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Beste leden, 

 

Lidgelden 2022 
Na een aarzelende start is de Centrale van de Landelijke Gilden in Leuven ermee klaar om de 

lidgelden over gans Vlaanderen elektronisch te innen. Normaal ontving u hiervoor een mail of een 

brief met het verzoek het bedrag van uw lidmaatschap te storten op rekeningnr.  

BE58 7364 0306 5679 van de Landelijke Gilden in Leuven met vermelding van een 

gestructureerde mededeling eigen aan uw lidkaart. Van zodra we melding krijgen van uw betaling 

bezorgen we u uw lidkaart.  Mocht u geen brief of mail hebben ontvangen, meld dit dan aan 

Gaston op het nummer 0474 991493 of mail: famdidden@telenet.be We danken u alvast voor uw 

interesse in onze gilde en het vernieuwen van uw lidmaatschap. 

 

Zaterdag 4 december: opbouwen kerststal 
Vorig jaar mocht het niet wegens corona maar dit jaar stellen we de kerststal op aan de kerk met 

de bedoeling de kerstsfeer in Schaffen te brengen. 

Op zaterdag 4 december gaan we om 8u30 aan de slag om de stal op te laden ten huize van Louis 

Nolmans aan de Postbaan. Peter Vranken van “Hoeveslagerij Ter Hees” zal de kerststal 

vervoeren. 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. 

 

Woensdag 29 december: muurklimmen in be-MINE 
Op woensdag 29 december hebben we gereserveerd om met jongeren van 5 tot 16 jaar te gaan 

muurklimmen in AlpaMayo be-MINE Beringen. Adres: be-Mine 21 3582 Beringen. 

Als men parkeert op de grote parking ga je best richting zwembad, daar staat AlpaMayo 

aangegeven aan de rechterkant de trappen op. 

Uiteraard hebben we alle voorzieningen getroffen om dit op een veilige manier te doen.  

Volwassenen kunnen mee maar kunnen niet meedoen aan het klimmen. Begeleiders zijn uiteraard 

nodig; zij hoeven dus niets te betalen. 

We vertrekken om 13u15 aan ScafniS of spreken af ter plaatse. We hebben gereserveerd van 14 

tot 16u. Hoe dan ook dient iedereen in te schrijven zowel de jongeren die meedoen als de ouders 

die hen begeleiden indien ze binnen willen in de klimhal.  Inschrijven kan tot 20 december en 

dat doe je door het bijgaand strookje in te vullen en 5€ te betalen per jongere die mee klimt. 

Niet-leden betalen 9€. We voorzien ook een drankje achteraf voor de jongeren.  
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Komende activiteiten 
❖ Zaterdag 8 januari   Kerststal afbreken 

❖ Zaterdag 26 februari  Ledenfeest 

 

Prettig eindejaar en de beste wensen voor 2022 

Uiteraard duimen we dat het Corona-beestje eindelijk wordt verdreven. 

En we wensen u een super eindejaar en gezellige feestdagen toe. De allerbeste wensen voor 2022. 

Dat elke nieuwe dag je vrede geven mag en bergen van geluk… een heel jaar aan één stuk. 

Veel liefde voor elkaar en een ongelooflijk goed jaar! 

 

 

 

 

 

 

Het gilde-lid --------------------------------------------------- (naam en voornaam) schrijft in voor het 

 

muurklimmen in be-MINE te Beringen op woensdag 29 december om 14 u. met ----x jongeren 

 

(voornamen: ------------------------------------------------------------------) en ----x volwassenen en  

 

betaalt 5€ per deelnemende jongere.  

 

 

 

 

 

 

Voor vragen en voorstellen staan we zeker open.  

Stuur ze ons gerust toe ( Lgschaffen@telenet.be ).  

 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur. 
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