
                 Schaffen, december 2013. 
                 Rekening: BE36 7343 8500 0281 
       E-mail:  Lgschaffen@telenet.be 
 
 
 
 
 

 
Beste leden,  
 
Hierbij vindt u de aankondiging van de activiteiten in de maand december van onze 
gilde. 

 
1- zaterdag 14 december.  Opstellen Kerststal 
2- woensdag 18 december.  Bakken en versieren biscuit. 
3- dinsdag 31 december    Soep op de Stoep 

 
 

1- zaterdag 14 december 2013 Opbouwen Kerststal 

 
Naar jaarlijkse gewoonte stellen we ook dit jaar de kerststal op aan de kerk met 
de bedoeling de kerstsfeer in Schaffen te brengen. Op zaterdag 14 december gaan 
we om 8u30 aan de slag. Eerst wordt de stal opgeladen ten huize van Louis 
Nolmans aan de Postbaan om tegen 9u te starten met de opbouw vóór de kerk. 
We zouden het ten zeerste op prijs stellen als we wat hulp kunnen krijgen van 
onze leden die zich hiervoor in de voormiddag willen inzetten. Alleen er al bij zijn 
in de groep van enthousiaste timmerlieden is plezant. Aarzel dus niet en kom hetzij 
om 8u30 naar de Postbaan of  tegen 9u naar het Sint-Hubertusplein. 
 
 

2- woensdag 18 december 2013 Biscuit bakken en versieren voor 
       kinderen en kleinkinderen 

 
Op woensdag 18 december verwachten we dan weer de jongeren om 14 uur in 
de keuken van ScafniS voor een workshop rond het bakken en versieren van 
biscuit. We hebben een ervaren en polyvalente bakster weten te strikken (Stefanie 
Jobse) die de knepen van het vak zal aanleren. De jongeren zijn bij voorkeur 
ongeveer tussen de 6 en 16 jaar. Einde is voorzien rond 17u. 
Ze kunnen best ook wat uitrusting voorzien om aan de slag te gaan. Ze brengen 
mee: 
- een schort 
- een placematje zonder ribbels (dus glad oppervlak) 
- een spatel en steekvormpjes indien beschikbaar 

 
Om praktische redenen is het aantal deelnemers beperkt tot 12.  
 
Inschrijven doe je door de deelname te bevestigen op het E-mailadres 
Lgschaffen@telenet.be  of bij uw bestuurslid.  We vragen per kind een kleine 



bijdrage van € 2,00 te storten op rekening nr. BE36 7343 8500 0281 van de 
landelijke gilde Schaffen-Centrum. 
Hiervoor zullen ze ruim gecompenseerd worden met super lekkere biscuitgebakjes 
waar ze thuis kunnen van snoepen met mama en papa, broer en zus of oma en opa.  
 
De eerste 12 overschrijvingen op onze bankrekening komen op 18 december aan de 
beurt. Indien er meer kandidaten zijn herhalen we deze workshop in de loop van de 
volgende maanden. 
 
 

3- dinsdag 31 december 2013  Soep op de stoep 

 
Reeds 20 jaar verzorgen wij de Kerststal. En steeds hebben we dit aangegrepen om 
mensen samen te brengen en aandacht te geven aan solidariteit en 
verdraagzaamheid. Dit jaar doen we dit met een actie van Soep op de stoep. Een 
dampende beker soep, in ruil voor een vrije bijdrage. Dat is de basis van Soep op de 
Stoep, een jaarlijks terugkerende actie van Welzijnszorg. We zijn blij dat we aan 
dit project ook een steentje kunnen bijdragen door zelf soep te maken en aan te 
bieden aan iedereen die zijn steun wil geven om armoede op het platteland te 
verlichten. Op dinsdag 31 december willen we de winter trotseren om de mensen 
van Schaffen en omstreken hun goed hart bloot te leggen en dit goed doel te 
steunen. In een verwarmde tent ontvangen we graag iedereen met uiteraard 
lekkere soep en een goed gesprek van 9 tot 14 u. Maak van de gelegenheid gebruik 
om uw dorpsgenoten reeds een vroege gelukkige Nieuwjaar te wensen. Iedereen is 
van harte welkom. 
 
 

Reeds te noteren in uw nieuwe agenda van 2014 

 
En een datum die elk sportief lid alvast nu reeds noteert in zijn nieuwe agenda: 
zaterdag 25 januari 2014: karting bij Mol in Action’. Hiervoor meer nieuws in onze 
volgende ledenbrief.  
 
Zaterdag 15 februari 2014 zetten we ons eerst aan tafel en strekken we daarna 
onze benen op het ledenfeest. 
 
De volledige agenda voor 2014 mag u verwachten bij onze volgende ledenbrief. Dan 
kan u uw voorkeuractiviteiten reeds met stip noteren in uw agenda. 
 
 
Het bestuur. 
 


