
 

 

 

 

 

 

Maandag 26 november Pastorale vormingsavond: 

       “En ze leefden nog lang… en gelukkig!” 
Voorstelling van de nieuwe pastorale steraanbieding ‘En ze leefden nog lang… en gelukkig!’.  

Een interactieve voordracht over gelukkig zijn in onze tijd.  

Moet alles geweldig en luxueus zijn om gelukkig te zijn of kan het ook anders?  

De voordracht wordt verzorgd door de pastorale vormingswerker en er kan hiervoor ingeschreven: 

-  bij je bestuurslid  

-  of een mailtje naar Lgschaffen@telenet.be 

 

Praktische gegevens: Datum:  26 november 2018 

        Duur:   van 20u00 tot 22u30 

        Lesgever:  Jos Daems de pastorale medewerker 
        Locatie:   Fruit Vanhellemont 

            Heibosstraat 17, 3390 Tielt-Winge 

 

Vrijdag 7 december 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 vrijdag 7 december gaan we om 8u30 aan de slag om de stal op te laden ten huize van Louis Nolmans aan 

de Postbaan. 

Om 9u00 starten we met de opbouw vóór de kerk. 

We zouden het uitermate 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. We 

trakteren met een natje en een droogje. 

Aarzel dus niet en kom hetzij om 8u30 naar de Postbaan of tegen 9u00 naar het Sint- Hubertusplein. 

 

Zaterdag 8 december Ladies Night : afsluiter kooklessen mannen 
 

Voor de finale van de kooklessen van de mannen is er op zaterdag 08 december  

voor hun partners de Ladies Night. Afspraak in de Gildenzaal om 19u30. 

De mannen starten die dag hun voorbereidingen om 16u30.  

Graag inschrijven ofwel tijdens de kooklessen, ofwel via Lgschaffen@telenet.be. 

Deelnameprijs is de werkelijke kostprijs van de aangekochte ingrediënten  

van die avond. Afrekening hiervoor wordt de avond zelf gemaakt. 

 

 

 

  

 

   

 

 

Ledenbrief  

november 2018 

Email: Lgschaffen@telenet.be                    Bankrekening-nummer : BE36 7343 8500 0281 



Zaterdag 22 december Knutselnamiddag voor kinderen  

Kerstmis is in aantocht. Dus de ideale gelegenheid om met de kinderen aan de slag te gaan om allerlei leuke 

stukjes in elkaar te knutselen om de kerstboom of tafel te verfraaien. 

Vanaf kleuters t.e.m. 12-13 jarigen. We gaan er een gezellige sfeervolle knutselnamiddag van maken. 

 

                 
 

Locatie:    Parochiehuis Kerkstraat 11 3290 Schaffen  

Aanvang:   14u00 en duurt tot 17u00  

Deelnameprijs:  2€ voor leden 

                             7€ voor niet-leden  

                   

Kiss en ride !!!!!!! 

Inschrijven kan tot 16 december via email Lgschaffen@telenet.be of via bestuurslid of wijkmeester. 

Deelnameprijs overschrijven op bankrekeningnr. BE36 7343 8500 0281.van Landelijke Gilde Schaffen 

Centrum of betalen aan bestuurslid. Inschrijving is pas definitief na ontvangst betaling. 

 

 

Komende activiteiten 

Zaterdag 12 januari  Kerststal afbreken 

Zaterdag 26 januari   Bowling in ’t Kanaal te Beringen 

Zaterdag 23 februari  Ledenfeest. 

 

 

Het bestuur 


