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Beste leden, 
 
Ondertussen is vanuit Leuven de vernieuwing van de lidgelden opgestart. 
Zoals iedereen reeds heeft gemerkt werd er vanuit de Centrale van de Landelijke Gilden in 
Leuven mails of brieven verstuurd met de vraag het lidgeld 2023 te storten op rekeningnr. 
BE58 7364 0306 5679 op naam van Landelijke Gilden BB Lidgelden (BIC: KREDBEBB) 
met vermelding van een gestructureerde mededeling. Lidgeld voor 2023 bedraagt 29€. 

Uiteraard kan het bedrag van het lidgeld ook gestort worden op rekeningnr.  
BE36 7343 8500 0281 van de landelijke gilde van Schaffen-Centrum met vermelding van 
uw naam. Wij doen dan graag het nodige om uw lidmaatschap te verlengen voor 2023. 
Alvast bedankt voor uw steun en vertrouwen. 
 
Zondag 6 november  Sint-Hubertusviering 
De parochie Sint-Hubertus en Gildenzaal vieren onze patroonheilige met een misviering 
gevolgd door een dierenwijding en vervolgens een lekkere maaltijd in de Gildenzaal. 
Vanaf 11u30 ben je welkom voor een uitgebreid warm buffet à volonté of een overheerlijke 
Noorse visschotel. Ook vegetariërs vinden er hun gading.  
Voor 19 € voor volwassenen en 9 € voor kinderen +4 (jonger gratis) heb je een uitstekend 
zondagmenu.  
 
Dinsdag 8 november  Seniorenwerking gewest Diest in Testelt 
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 het rekeningnr.  
BE36 7343 8500 0281 van onze gilde, niet-leden betalen 11€. 
Deuren zijn open vanaf 13u00. Optreden begint om 13u30. 
Kom meegenieten van fijne muziek in een gezellige sfeer! 

Ledenbrief 
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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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Dinsdag 15 november  Onderhoud kapel Oosterlinden 
Om 16 uur komen we samen aan de kapel van Oosterlinden in de Kleinbaan om wat te 
snoeien, de dakgoten te reinigen en alles op te kuisen. Breng een hark, keerborstel, 
snoeischaar enz. mee. Vele handen maken licht werk.  
We willen ook deze kapel verder openhouden omdat het een plek is voor volkse devotie die 
nog steeds een begrip is voor de buurt en ons mooie dorp. Alvast bedankt om mee te werken. 
 

 
 

 Zaterdag 3 december Kerststal opbouwen aan de kerk 
 Zaterdag 10 december Kaas- en wijnavond in ScafniS 
 Januari 2023 Bowling (juiste datum volgt 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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