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05-05-2018 Daguitstap met de trein 
                    naar Leuven 
Zaterdag 5 mei 2018 organiseren we een daguitstap naar Leuven. We 
bezoeken de bruisende hoofdstad van Vlaams Brabant aan de Dijle 
onder begeleiding van een plaatselijke gids. Hij toont ons die dag enkele 
plaatsen in Leuven die dit jaar “brandend” actueel zijn. 
 
Op het programma staat het volgende: 
- Treinreis van Diest naar Leuven en terug 
- Koffie met koffiekoek in restaurant “De Kansel“ Muntstraat 15, 
  3000 Leuven 
- Bezoek aan de universiteitsbibliotheek waar we op de toren kunnen 
  genieten van een uniek panorama over de stad. 
- Na het bezoek aan de bibliotheek maken we gebruik van ons  
  middagmaal terug in restaurant “De Kansel“. Hier hebben we keuze 
  uit verschillende menu’s inclusief water op tafel en 1 drank naar keuze   
     dagsoep of tomatensoep 
     hoofdschotel  gegratineerde witloofrolletjes met hesp en puree 
                              stoofvlees op Leuvense wijze met frieten 
                              konijn op Brabantse wijze met pruimen, rozijnen 
                              en kroketten 
     kinderen tot 12 jaar   spaghetti 
                                         kip met appelmoes 
                                         vol-au-vent 
- Na het middagmaal wandelen we door de stad en gaan we naar het 
  begijnhof. (Unesco werelderfgoed) 
- Daarna krijgen we een exclusieve rondleiding in de Raadskelders,  
  onder het stadhuis. (Unesco werelderfgoed) 
 
Samenkomst aan Station Diest om 8u40. De trein vertrekt om 8u58.  
Vertrek in Leuven 18u41 en terug in Diest om 19u05. 
 
De deelnameprijs, all-in, bedraagt: 
  volwassene  kinderen t/m 12 jaar 
leden      € 38,00           € 20,00  
niet-leden     € 43,00           € 25,00 
 
Inschrijven is noodzakelijk via bijgevoegd inschrijvingsstrookje 
vóór 29-04-2018 bij uw weekmeester/bestuurslid of via mail 
Lgschaffen@telenet.be. Vergeet niet uw maaltijdkeuze mee te delen. 

http://www.visitleuven.be/nl 

24-04-2018 infomoment erfrecht 
Als het nieuwe erfrecht ingaat op 1 september, krijg je meer vrijheid om je 
nalatenschap zelf te regelen. Wil je hier meer over weten, dan ben je van 
harte welkom op de infosessie georganiseerd door de Landelijke Gilden 
met de deskundige inbreng van successieplanners van SBB Accountants 
& adviseurs. De toelichting duurt ongeveer een uur. Daarna kan je vragen 
stellen. 
 
locatie: Landelijke Gilden, Diestsevest 40, 3000 Leuven van 20u00 – 22u30 
Inschrijven via email : info@landelijkegilden.be of telefonisch 016/28 60 23 
Let op! Het aantal plaatsen is beperkt. 
 



 

NIEUWSBRIEF VOOR 
MEDEWERKERS 

  

 
04-06-2018 senioren: daguitstap naar bakkerij La Lorraine in Ninove 
17-06-2017 fietstocht 
20-06-2018 petanquetornooi om 18u30 op Sint-Hubertusplein 
04-07-2018 petanquetornooi om 18u30 op Sint-Hubertusplein 
11-07-2018 blotenvoetenpad Lietenberg in Zutendaal 
18-07-2018 petanquetornooi om 18u30 op Sint-Hubertusplein 

Komende activiteiten 

Het bestuur 

Naar jaarlijkse gewoonte zal op 12-05-2018 om 20u00 de 
arrondissementele bedevaart van de Landelijke Gilden plaatsvinden in de 
Mariahal te Scherpenheuvel. 
 
Wij gaan te voet naar Scherpenheuvel. Een mooie wandeling van  
+/- 9,5 km 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 19u00 krijgen de wandelaars een onthaal met een drankje 
aangeboden in De Pelgrim, Isabellaplein 15 - 3270 Scherpenheuvel. 
 
Om 20u kan je deelnemen aan de viering in de Mariahal. Vendeliersgroep 
Pirrewit uit Keerbergen en het koor Tijdloos uit Bunsbeek luisteren de 
misviering op. Maar je kan natuurlijk ook kiezen om alleen de wandeling 
mee te doen. 
 

12-05-2018 gewestbedevaart 
te voet naar Scherpenheuvel 
 

INSCHRIJVINGSSTROOKJE DAGUITSTAP NAAR LEUVEN 05-05-2018 
 
De heer/mevrouw:  .................................................................................  schrijft in voor daguitstap naar Leuven 
op zaterdag 5 mei 2018 met ……………… volwassenen en …………… kinderen,  
totale deelnameprijs € …………… 
 
soep         ………. x dagsoep ..........  x tomatensoep 
 
hoofdschotel     ………. x witloof ..........  x stoofvlees  ……… x konijn 
 
kinderen     ………. x spaghetti ..........  x kip/appelmoes ……… x vol-au-vent 
 
Gelieve te betalen vóór 29-04-2018 aan uw bestuurslid/wijkmeester of via overschrijving op 
bankrekeningnr BE36 7343 8500 0281 van Landelijke Gilde Schaffen-centrum. 
 
Uw deelname is pas definitief na ontvangst van uw betaling. 


