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Beste leden, 
 
Zondag 9 oktober   Herfstwandeling in Assent 
We komen samen om 13u30 aan zaal Scafnis om in groep naar de start van de wandeling te 
rijden. Je mag ook rechtstreeks naar ginder rijden. 
Start van de wandeling : Poelbos 3 3460 Bekkevoort om 14u00. 
 
Afstand van de wandeling bedraagt +/- 8 km. Zoals gebruikelijk is er halverwege een pitstop 
voorzien. Nadien bieden we u graag een broodmaaltijd met koffie aan in zaal ScafniS.  
 
Om het aantal deelnemers te weten, is het aan te raden om in te schrijven : 
(ten laatste woensdag 5 oktober) 
Je kan dit melden aan uw bestuurslid/wijkmeester of stuur een berichtje naar 
Lgschaffen@telenet.be met vermelding van: 

1. Naam 
2. Voornaam 
3. Aantal personen 
4. Ik wens deel te nemen aan de broodmaaltijd of niet. 

 
De wandeling is voor iedereen gratis.  
Broodmaaltijd is gratis voor leden; niet-leden betalen 5€ per persoon. 
 
Dinsdag 8 november  Seniorenwerking gewest Diest 
In zaal Concordia Schuurweg 4 in Testelt is er een ontspanningsnamiddag met het duo 
Enjoy.  

  
Inschrijven doe je bij Gaston hetzij op zijn mailadres: famdidden@telenet.be  
of door te bellen op zijn nummer 0474 991493.  
Als lid betaal je 6€ rechtstreeks aan Gaston of storten op de rekeningnr.  
BE36 7343 8500 0281 van onze gilde, niet-leden betalen 11€. 
Deuren zijn open vanaf 13u00. Optreden begint om 13u30. 

Ledenbrief 
  Oktober 2022 

Het repertoire van het duo Enjoy is heel ruim en bestaat uit 
verschillende genres muziek, zoals crooners, schlagers, disco, 
rock&roll, line-dance, enz. Ze brengen nummers van Frans Bauer, 
Christoff, Laura Lynn, Eddy Wally, Bobby Prins, André Hazes, 
Corry Konings, maar ook van Engelbert Humperdinck, Tom Jones, 
Elvis Presley, Tina Turner, The Platters, Roy Orbison, enz. 
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 Zaterdag 10 december kaas- en wijnavond 
 De nieuwe lidkaarten zijn in aantocht. Meer info volgt later nog. 

 
 
Voor vragen en voorstellen staan we zeker open.  
Stuur ze ons gerust toe ( Lgschaffen@telenet.be ).  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur. 
 

 

Komende activiteiten 
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