
               Schaffen, oktober 2009. 
 
 
 
 
Beste leden,  
 

Hierbij vindt u de eerste aankondiging van de herfstactiviteiten van onze gilde. 
 

1- Herfstwandeling op 18.10.2009 
2- Optreden van Botswing 
3- Verdeling nieuwe lidkaarten. 
4- Zwemmen voor de dames. 
5- Data om te noteren. 

 

Voor de herfstwandeling: op zondag 18 oktober spreken we af om 13.30 uur 
precies aan de Gildenzaal. . We vertrekken hier voor een wandeling  
van +/- 12 of 6 km, naar ieders keuze en op goed begaanbare wegen richting 
Kelberg. Omstreeks 16.15 uur hebben we dan een gezellige koffietafel in de 
Gildenzaal. Onze vereniging biedt dit gratis aan voor al haar leden. 
 

Op zaterdag 07 november presenteert onze gilde een spetterend optreden van 
‘BOTSWING’. Deze Limburgse Folkgroep brengt vrolijke Ierse en Schotse reels, 
jigs en songs. In de Gildenzaal te Schaffen worden hiervoor de deuren opengezet 
vanaf 19 uur, het optreden start om 20.30 uur precies.  
Inkom 10€ (of 8 € voor leden Landelijke Gilde, jongeren tot 21 jaar of houders 
van cultuurcheques van de stad Diest).  
Bij voorverkoop: één consumptie inbegrepen. Kaarten zijn te verkrijgen bij uw 
bestuurslid of via ons E-mailadres: lgschaffen@skynet.be 
 
 

Ook vragen we uw aandacht voor de nieuwe lidkaarten (voor 2010) die in de loop 
van deze weken worden verspreid door onze bestuursleden. We hopen het voorbije 
jaar een voldoende gevarieerd aanbod aan activiteiten te hebben georganiseerd die 
u konden bekoren.Of misschien is een gratis abonnement op NEST een bijkomend 
voordeel voor u of heeft u veel deugddoende vriendschap ervaren binnen onze gilde. 
Alvast bedankt bij voorbaat. 
 

We nemen als vereniging ook deel aan het zwemmen voor dames op 
donderdagavond van 21.30 tot 22.30 in het zwembad van Diest. Iedereen probeert 
de zwemles te volgen op zijn eigen tempo, Het is zeker geen competitie.Meer 
inlichtingen bij Els Van Linden elskevali@hotmail.com De prijs bedraagt 100 euro 
maar voor de LG-leden 85 euro. Dit is het abonnementsgeld voor een gans jaar. 
 

Voor het Tejaterkaffee op 15 oktober hebben we nog enkele plaatsen vrij: 
profiteer ervan om nog snel in te schrijven bij uw bestuurslid of via E-mail aan: 
lgschaffen@skynet.be 
 
 

En voor de volgende activiteiten alvast hier enkele data: 
 
- Kooklessen voor mannen: 04, 05,11 en 12 november en 02 en 03 december  
- Zelf bereiden van aperitieven: 26 november 
- St. Hubertusviering: 08 november 
- Kaas en wijnavond: 14 november 
 
Het bestuur. 


