
 

  

 

 

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

Website:  www.Lgschaffen.be    Bezoek ook onze Facebook pagina 

 

Beste lid, 

 

Via deze ledenbrief willen we graag de komende activiteiten aankondigen. 

 

September: Gratis treintickets: Hello Belgium Railpass 
Gratis treintickets kunnen aangevraagd worden vóór 30 september bij de NMBS: 

https://www.belgiantrain.be/nl/tickets-and-railcards/railpass/free-pass 
 

Beschikbaar voor Belgische inwoners ouder dan 12 jaar  (Kinderen die 12 jaar worden voor 31 

maart 2021 moeten deze aanvraag ook doen voor 30 september) 

De Railpass is goed voor 2 gratis ritten per maand vanaf 5 oktober 2020 t.e.m. 31 maart 2021   

Op weekdagen mag je met je Railpass reizen vanaf 9.00 uur, in het weekend is er 

geen uurbeperking. De pas is nominatief, niet overdraagbaar en niet deelbaar.  

Elke reiziger vult zijn of haar eigen Railpass in. 

Het dragen van mondmasker is verplicht in het station, op de perrons en aan boord van de trein.    

 

Zondag 25 oktober  Herfstwandeling in Glabbeek 
Voor de herfstwandeling van dit jaar gaan we naar het landelijke Glabbeek.  

De wandeling van ongeveer 8 km vertrekt aan de Glazuur Dries 7a 3380 Glabbeek. 

De baan van Diest naar Tienen is onderbroken, maar de omleiding staat goed aangegeven. 

Van hieruit lopen we door het heuvelachtige landschap van het Hageland.  

We kunnen er zeker genieten van weidse uitzichten. Natuurlijk ontbreken er zeker de vele 

boomgaarden met appelen en peren niet.  

Het fruit zal er wel al af zijn maar een vergeten appel of peer zal er nog wel te vinden zijn. 

Het parcours loopt vooral over verharde wegen, toch is een goed schoeisel aan te raden. 

 

Na deze wandeling kunnen we zoals altijd nog bijpraten bij koffie met een boterham in ScafniS.  

 

Vertrekpunt met de auto: Parking ScafniS omstreeks 13u30.  

Vertrekpunt wandeling: aan de Glazuur Dries 7a 3380 Glabbeek omstreeks 14u00.  

Inschrijven moet niet maar mag altijd bij uw bestuurslid of via Lgschaffen@telenet.be  

Gratis voor leden. Niet-leden: € 5,00. 

 

Zondag 25 oktober  Instellen winteruur: 3u00 wordt 2u00. 
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Zaterdag 21 november 20u00: Kaas- en wijnavond. 
Ook dit jaar organiseren we een kaas- en wijnavond in zaal ScafniS, rekeninghoudend met de 

corona-maatregelen die op dat moment van toepassing zijn.  

 

En dit keer zal Wijnen De Bleek enkele 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 wijnen.  

Wijzelf zorgen voor een rijkelijk gevulde kaas- en broodschotel.  

Inschrijven kan bij uw bestuurslid, wijkmeester of via Lgschaffen@telenet.be vóór 14 november. 

 € 16,00 voor leden en hun huisgenoten 

 € 21,00 voor niet-leden 

Inschrijvingen zijn pas geldig na betaling of storting van het overeenstemmend bedrag. 

 

Wandelweekend verplaatst naar 1 t/m 3 oktober 2021. 
Op 9 augustus ontvingen alle leden die hadden ingeschreven voor het wandelweekend, een mail 

waarin het uitstel van het weekend werd aangekondigd. We hebben met de hoteluitbater in 

Valkenburg afgesproken dat het weekend dan zal doorgaan van 1 tot en met 3 oktober 2021, voor 

de vroege vertrekkers dan van 30 september 2021. Deze aanpassing heeft wel zijn gevolgen voor 

het contract met het hotel. Zo zal het niet mogelijk zijn in der minne af te spreken om het weekend 

te annuleren of de periode te verkorten. De hoteluitbater vraagt om te voorzien in een 

annuleringsverzekering door de deelnemers. We weten dat deze dikwijls verworven is wanneer er 

een creditkaart verbonden is aan uw bankrekening. Hoe dan ook is dit vandaag nog niet aan de 

orde. We moeten eerst nog afwachten hoe de Corona-crisis verloopt. We zullen hierop terug 

komen in de periode februari-maart 2021. We hopen dan beter te kunnen inschatten wat de 

toekomst kan zijn zonder Corona. 
Als je omwille van Corona of een andere reden uw weekend wenst te annuleren dan kan dit 

nog tot 30 september 2020. Laat dit dan per mail weten aan Lgschaffen@telenet.be Daarna 

bevestigen we aan het hotel het aantal deelnemers en de kamers die we hiervoor reserveren. 

 

Vernieuwen lidgeld 2021 
De nieuwe lidkaarten voor 2021 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. 

 

Activiteiten die geschrapt worden o.w.v. het corona-virus 
1. Kooklessen 
2. Ladies Night 

 

Voor vragen en voorstellen staan we zeker open.  

Stuur ze ons gerust toe ( Lgschaffen@telenet.be ).  
 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur. 
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