
Voor de herstwandeling van dit jaar gaan we naar het landelijke 
Geetbets. De wandeling van ongeveer 10 km vertrekt op de 
parking aan de Drinkteilstraat 2 in het centrum van Geetbets. 
 
Van hieruit lopen we naar het natuurgebied Aronst Hoek. Aronst 
Hoek bestaat uit een breed overstromingsdal langs de 
samenvloeiing van de Gete en de Melsterbeek met zeer 
weelderige begroeiing van metershoge rietvelden, zompige 
zeggeveldjes en kriskras groeiende wilgenbossen die aan een 
oerwoud doen denken. Aansluitend vind je eeuwenoude 
overstromingsbeemden met meidoornhagen en knotwilgen er 
rond. Na een tochtje door dit mooie maar soms vrij vochtig stukje 
natuur keren we terug richting Geetbets en maken nog een 
ommetje door de fruitbomen. In het natuurgebied zijn honden 
welkom aan een leiband. Laarsen of wandelschoenen zijn een 
aan rader bij vochtig weer. 
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Pastadag 
In eerste instantie een dikke dank u wel aan iedereen die tijdens 
onze pastadag is komen eten. Het was weer 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. Alle helpers mochten als dank op  
06-09-2019 een drankje en hapje komen nuttigen tijdens onze 
bedankavond.  

12-10-2019 kaas- en wijnavond 
Ook dit jaar organiseren we een kaas- en wijnavond in zaal 
ScafniS op zaterdag 12 oktober om 20 uur. 
 
Dit jaar zal Wijnhandel Ghoos de wijnen aanbieden en 
toelichten.  Zij selecteerden voor ons uitstekende wijnen en 
voorzien gemiddeld 1 fles per deelnemer met 3 witte en 3 rode  
wereldwijnen. Geen bubbels dit jaar, maar 1 porto.  
Wijzelf zorgen voor een rijkelijk gevulde kaas-  en broodschotel.  
 
Inschrijven kan bij uw bestuurslid, wijkmeester of via 
Lgschaffen@telenet.be vóór 05-10-2019. 
 
 € 16,00 voor leden en hun huisgenoten 
 € 21,00 voor niet-leden 
 
Inschrijvingen zijn pas geldig na betaling of overschrijving van het 
overeenstemmend bedrag. 
 



 

NIEUWSBRIEF VOOR 
MEDEWERKERS 

 

03/11/2019         St-Hubertusviering Gildenzaal 
05/11/2019         senioren : ontspanningsnamiddag met Nostalgique 
13/11/2019         kookles mannen 1 
20/11/2019         kookles mannen 2 
27/11/2019         kookles mannen 3 
07/12/2019         Ladies Night 

Komende activiteiten 

Het bestuur 

Vernieuwen lidgeld 2020 
De nieuwe lidkaarten voor 2020 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 is NEST en de nieuwe 
bijkomende voordelen voor u interessant. Of heeft u nieuwe 
vriendschappen opgebouwd binnen onze gilde. 
 
Alvast bedankt bij voorbaat. 

Na deze wandeling kunnen we zoals altijd nog bijpraten bij koffie 
met een boterham in Scafnis. 
Vetrekpunt met de auto : Parking Scafnis omstreeks 13u30. 
Vertrekpunt wandeling   :  Drinkteilstraat 2, 3450 Geetbets 
omstreeks 14u00. 
 
Inschrijven moet niet maar mag altijd bij uw bestuurslid of via 
Lgschaffen@telenet.be 
 
voor leden   gratis 
voor niet-leden  € 5,00 

30-10-2019 spelletjesmiddag 
voor iedereen van 5 tot ... jaar 
Al iets gepland op woensdag 30 oktober? Weet je nog niet wat te 
doen? Dan hebben wij een leuke activiteit voor jou. Namelijk een 
toffe, plezante spelletjesnamiddag. 
 
Natuurlijk mag je zelf ook wat gezelschapsspelletjes meebrengen. 
Of breng nog wat vriendjes en vriendinnetjes mee dan wordt het 
zeker en vast een leuke namiddag. 
 
Schrijf je dus  in bij een bestuurslid/wijkmeester of via 
Lgschaffen@telenet.be. Inschrijven kan tot vrijdag 25 oktober. 
 
Waar:           Scafnis Sint Hubertusplein Schaffen 
Voor wie :    leeftijd van 5 tot ……...jaar  
Hoe laat :    14u00 tot 17u00  
Prijs: 2 € (te storten op : BE36 7343 8500 0281 LG Schaffen centrum) 
 
We sluiten af met een lekkere pannenkoek en een drankje . 
Zorg dat je er bij bent,tot dan  


