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Beste leden, 
 
Zoals reeds aangekondigd gaat onze lentewandeling door op zondag 29 april. 
De bestemming is Tongerlo, deelgemeente van Westerlo. Westerlo is een toegangspoort tot 
de Merodebossen en heeft niet louter ‘de Beeltjens’ en de ‘Kwarekken’ (2 natuurdomeinen). 
De noordelijke bosgordel van Oevel/Oosterwijk, het landelijke gebied van Voortkapel/Heultje 
en de bosgordel van Tongerlo vormen samen een even charmant bosgebied. Dus ruimte zat 
om te wandelen en dit maal doen we ‘de Beeltjes‘ aan. We verzamelen om 13.15 u. aan de 
gildenzaal en rijden, liefst met volledig bezette auto’s, naar Tongerlo. Voor een wandeling 
van +/- 8 km. Schoeisel is nodig in functie van het weer. We hebben nadien uiteraard een 
gezellige koffietafel in de gildenzaal en daarop zijn ook leden niet - wandelaars van harte 
uitgenodigd. Onze vereniging organiseert dit, naar goede gewoonte, gratis voor de leden.  
 
Zoals aangekondigd gaan we weer even de Kapel Van Oosterlinde in de Kleinbaan een 
voorjaarsopknapbeurt geven. Op maandag 23 april om 18.30 uur verzamelen we daar met 
werktuigen: snoeischaar, hark en aanhangwagen om alles op te ruimen en de winterresten 
weg te vagen in het vooruitzicht van de meimaand - Mariamaand. 
In dezelfde geest bereiden we ons voor op een bedevaart naar Scherpenheuvel. We 
plannen om het dit jaar te voet te doen vertrekkend vanaf de St. Hubertuskerk. We doen 
dit in het kader van de arrondissementele organisatie van alle landelijke gilden en KVLV ‘s 
van het Leuvense. Dit is dan op zaterdag 12 mei en de stappers vertrekken om 17.30 u. 
Voor diegene die zich met de auto verplaatst is de afspraak om 19.30 u. aan de Mariahal. 
Als je wenst mee te stappen kun je dit best laten weten aan uw bestuurslid. 
 
Verder is ondertussen het een steeds breder gebruik om de ledenbrief per E-mail toe te 
sturen. We hadden graag geweten wie verkiest langs deze weg geïnformeerd te worden 
en dan ook geen papieren versie ontvangt wanneer dit niet nodig is. Je kunt dit te kennen 
geven door gebruik te maken van het strookje hieronder of door een E-mail te zenden naar 
ons webadres: Lgschaffen@telenet.be 
Met dank voor uw aandacht. 
 
Tenslotte herinneren we nog even aan ons aanbod van vorige maand om op 3 juni een 
fietstocht te organiseren naar de mijnsite te Beringen. Inschrijven kan nog steeds tot 10 
mei. 
 
Het bestuur. 
________________________________________________________________________________________ 

 
Dhr./mevrouw:………………………………………………………… verkiest voortaan de 
ledenbrief van de gilde bij voorkeur per email te ontvangen. (zie onze website: 
www.lgschaffen.be en het emailadres: Lgschaffen@telenet.be ) 


