
Schaffen, maart 2004 
 
 
 
 
 

 
Beste leden, 
 
 
Eerst nog een kleine rechtzetting: de tuinles praktijk snoeien gaat door op zaterdag 
13 maart (i.p.v. van zondag) en dit vanaf 9.30 uur in een tuin van één der 
deelnemers.  
 
Voor alle wandel - en natuurliefhebbers hebben we een bijzonder interessant 
aanbod. Frans Vandevenne is immers bereid gevonden enkele zondag – 
namiddagen op te offeren om de gedreven wandelaars onder ons te leren omgaan 
met topografische kaarten en kompas. Eerst komen we hiervoor samen in Scafnis en 
wel op de 7de, de 21ste maart en de 4de april telkens om 14.15 uur. Wij krijgen er 
wat theoretische uitleg, drinken een tasje koffie en gaan dan onmiddellijk de theorie 
op het terrein toepassen. Het beloofd boeiend en plezant te worden. Indien u hieraan 
wil deelnemen, wend u tot uw bestuurslid. De totale cyclus voorziet in totaal 5 lessen. 
Voor kaarten en kompassen zorgen wij wel. 
 
Op voorstel van enkele leden hebben we een afspraak gemaakt om een TV- 
opname bij te wonen. Er werd gekozen voor de opname van PUUR TOEVAL ( met 
Luk Appermont, Gerty Christoffels, Jacques Vermeiren en Sabine Devos) op dinsdag 
23 maart om 16.30 uur. De keuze werd mee ingegeven door de plaats van de 
opname, namelijk de Zoo te Antwerpen, dus gemakkelijk te bereiken met de trein. 
We spreken af om 14.25 uur aan het station te Diest om er de trein naar Antwerpen 
te nemen. Zodoende kunnen we misschien vooraf nog even langs de Meir lopen om 
er de sfeer van de stad op te snuiven en zeker tijdig aanwezig te zijn op de plaats 
van afspraak. We hebben gegokt op 25 deelnemers en hiertoe kaarten aangevraagd. 
Als u wenst mee te gaan hadden we dit graag geweten vóór 18 maart. U kunt 
hiervoor afspreken met Gerard (013-31 21 11 ) of Gaston (013-33 62 87). Uw 
deelname in de kosten bedraagt 3 €. Dit is de prijs van een retourticket voor mensen 
+ 65 jaar. We stellen dan voor dat de 65 - plussers geen bijdrage betalen en dit 
heen- en weerticket voor Antwerpen-Centraal zelf aanschaffen in het station te Diest. 
Ze hebben hiertoe de nodige tijd aangezien de trein om 14.35 uur vertrekt op spoor 
1. Wij zorgen dan voor een ticket voor de andere deelnemers 
 
Ook bieden we nu reeds het wandelweekend aan voor het najaar 2004. Dit jaar is 
de keuze gevallen op het hotelletje te RODT –Sankt –Vith, Zum Bückenberg, waar 
we voor 3 jaar geweest zijn. We hebben er een optie genomen op het ganse hotel en 
voorzien hierover een vaste afspraak te kunnen maken met de uitbater tegen 21 
april. Dit is dan ook de uiterste inschrijvingsdatum aangezien er – bij een ruim aantal 
inschrijvingen - zal gezocht worden naar bijkomende overnachtingfaciliteiten. Het 
weekend dat werd afgesproken is van 08 tot 10 oktober in vol pension. Voor 
volwassenen in een tweepersoonskamer bedraagt de deelname in de kosten, verblijf 
in volpension en uitstappen inbegrepen, 110 €. Voor een éénpersoonskamer is dit 



vastgesteld op 125 €. Voor kinderen is de deelnameprijs vastgesteld op 5 € per 
levensjaar. Voor diegene die reeds op donderdag wensen te vertrekken zijn we 
graag bereid dit te regelen. Vermeld dit uitdrukkelijk op de inschrijvingsstrook a.u.b. 
Voor een extra-dag in volpension wordt er dan 46 € per persoon aangerekend op 
basis van een tweepersoonskamer en 58,50 € voor de formule in éénpersoons-
kamer.  
 
 
De kamers van ons hotel zijn allen uitgerust met een privé-sanitair en met de 
normale hotelservice. Dit hotel ligt op +/- 115 km. van Schaffen en is gemakkelijk te 
bereiken op 1.uur 20’ rijden met de wagen. De omgeving is er zeer landelijk en rustig. 
 
Indien u wenst in te schrijven voor dit weekend vragen we u dit te doen voor 21 april 
bij middel van de strook onderaan dit blad. Indien het een eerste deelname betreft 
vragen we alle gegevens duidelijk te willen invullen aangezien ze dienen opgegeven 
te worden voor de inschrijving. Daarnaast is de inschrijving pas geldig na het storten 
van een voorschot van 25 €. per volwassene die deelneemt en 10 € voor de 
kinderen. Dit kan op het rekening nr. 734-3850002-81 van de landelijke gilde van 
Schaffen-centrum. 
 
 
Voor de volgende maanden verwijzen we naar het activiteitenoverzicht dat u, onder 
de vorm van een klein handig kaartje, door uw bestuurslid zal bezorgd worden. 
 
 
Het bestuur. 
 
 
 

 
Schrijven in voor het wandelweekend van 08 tot 10 oktober 2004 in RODT – Sankt – 
Vith : naam, voornaam, adres en geboortedatum per deelnemer:  
 
 
Voor deelname vanaf donderdag: hier te vermelden a.u.b. 
………………………………… 
 
 

 


