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Beste leden, 
 
Lidkaarten 2023   Bedankt voor het hernieuwen van uw lidmaatschap 
De vernieuwing van de lidkaarten is volop bezig en de meeste leden hebben hun bijdrage 
reeds gestort, waarvoor dank. 
 
Indien je nog geen brief of mail ontvangen hebt van de Centrale van de Landelijke Gilden in 
Leuven :  

- meld dit aan Gaston op het nummer 0474 99 14 93 of mail naar famdidden@telenet.be  
  of 

- indien de bijdrage van 29€ nog niet is betaald, dan kan dit nog steeds op het rekeningnr.  
  BE36 7343 8500 0281 van de Landelijke Gilde van Schaffen-Centrum met    
  vermelding van uw naam. Wij doen dan graag het nodige om uw lidmaatschap te   
  verlengen voor 2023. Alvast bedankt voor uw steun en vertrouwen. 
 
Zaterdag 3 december  Opbouwen kerststal 
We stellen de kerststal op aan de kerk met de bedoeling de kerstsfeer in Schaffen te brengen. 
Om 8u30 gaan we de kerststal opladen 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 de kerk. 
 
Zaterdag 10 december  Kaas- en wijnavond 
Aanvang: 20u00. Deuren open vanaf 19u30. 
 
Dit jaar organiseren we opnieuw een kaas- en wijnavond in zaal ScafniS, rekening houdend 
met de corona-maatregelen die op dat moment van toepassing zijn.  
 
Ook dit jaar zal Wijnen De Bleek enkele wijnen aanbieden en toelichten. Hij selecteerde 
voor ons uitstekende wijnen en voorziet gemiddeld 1 fles per deelnemer met eerst een selecte 
bubbel en vervolgens 3 witte en 3 rode wijnen.  
Wijzelf zorgen voor een rijkelijk gevulde kaas- en broodschotel.  
 
Inschrijven kan bij uw bestuurslid/wijkmeester of via Lgschaffen@telenet.be 
  € 17,00  voor leden en hun huisgenoten 
  € 22,00  voor niet-leden 
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Pas van zodra we de betaling hebben ontvangen, is de inschrijving geldig. 
Uiterste betaaldatum: woensdag 7 december. 
 

 
 

 zaterdag 7 januari  Kerststal demonteren 
 zaterdag 21 januari   Bowling in ’t Kanaal in Beringen 

 
 
Voor vragen en voorstellen staan we zeker open.  
Stuur ze ons gerust toe ( Lgschaffen@telenet.be ).  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur. 
 

 

Komende activiteiten 
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