
                                 Schaffen, maart 2013. 
 

   Rekening:  BE36 7343 8500 0281 
    E-mail:   Lgschaffen@telenet.be 

 
 

Beste leden, 
 
maandag 25 maart  workshop fiets herstellen 
woensdag 10 april  filmbezoek voor jongeren 
vanaf woensdag 17 april petanque op woensdag namiddag 
woensdag 1 mei  inhuldiging gerestaureerde kapel van Oosterlinde 
zondag 19 mei  met de warme luchtballon boven Schaffen 
 

Maandag 25 maart 19:00 u.  workshop fiets herstellen in ScafniS 
 

Fietsen herstellen in een handomdraai. Info zie ledenbrief februari 2013 
 

Woensdag 10 april   met de kids naar de film. 
 

Wij willen terug de vroegere gewoonte opnemen waar er jaarlijks een filmbezoek met de jongeren op het 
programma stond. Door de sluiting van Studio Diest zijn we er voor enkele jaren mee gestopt. We zien het 
terug zitten om de (klein)kinderen van onze leden uit te nodigen voor een namiddag filmbezoek. Op 
woensdag namiddag gaan we naar Leuven voor een bezoek aan Kinepolis Leuven. We plannen er 3 zeer 
actuele films te gaan doen. Hierdoor is er afwisseling naargelang de leeftijd van de jongeren. De 
programmatie voor die dag is pas bekend op dinsdag 9 april en kan gevolgd worden op de website: 
http://kinepolis.be/nl/bioscopen/kinepolis-leuven#showtimes Wij gaan met de trein vanuit het station te 
Diest. We spreken er af omstreeks 12.40 u. en nemen er de trein van 12.55 u. Terugkeren doen we met de 
trein van 17.34 u. te Leuven en komen dan toe om 18.05 u. in het station te Diest. Kinderen betalen voor 
het vervoer per trein, het filmbezoek, een drankje en een snoepje € 8. Voor kinderen van niet-leden is de 
prijs vastgesteld op € 14. Volwassen leden die meereizen, betalen eveneens € 8.  
Inschrijven via uw bestuurslid of rechtstreeks op de site van onze gilde op het adres: 
LgSchaffen@telenet.be  
Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van uw overschrijving op rekening BE36 7343 8500 0281. 
 

Vanaf woensdag 17 april 13:30 u. petanquen op het Sint-Hubertusplein. 
 

De super plezante petanque-namiddagen op woensdag starten vanaf 17 april om 13.30 u. op het  
Sint-Hubertusplein. Iedereen is welkom! 
 

Woensdag 1 mei   viering rond de vernieuwde kapel van Oosterlinde 
 

De kapel van Oosterlinde in de Kleinbaan is een vertrouwd beeld in ons dorp. Reeds 30 jaar ontfermt 
onze gilde zich over deze kapel. Vorig jaar hebben we besloten de zaken grondig aan te passen en 
te gaan voor een grondige renovatie. Samen met de Kerkraad van Sint-Hubertus Schaffen is deze 
renovatie kunnen van start gaan. De werken zijn ondertussen ver gevorderd. Tegen eind april zal de 
kapel er als nieuw bijstaan. Uiteraard gaan we dit vieren en dat op de meest uitgelezen datum voor een 
Maria kapel; dus op 1 mei. Hierover komt het programma van de viering in een volgende ledenbrief. 
 

Zondag 19 mei   met de warme luchtballon boven Schaffen 
 

Voor diegene die het vergeten zijn, op zondag 19 mei gaan we letterlijk de lucht in. We organiseren een 
vaart over Schaffen met één of meerdere luchtballons. Zie hierover onze ledenbrief van februari. 
 
We hopen u uiteraard talrijk te mogen begroeten bij een van deze activiteiten. 
 
Het bestuur. 


