
 
 Schaffen, april-mei 2009. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Beste leden, 

 
1- Fietstocht (herinnering) 
2- Opkuis kapel van Oosterlinde 
3- Bedevaart naar Scherpenheuvel 
4- Treinuitstap naar Luik 
5- Belangrijke data. 

 
 
Misschien nog even herinneren dat we op 25 mei gaan fietsen naar de Blauberg en 
Averbode. Voor diegene die met de auto de verplaatsing maken is de afspraak om 
11 uur aan de Ploeg, Diestsebaan 73, Herselt. Inschrijven is absoluut noodzakelijk 
vóör10 mei. Dus, als je mee wil mag je niet langer talmen.  
 
Zoals aangekondigd gaan we weer even de Kapel Van Oosterlinden in de 
Kleinbaan een voorjaarsopknapbeurt geven. Op dinsdag 28 april om 19 uur 
verzamelen we daar met werktuigen: snoeischaar, hark en aanhangwagen om alles 
op te ruimen en de winterresten weg te vegen in het vooruitzicht van de meimaand - 
Mariamaand. 
 
In dezelfde geest bereiden we ons voor op een bedevaart naar Scherpenheuvel. 
Dit is dan op zaterdag 9 mei. Wij voorzien dit jaar ook een bedevaarttocht te voet 
met vertrek aan de St. Hubertuskerk om 17.30 stipt (met vlag). Voor diegene die 
met de wagen komen spreken we af ten laatste om 19.45 u bij de ingang van de 
Mariahal. Indien kinderen deelnemen breng dan een boeketje bloemen mee uit de 
tuin zodat ze deze kunnen neerleggen bij het Mariabeeld. 
  
Op zaterdag 6 juni maken we weer een uitstap per trein en nu naar Luik. 
Bedoeling is op een ludieke manier kennis te maken met de stad in het gezelschap 
van een voortreffelijke gids, er een zeer recente en uitgebreid museum te bezoeken 
en eens superlekker te gaan eten en ook wat rond te kuieren in de oude stad. We 
verzamelen om 11.30 u in het station van Diest en nemen er de trein om11.37 u.  
 
 
We komen dan toe te Luik in het stadscentrum om 12.52 u waar de gids ons 
opwacht. Eens in Luik volgt dan een geanimeerde stadswandeling van +/- 3 uur. 
We hebben dan nog de tijd om iets te drinken en even het stadscentrum te bekijken. 
Aansluitend en vanaf 18 uur hebben we een driegangen menu bestaande uit een 
voorgerecht met lokale vleeswaren, een overheerlijke Osso Buco en als dessert 



Panna Cotta. (op basis van room, vruchten en een karamel- of chocoladesaus)  Om 
20.08 u nemen we de trein terug en komen om 21.23 u toe te Diest. Aangezien het 
aantal deelnemers beperkt is tot maximaal 35 vragen we om in te schrijven. U doet 
dit door de strook onderaan dit blad in te vullen en, samen met het passende geld ( 
of een storting op rekening nr. 734-3850002-81 van de Landelijke Gilde, Postbaan 
234, 3290 Schaffen), aan uw bestuurslid te bezorgen uiterlijk op 4 mei. Uw 
deelname in de kosten voor deze uitstap bedraagt 40 €. 
 
Data die we aanraden nu al te noteren in uw agenda: 
 
24 juni: 1ste petanque- avond vanaf 18.30 u.  
5 juli van 10 tot 18 u: gezinsdag van de landelijke gilden in het Boudewijn Seapark 
te Brugge. Dit is een initiatief voor alle gildes van Vlaanderen en daardoor is er een 
interessant en voordelig aanbod. Inschrijven kost €11. Als dat geen ledenvoordeel is! 
Bovendien voorzien we voor alle leden een exclusieve dolfijnenshow en een 
wedstrijd met leuke prijzen. Als je wenst in te schrijven laat het ons dan weten vóór 
10 juni, wij doen dan het nodige voor de kaarten. 
6 september: boerenmarkt 
 
 
Het bestuur. 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De ondergetekende,…………………………………………schrijft in voor de treinuitstap 
naar Luik van 6 juni voor ………..x personen en betaalt hiertoe: ……x 40 = …€. Hij 
/zij zorgt ervoor dat zijn/haar inschrijving uiterlijk op 4 mei is ingegeven bij het 
bestuurslid 


