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Beste leden,  

 

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

1- zaterdag 17 december.    Opstellen Kerststal 

2- vrijdag 30 december.    Stand op de Wintermarkt  
 

Vernieuwing lidkaarten en bestuursverkiezingen. 
 

De vernieuwing van de lidkaarten zit erop en we houden eraan u allen te bedanken om ook in 2017 onze 

vereniging trouw te blijven. Voor de bestuursverkiezingen worden momenteel de laatste stembrieven 

opgehaald. In onze volgende ledenbrief hopen we u een versterkte bestuursploeg te kunnen voorstellen. 
 

1- zaterdag 17 december 2016 Opbouwen Kerststal 

 

Zoals reeds vele jaren stellen we ook dit jaar de kerststal op aan de kerk met de bedoeling de kerstsfeer 

in Schaffen te brengen. Op zaterdag 17 december gaan we om 8u30 aan de slag. Eerst wordt de stal 

opgeladen ten huize van Louis Nolmans aan de Postbaan om tegen 9 u. 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. Het is altijd een toffe sfeer in de groep van enthousiaste 

timmerlieden. Aarzel dus niet en kom hetzij om 8u30 naar de Postbaan of tegen 9u naar het Sint- 

Hubertusplein. 
 

2- Vrijdag 30 december 2016  Wintermarkt te Diest 
 

Op vrijdag 30 december neemt onze gilde deel aan de Wintermarkt georganiseerd door het IVA 

Centrummanagement van de stad Diest. Dit is een evenement waarop de verenigingen hun beste beentje 

voorzetten. We werken als Schaffense vereniging graag mee om dit te organiseren. In een stand op de Grote 

Markt te Diest bieden we iedere bezoeker de gelegenheid te proeven van lekkere braadworst en hamburgers 

van hoeveslagerij Ter Hees. Alles is te verkrijgen aan democratische prijzen. We willen er onze leden graag 

verwennen telkens van 14 tot 20 u. Kom dus maar zeker eens langs, er valt daar veel te beleven in een 

gezellige kerstsfeer. 

En, ja dan is het Kerstmis en Nieuwjaar, de leukste tijd van het jaar.  

We wensen u nu reeds een fijn eindejaar. 

 

Reeds te noteren in uw nieuwe agenda van 2017. 
 

En een datum die elk sportief lid alvast nu reeds noteert in zijn nieuwe agenda: zaterdag 28 januari 2017: 

bowling. Hiervoor meer nieuws in onze volgende ledenbrief.  

Zaterdag 25 februari 2017 zetten we ons eerst aan tafel en strekken we daarna onze benen op het 

ledenfeest. 

We plannen de volledige agenda voor 2017 mee te kunnen ronddelen met onze volgende ledenbrief. Dan 

kan u uw keuze maken uit het aanbod van onze activiteiten en deze reeds met stip noteren in uw agenda. 

 
Het bestuur. 

 


