
    Schaffen, april 2006 
 
 
 
 

Beste Leden, 
   
 

 
Zoals de vorige jaren neemt onze vereniging ook dit jaar deel aan de jaarlijkse 
bedevaart naar Scherpenheuvel, ingericht door de landelijke beweging, op 
zaterdag 13 mei om 19.30 uur in de Mariahal. We spreken ter plaatse af. 
 
We willen ook reeds de data doorgeven voor het petanquen: 
 
1: elke woensdagnamiddag vanaf 13.30 uur en voor zover het weer het toelaat: 
vrij petanquen op het St. Hubertusplein.  
We starten met deze namiddagen op 03 mei. 
 
2: op de volgende woensdagen vanaf 18.30 uur, bekercompetitie petanquen voor 
ploegen van 2 spelers: 21/06, 5 en 19/07, 2 en 16/08. 
 
Op maandag 15 mei gaan we een dagje met de trein naar Brussel en bezoeken er 
het Vlaams-Parlement en het Brusselse stadhuis. We nemen de trein te Diest om 
9.25 uur op spoor 1. Treinen wachten niet en de parking staat er op dat uur reeds 
behoorlijk vol, dus vertrek tijdig. We reserveren de nodige plaatsen op de trein en u 
hoeft hiertoe zelf niets te ondernemen. We bezoeken in de voormiddag de Grote 
Markt en het Stadhuis te Brussel, begeven ons naar het parlementsgebouw en 
nemen er de lunch (warme maaltijd in een mooi kader). Vanaf 14.30 u. bezoeken we 
het parlementsgebouw en om 16 u. begeven we ons terug richting Centraal-Station 
via het park en passeren onderweg onder meer het Koninklijk Paleis. Om 17.29 u. 
nemen we de trein terug richting Diest en zijn omstreeks 18.40 u. terug in het station 
van Diest. Deze uitstap is enkel gericht aan onze leden en hun huisgenoten. De 
bijdrage in de kosten bedragen 13 € (treinticket, gidsen en lunch inbegrepen) per 
persoon. Inschrijven kunt u best bij middel van het strookje onderaan deze brief, 
samen met de afgesproken eigen bijdrage af te geven uiterlijk op 2 mei 2006 aan 
uw bestuurslid. 
 
ter herinnering: onze wandeling van 17 april (paasmaandag) met vertrek aan de 
Gildezaal (is veranderd!) om 14 uur. 
 
Nu al te vermelden:  
 
Tuinles snoeiresultaten: 3 juni 
Boerenmarkt op zondag 3 september. 
 
 
We willen u uiteraard graag deze activiteiten warm aanbevelen. 
 
Het bestuur. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Schrijven in voor bezoek aan Brussel/Vlaams parlement op maandag 15 mei. 
Naam: .............................................................. aantal deelnemers: … x 13 € = …… € 


