
Op 07-05-2017 viert de Gildenzaal zijn 60-jarig bestaan met een 
opendeurdag van 14u tot 18u. De verenigingen van Schaffen 
stellen er hun vereniging voor en je kan er kennismaken met hun 
activiteiten. 
 
Ook onze vereniging zal er zijn beste beentje voorzetten om onze 
Landelijke Gilde te promoten. Kom zeker eens een kijkje nemen. 
 
Verder zijn er vertoningen van een aantal oude films en foto’s 
van en over Schaffen, krantenknipsels, … Nostalgie uit de oude 
doos. Wie herken je nog? 
 
De inkom is gratis. Meer info op de website van de Gildenzaal : 
www.gildenzaalschaffen.be 

Zon 07-05-2017 opendeurdag 
60 jarig bestaan Gildenzaal Schaffen Inhoud 

1 Opendeur 60 jaar 
  Gildenzaal 

2 te voet naar 
  Scherpenheuvel 

3 daguitstap naar Lier 

Bezoek onze stand tijdens 
de opendeurdag in de 

Gildenzaal 

LEDENBRIEF 
mei 2017 

Zat 13-05-2017 gewest bedevaart 
te voet naar Scherpenheuvel 
Naar jaarlijkse gewoonte zal op 13-05-2017 om 20u de 
arrondissementele bedevaart van de Landelijke Gilden 
plaatsvinden in de Mariahal te Scherpenheuvel. 
 
Wij gaan te voet naar Scherpenheuvel. Een mooie wandeling 
van +/- 9,5km via rustige wegen en bossen. De route gaat via het 
wandelpad langs de Demer, Vissersstraat, Zichemsepoort, 
Kannonsbaan, Zichemseweg om zo via de Vinkenberg richting 
Basiliek van Scherpenheuvel te gaan. 
 
Onderweg voorzien we bevoorrading met een drankje en een 
hapje zodat we met volle teugen verder kunnen genieten van 
de wandeling. 
 
Vertrek te voet aan de Sint-Hubertuskerk te Schaffen om 16u30. 
Terugkomen doen we met auto's. Wie geen vervoer terug heeft, 
graag een seintje en wij zorgen er voor. 
 
Om 20u kan je deelnemen aan de viering in de Mariahal. Ons 
Schaffens koor “Ma Cantare” luistert deze op. Dus zeker een 
aanrader om dit schitterend koor aan het werk te zien. 

Email : Lgschaffen@telenet.be                    Bankrekeningnummer : BE36 7343 8500 0281 



 

NIEUWSBRIEF VOOR 
MEDEWERKERS 

 Dit jaar verkennen we Lier. De stad aan de Nete met zijn 
Zimmertoren, Begijnhof, … beschreven in het werk van Felix 
Timmermans. Deze keer niet met de bus maar met de trein. 

programma 
8u15 samenkomst aan station van Diest - 8u30 vertrek trein 

9u30 ontvangst in brasserie Louis met koffie/thee en Liers vlaaike 
 bezoek aan Zimmertoren en museum uur en tijd, 

gevangenis poort, kantmuseum 

12u30 middagmaal in Brasserie Louis 
     verse soep 
     hoofdgerecht keuze 

duo van vis zalm en kabeljauw met witte wijnsaus, 
warme groenten en hertogin aardappelen 

of 
steak met pepersaus, salade en frietjes 

     dessert profiteroles met bolletje vanille ijs 
inbegrepen bij de maaltijd : 1 frisdrank, gewoon bier 
of glas wijn 
als afsluiter 1 koffie of thee 

In de namiddag: boottocht van 45 min daarna bezoek aan 
Sint-Gumaris kerk met mogelijkheid om de 267 trappen te 
beklimmen om zo een mooi uitzicht te krijgen op Lier en omgeving. 
16u20 einde bezoek en even vrij 
17u30 samenkomst aan het station - 17u40 vertrek trein 
18u20 aankomst in Diest 

volwassene   kind tot 12 jaar 
€ 43,00 voor leden  €   30,00 voor leden 
€ 50,00 niet-leden  €   37,00 niet-leden 
kinderen tot 6 jaar gratis 

Graag uw deelname bevestigen via onderstaand strookje bij uw 
bestuurslid/wijkmeester of via email naar Lgschaffen@telenet.be 
met uw keuze hoofdgerecht en de overschrijving van het geld vóór 
17mei 2017. 

Juni 2017 senioren daguitstap gewest naar distributiecentrum Colruyt en Plantentuin Meise 
18/06/2017 fietstocht 
21/06/2017 petanquetornooi om 19u00, inschrijven vanaf 18u30 
24-25/06/2017 Open Tuinen 

Zat 27-05-2017 daguitstap met de 
trein naar Lier 

www.visitlier.be 

Komende activiteiten 

INSCHRIJVINGSSTROOKJE DAGUITSTAP LIER 27-05-2017 
 
De heer/mevrouw:  .................................................................................  schrijft in met …….. personen 
voor de daguitstap naar Lier op zaterdag 27 mei 2017 en kiest als hoofdgerecht 

naam :                            duo van vis         of           steak met pepersaus       (schappen wat niet past) 
naam :                            duo van vis         of           steak met pepersaus       (schappen wat niet past) 
naam :                            duo van vis         of           steak met pepersaus       (schappen wat niet past) 
naam :                            duo van vis         of           steak met pepersaus       (schappen wat niet past) 
Totaal: € ….. 
 
Gelieve te betalen vóór 17-05-2017 aan uw bestuurslid/wijkmeester of via overschrijving op 
bankrekeningnr BE36 7343 8500 0281. !!! inschrijving is pas definitief na ontvangst betaling !!! 

Het bestuur 


