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

 

 
Beste leden, 
 

1- Zaterdag 25 januari.   Karting in Mol. 
2- Zaterdag 15 februari    Feestvergadering.  

 
Nieuwjaar belt aan onze voordeur maar ondertussen zit ons bestuur niet stil. We zijn ervan 
overtuigd dat 2014 voor onze leden voorspoed, gezondheid en succes zal brengen. Wij zullen 
alvast ons uiterste best voor doen dat het een geslaagd nieuw jaar mag worden. Bewijs hiervan 
ons jaarprogramma 2014 als bijlage aan deze ledenbrief. 
 

Karting in ‘Mol –in-Action’  

 
Meteen vragen we uw aandacht voor de karting die we organiseren op zaterdag 25 januari en 
waarvoor we op voorhand het aantal deelnemers dienen door te geven.  

 
We begeven ons hiervoor naar "Mol-In-Action". 
Samenkomst om 18u00 aan Scafnis of om 18u45 in het kartcentrum te 
Mol. ( Keirlandse Zillen 7, 2400 Mol ) 
Leden betalen hiervoor 12€, niet-leden 17€.  
Dat is de prijs voor 1 x karting en 1 drankje. Er is een mogelijkheid om 
aan een tweede kartsessie deel te nemen (onder voorbehoud van 
voldoende deelnemers). 
Inschrijving voor deze activiteit is verplicht. Gebruik hiervoor 

onderstaand formulier dat je bij je bestuurslid binnenbrengt vóór zaterdag 18 januari 2014. 
Afwezigen hebben alvast ongelijk! 
 

Feestvergadering 2014 

 
Voor de feestvergadering hebben we een avondvullend programma uitgewerkt. 
 
Op zaterdag 15 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.  
 
Om 19 uur stipt voorzien we dan een feestmenu bestaande uit:  

- Aperitief met hapjes 
- Vispasteitje 
- Kippenroomsoep met wortelgarnituur 
- Varkenshaasje met bloemkool, wortelen en erwten, gebakken champignons en kroketten  
- Gemengd dessertenbord 

 
 
 
 
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 09.02.2014. 
 

Wandelweekend 

 
Momenteel werken we een wandelweekend uit dat allicht in 2014 zal doorgaan in Vresse–sur–
Semois tijdens het derde weekend van de maand september. In de volgende ledenbrief zullen we 
u dit uitgebreid kunnen voorstellen. 
 
 
En als je in de Kerstvakantie 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inschrijving karting zaterdag 25 januari 2014. 

  (naam en voornaam) schrijft in voor deelname met   personen. 
Leden:  ……. x 12 € = …….. € (1 x karten) 
Leden:  ……. x 22 € = …….. € (2 x karten) 
Niet-leden:  ……. x 17 € = ……..  € (1 x karten) 
Niet-leden:  ……. x 27 € = ……. . € (2 x karten) 
Totaal te betalen:      ……. .€ 
Ik kom naar Scafnis / Mol (schrappen wat niet past) 
Je betaalt best op onze rekening nr. BE36 7343 8500 0281.  
Het kan ook bij je bestuurslid. 
Betaling dient te gebeuren vóór zaterdag 18 januari 2014. 



Jaarprogramma 2014 Landelijke Gilde Schaffen-Centrum (21108) 

  

Januari 04 zaterdag  
  

Kerststal afbreken 

 25 zaterdag  
 

(*) Karting Mol in Action 

   
  

 

Februari nog te bepalen  
  

Gespreksnamiddag voor senioren 

 04 dinsdag 20:30 
  

Bestuursvergadering 

 15 zaterdag 18:30 Gildenzaal (*) Ledenfeest 

   
  

  

Maart 04 dinsdag 20:30 
  

Bestuursvergadering 

 24 maandag 19:30 ScafniS (*) EHBO 

   
  

 

April 01 dinsdag 20:30 
  

Bestuursvergadering 

 06 zondag 13.30 ScafniS 
 Lentewandeling met aansluitend broodmaaltijd 

 16 woensdag 13:00 
  

Petanque-training op het St. Hubertusplein 

 16 woensdag 12:40 

 
(*) 

Kinepolis Leuven (vertrek aan het station in Diest 

om 12:40) 

 23 woensdag 13:00 
  

Petanque-training op het St. Hubertusplein 

 28 maandag 18:00 
  

Opkuisen kapel Oosterlinde 

 30 woensdag 13:00 
  

Petanque-training op het St. Hubertusplein 

   
  

 

