
                            Schaffen, augustus 2007 
 
 
 
 
 
 

Beste Leden. 
 

 
Het komt er weer aan, de boerenmarkt van 2 september. De organisatie is al ver 
gevorderd en zeer veel standhouders zijn reeds ingeschreven. Dit betekent weer 
drukke tijden voor onze bestuursleden. Bereidwillige handen zijn derhalve van 
harte welkom. Er zijn voorbereidende werken op vrijdag 31/08 vanaf 18 u. (tent 
opstellen) zaterdag 01/09 vanaf 9 uur (markt afbakenen, tafels en stoelen 
klaarzetten,…) en zondag 02/09 vanaf 7.30 uur (alles klaarzetten voor de tap en 
markt opstellen,…). Vanaf 12 uur zijn er helpers nodig voor de drank en de taart, en 
uiteraard veel garçons of serveuses. Maandag 3 september vanaf 9 u. wordt alles 
weer opgeruimd en is tegen de middag het dorp volledig netjes. Meerdere leden 
hebben zich al aangemeld. We danken hen en alle bereidwillige helpers bij 
voorbaat reeds van harte. Indien u nog kinderen kent die hun speelgoed wensen te 
verkopen op de markt, kunt u ze verwijzen naar uw bestuurslid.  
 
Verder plannen we een 3-daagse initiatie Nordic Walking. Op de zondagen 30 
september en 7 en 14 oktober van 10 tot 12 uur spreken we af aan de kantine van 
FC Polyte aan de Barenbergseweg 1 te Schaffen. Als kledij raden we aan (uiteraard) 
een sportieve uitrusting en tevens wandelschoenen. Prijs voor deelname: 5 €. We 
zorgen zelf voor de Nordic Walking wandelstokken. 
 
Voor de deelnemers aan het weekend (21.09 tot 23.09.2006) wordt er een brief 
bezorgd met een aantal nuttige gegevens.  
 
Verder is op zondag 26 augustus de Ronde van Leuven voor alle fietsliefhebbers 
en ja, ook voor wandelaars. Op de keerzijde vindt je een kopie van een folder met 
alle nuttige informatie. 
 
Ondertussen zijn de cultuurcheques weer beschikbaar bij de stad Diest. We kunnen 
ze voor u aanvragen als u ons de naam, geboortedatum en volledig adres schriftelijk 
doorgeeft via uw bestuurslid of op E-mail aan: famdidden@skynet.be. 
 
Ondertussen wensen we u een prettige verderzetting van de vakantie en misschien 
zien we elkaar op de volgende petanque-namiddag of -avond. 
 
 
Het bestuur 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Dhr./Mevr. : .............................................................. ......................................, schrijft 
in voor de 3 initiatie-voormiddagen Nordic Walking van de landelijke gilde Schaffen-
Centrum van 30/9, 7/10 en 14/10 ……………………….......................... 
................................................................................ en betaalt .. x 5 €  
 
Af te leveren bij uw bestuurslid a.u.b. vóór 23.09.2007 



 
 
 
Omschrijving van de ronde van LEUVEN 2007. 
 
 
 
De Ronde van Leuven (26 augustus 2007) brengt je per fiets of te voet langs 
prachtige landelijke plekjes rond het stedelijke Leuven. Verrassende open ruimtes, 
bloeiende landerijen, prachtige vergezichten en karaktervolle boerderijen vormen het 
decor van een heerlijke dag voor jou en je familie en vrienden. Je hebt de keuze uit 
twee fietsafstanden (20 en 55 km) en drie wandelingen. 
 
De Ronde van Leuven wordt voor de achtste maal georganiseerd door de Landelijke 
Gilden uit de regio Leuven. Zij hebben elk hun startplaats: 
 
Linden: Ontmoetingscentrum St.-Kwinten (aan de kerk): 55, 20 km;  
Winksele: Sporthal, Warotstraat: 55 en 20 km;  
Blanden: Ontmoetingscentrum, Bierbeekstraat: 55, 20 km en wandeling 7 km;  
Kortrijk-Dutsel: Dorpsplein: 55, 25 km;  
Bierbeek: Bordingehof, Bevekomsestraat: 55 en 20 km en wandeling 5 of 8 km;  
Lovenjoel: CC ‘t Stichelke (aan de kerk): 55, 20 km en wandeling 7 km. 
 
Starten kan van 8 tot 15 uur (14 uur voor de grote ronde). Op elke startplaats kan je 
uitrusten met een hapje en tapje en genieten van een muzikaal optreden. Elke 
deelnemer krijgt een aandenken en is verzekerd tegen lichamelijke ongevallen door 
de sportverzekering van Bloso. EHBO-post en een mobiele pechdienst zijn voorzien. 
Bovendien maak je kans op een mooie prijs, geschonken door LESPO 
Fietsmegastores! 
 
Met medewerking van de provincie Vlaams-Brabant, de stad Leuven, Bloso, KBC en 
LESPO Fietsmegastores. Dit is ook een CM-fit activiteit.  
 


