
Vertrek aan Scafnis om 13u30. 
 
Zij die rechtstreeks komen verwachten we tegen 14u00 op 
de parking van Taverne Mie Maan, Diestsebaan 28 
2230 Herselt.  
 
Hier start de wandeling van 8 à 9 km door de bossen van 
de Merode. 
 
Nadien bieden we u graag een broodmaaltijd met koffie 
aan in zaal Scafnis. Inschrijven moet niet maar mag altijd 
bij uw bestuurslid of via Lgschaffen@telenet.be 
 
voor leden   gratis 
voor niet-leden  € 5,00 

07-10-2018 Herfstwandeling in Herselt 

Er zijn nog steeds inkomkaarten ter beschikking voor deze 
ontspannende avond in Den Egger te Scherpenheuvel in 
een organisatie van het Gewest Diest. 
 
Te bestellen via een bestuurslid 
  via mail Lgschaffen@telenet.be 
 
€ 10,00 voor leden 
€ 15,00 voor niet-leden 
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LEDENBRIEF 
september 2018 

26-10-2018 comedy-avond  

email : Lgschaffen@telenet.be  bankrekeningnummer : BE36 7343 8500 0281 
website : www.Lgschaffen.be  bezoek ook onze facebook pagina 
 

Pastadag 
In eerste instantie een dikke dank u wel aan iedereen die 
tijdens onze pastadag is komen eten. Al hadden we wat 
minder eters dan vorig jaar, was het toch een succesvolle 
dag en dankzij de opbrengst kunnen we voor u volgend 
jaar weer toffe activiteiten organiseren. 
 
Via deze weg willen we alle helpers die meewerkten aan 
deze dag welgemeend bedanken. Zonder uw hulp 
hadden we de klus niet kunnen klaren. Bedankt want vele 
handen maken het werk licht.  



 

NIEUWSBRIEF VOOR 
MEDEWERKERS 

 

04/11/2018         St-Hubertusviering Gildenzaal 
07/11/2018         senioren : ontspanningsnamiddag met Jan Wuytens 
14/11/2018         kookles mannen 1 
21/11/2018         kookles mannen 2 
28/11/2018         kookles mannen 3 
08/12/2018         Ladies Night 
13-15/09/2019   WANDELWEEKEND TE LEIWEN - DUITSLAND 

Komende activiteiten 

Het bestuur 

27-10-2018 kaas- en wijnavond 

Ook dit jaar organiseren we een kaas- en wijnavond in zaal 
ScafniS op zaterdag 27 oktober om 20 uur. 
 
En dit keer zal Wijnhuys ‘t Kroontje de wijnen aanbieden en 
toelichten.  Hij selecteerde voor ons uitstekende wijnen en 
voorziet gemiddeld 1 fles per deelnemer met eerst een 
selecte bubbel en vervolgens 3 witte en 3 rode  
wereldwijnen. Wijzelf zorgen voor een rijkelijk gevulde kaas-  
en broodschotel.  
 
Inschrijven kan bij uw bestuurslid, wijkmeester of via 
Lgschaffen@telenet.be 
 
 € 16,00 voor leden en hun huisgenoten 
 € 21,00 voor niet-leden 
 
Inschrijvingen zijn pas geldig na betaling of storting van het 
overeenstemmend bedrag. 
 

Vernieuwen lidgeld 2019 

De nieuwe lidkaarten voor 2019 zullen in de loop van de 
volgende weken worden verspreid door onze 
bestuursleden en wijkmeesters. 
 
We hopen dat u veel plezier heeft beleefd aan de 
activiteiten die we mochten aanbieden. Of allicht is een 
gratis abonnement op 6 nummers van NEST een bijkomend 
voordeel voor u of heeft u nieuw vriendschap opgebouwd 
binnen onze gilde. 
 
Alvast bedankt bij voorbaat. 


