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Beste leden, 
 
Donderdag 9 februari om 19u00 in ScafniS Energiezuinig leven 
Die hoge energiefactuur beu? De oplossing is misschien wel te vinden in eigen buurt of dorp. 
Vanaf 1 januari kunnen burgers en andere lokale spelers zoals een lokaal bestuur, plaatselijke 
onderneming of landbouwer hun energie delen in groep.  
Daardoor kan je energiefactuur een stuk economischer én ecologischer. 
 
Met het project Korte Kabel wil Landelijke Gilden energiedelen, meer bekendheid geven en 
stimuleren. Als je wenst deel te nemen laat het ons dan weten via mail aan famdidden@telenet.be 
of op het nr. 0474 991493.  
Gratis inschrijven ten laatste op 7 februari is nodig gezien we ons publiek beperken tot 80 
personen. 
 
Zaterdag 25 februari om 19u00 Feestvergadering 
De laatste zaterdag van februari organiseren we onze feestvergadering. Om eens wat anders te 
doen als gebruikelijk hebben we dit jaar op zaterdag 25 februari gereserveerd in feestzaal 
Katsenberg, Stalstraat 42, 3294 te Molenstede, tel.: 0468 20 40 50.  
We voorzien een feestmenu met alles erop en eraan vanaf de aperitief met hapjes tot en met de 
koffie, zeg maar een All-in formule. Als er voldoende inschrijvingen zijn, voorzien we ook een DJ 
en dan gaan we voor diner en dance.  
Inschrijven doe je door een bericht te sturen naar ons centraal mailadres Lgschaffen@telenet.be 
en 40 € per persoon als deelname in de kosten. Niet-leden betalen 60 €. 
Inschrijven kan vóór 20 februari op rekeningnummer BE36 7343 8500 0281 van de Landelijke 
Gilde Schaffen-Centrum.  
Alvast bedankt voor uw deelname.  
 

 
 Zondag  2 april  Lente- of ochtendwandeling (meer info volgt nog) 

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

 
Komende activiteit(en) 

Ledenbrief 
 Februari 2023 
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