dinsdag 20.30 u. Bestuursvergadering 

 11 maandag 18.00 u. Vormingsavond bestuursleden in Leuven 

 17 zondag 13.30 u. Lentewandeling 

 18 maandag 19 u. Workshop fietsherstellen  

of 25 maandag 19 u. WorkshopFietsherstellen  

    

April 02 dinsdag 20.30 u. Bestuursvergadering 

 03 woensdag 13. 30 u. Petanque-training  

 03 woensdag 13.30 u. Kinepolis leuven 

of 10 woensdag 13.30 u. Kinepolis leuven 

 10 woensdag 13.00 u. Petanque-training 

 17 woensdag 13.00 u. Petanque-training 

 22 maandag 18.00 u. Opkuis kapel Oosterlinde 

 24 woensdag 13.00 u. Petanque-training 

    

Mei 01 woensdag 13.00 u. Petanque-training 

 07 dinsdag 20.30 u. Bestuursvergadering 

 08 woensdag 13.00 u. Petanque-training 

 11 zaterdag 19.30 u. Bedevaart naar Scherpenheuvel 

 12 zondag  Moederdag ontbijt aan huis 

 15 woensdag 13.00 u . Petanque-training 

 19 zondag  Ballonvaart 

 22 woensdag 13.00 u. Petanque-training 

 27 maandag 20.00 u. Workshop Cocktails maken 

 29 woensdag 13.00 u . Petanque-training 

    

Juni 04 dinsdag 20.30 u. Bestuursvergadering 

 05 woensdag 13.00 u . Petanque-training 

 12 woensdag 13.00 u . Petanque-training 

 16 zondag  Fietstocht naar Langdorp 

 19 woensdag 13.00 u . Petanque-training 

 26 woensdag 19.00 u. Petanque inschrijven om 18:30 u. 

 29 &30 10.00 u. Opentuinen-dag 

    

Juli 02 dinsdag 20.30 u. Bestuursvergadering 

 03 woensdag 13.00 u . Petanque-training 

 17 woensdag 13.00 u . Petanque-training 



 24 woensdag 19.00 u. Petanque inschrijven om 18:30 u. 

 31 woensdag 13.00 u . Petanque-training 

    

Augustus 04 zondag 14 u. De Gilde uit de bol – 110 jaar Landelijke Gilde Schaffen 

 06 dinsdag 20.30 u. Bestuursvergadering 

 07 woensdag 19;00 u. Petanque inschrijven om 18:30 u. 

 14 woensdag 13.00 u . Petanque-training 

 17 zaterdag  Uitstap naar Tongeren 

 20 dinsdag 20.30 u. Bestuursvergadering (extra owv pastadag) 

 21 woensdag 19.00 u. Petanque inschrijven om 18:30 u. 

 28 woensdag 13.00 u . Petanque-training 

    

September 01 zondag 11.30 u. Italiaans pastabuffet 

 03 dinsdag 20.30 u. Bestuursvergadering 

 04 woensdag 13.00 u. Petanque-training 

 11 woensdag 13.00 u. Petanque-training 

 18 woensdag 13.00 u. Petanque-training 

 25 woensdag 13.00 u. Petanque-training 

   wandelweekend 

   wandelweekend 

   wandelweekend 

    

Oktober 01 dinsdag 20.30 u. Bestuursvergadering 

 12 zaterdag 20.00 u. Kaas- en wijnavond  

 20 zondag 13.30 u. Wandeling 

 24 donderdag 20.00 u. Tejaterkaffee bij Ktg Uilenspiegel 

    

November   Animatie senioren 

 05 dinsdag 20.30 u. Bestuursvergadering 

 11 maandag 19 u. Kooklessen groep 1 

 13 woensdag 19 u. Kooklessen groep 2 

 18 maandag 19 u. Kooklessen groep 1 

 20 woensdag 19 u. Kooklessen groep 2 

 25 maandag 19 u. Kooklessen groep 1 

 27 woensdag 19 u. Kooklessen groep 2 

    

December 03 dinsdag 20.30 u. Bestuursvergadering 

 07 zaterdag 17 u. Ladies Night  

 14 zaterdag 09.00 u. Opstellen Kerststal 

  14 u. Knutselen voor kinderen 

    

    

 

Dit programma is een ontwerp van activiteiten die we volgend jaar willen organiseren maar kan nog 

steeds, om praktische redenen, worden aangepast. 