Mei 06 dinsdag 20:30 
  

Bestuursvergadering 

 07 woensdag 13:00 
  

Petanque-training op het St. Hubertusplein 

 10 zaterdag  
 

(*) Bedevaart naar Scherpenheuvel 

 11 zondag 08:00 Masano (*) Moederdag : Ontbijt aan huis bezorgd 

 14 woensdag 13:00 
  

Petanque-training op het St. Hubertusplein 

 19 maandag  ScafniS (*) Workshop kruiden 

 21 woensdag 13:00 
  

Petanque-training op het St. Hubertusplein 

 24 zaterdag  
 

(*) Daguitstap naar 's-Hertogenbosch 

 28 woensdag 13:00 
  

Petanque-training op het St. Hubertusplein 

   
  

 

Juni 03 dinsdag 20:30 
  

Bestuursvergadering 

 04 woensdag 13:00 
  

Petanque-training op het St. Hubertusplein 

 11 woensdag 13:00 
  

Petanque-training op het St. Hubertusplein 

 15 zondag 10.00 
 

(*) Fietstocht + bezoek Lama boerderij 

 18 woensdag 19:00 
  

Petanque : Inschrijven om 18:30 uur 

 25 woensdag 13:00 
  

Petanque-training op het St. Hubertusplein 

 27 vrijdag 19:00 
 

(*) Bowling 

 28 zaterdag  

  

Open tuinen (LG / Home/open tuinen/ je eigen tuin 

openstellen) 

 29 zondag  

  

Open tuinen (LG / Home/open tuinen/ je eigen tuin 

openstellen) 



   
  

 

Juli 01 dinsdag 20:30 
  

Bestuursvergadering 

 02 woensdag 13:00 
  

Petanque-training op het St. Hubertusplein 

 09 woensdag 13:00 
  

Petanque-training op het St. Hubertusplein 

 16 woensdag 14:00 
  

Petanque-training op het St. Hubertusplein 

 23 woensdag 19:00 
  

Petanque : Inschrijven om 18:30 uur 

 30 woensdag 13:00 
  

Petanque-training op het St. Hubertusplein 

   
  

 

Augustus 05 dinsdag 20:30 
  

Bestuursvergadering 

 06 woensdag 19:00 
  

Petanque : Inschrijven om 18:30 uur 

 13 woensdag 13:00 
  

Petanque-training op het St. Hubertusplein 

 19 dinsdag 20:30 
  

Bestuursvergadering (extra owv Pastadag) 

 20 woensdag 19:00 
  

Petanque : Inschrijven om 18:30 uur 

 27 woensdag 13:00 
  

Petanque-training op het St. Hubertusplein 

   
  

 

September 02 dinsdag 20:30 
  

Bestuursvergadering 

 03 woensdag 13:00 
  

Petanque-training op het St. Hubertusplein 

 

07 zondag 

 
Gildenzaal (*) 

Italiaans pastabuffet met 8 originele Italiaanse 

gerechten 

 10 woensdag 13:00 
  

Petanque-training op het St. Hubertusplein 

 17 woensdag 13:00 
  

Petanque-training op het St. Hubertusplein 

 19 vrijdag  
 

(*) Wandelweekend 

 24 woensdag 13:00 
  

Petanque-training op het St. Hubertusplein 

   
  

 

Oktober 07 dinsdag 20:30 
  

Bestuursvergadering 

  20:30 
 

(*) Tejaterkaffee bij Uilenspiegel 

 19 zondag 14:00 ScafniS 
 

Wandeling met aansluitend broodmaaltijd 

 29 woensdag 13:30 
 

(*) Knutselen voor kinderen (herfstvakantie) 

  
  

November nog te bepalen  
  

Animatie senioren 

 04 dinsdag 20:30 
  

Bestuursvergadering 

 09 zondag  
  

Sint - Hubertus viering 

 12 woensdag 20:00 ScafniS (*) Kookles 1 

 15 zaterdag 20:00 ScafniS (*) Kaas- en wijnavond 

 19 woensdag 20:00 ScafniS (*) Kookles 2 

 22 zaterdag 19:00 
Masano (*) 

Mysterieuze zoektocht 1212 Landelijke Gilde 

i.s.m. Masano 

 26 woensdag 20:00 ScafniS (*) Kookles 3 

  
  

December 02 dinsdag 20:30 
  

Bestuursvergadering 

 06 zaterdag 19:00 ScafniS (*) Ladies Night 

 20 zaterdag 09.00 
  

Opstellen Kerststal 

31 woensdag 09:00 
  Soep op de stoep 

    

 


