
    Schaffen, december 2004 

 

 

 

 

Beste Leden, 

 

In de aanloop naar de eindejaarsfeesten en naar de deugddoende sfeer van 
Kerstmis en Nieuwjaar, komen wij onze komende activiteiten voorstellen die 
kortelings op onze agenda staan. Zoals de vorige jaren, bouwen we de Kerststal op 
en dit op zaterdag 11 december vanaf 9 uur. Hierbij zijn sterke mensen nodig en 
we doen dan ook gaarne een beroep op bereidwillige leden die ons hierin willen 
bijstaan. Het is trouwens voor iedereen fijn als we hierbij kunnen rekenen op vele 
helpers zodat we snel en efficiënt de kerststal kunnen opzetten en versieren. Zoals u 
hebt kunnen vaststellen, zijn er andere Kerstmisfanaten - met name de zelfstandigen 
van Schaffen- die eveneens voor de Kerstsfeer gaan zorgen door het opstellen van 
vele Kerstbomen langs de Grote Baan. We juichen uiteraard dit initiatief toe. 
 
Vervolgens organiseren we op zaterdag 18 december een avondwandeling. Deze 
sluit aan op de zaterdagavond misviering. Afspraak is om te verzamelen vanaf 18.45 
uur aan de Kerststal voor de kerk om dan te vertrekken om 19 uur stipt. We 
doen een wandeling van ongeveer 6 km. over het Schaffens Veld. We plannen wat 
extra's voor onderweg en keren omstreeks 20.30 of 21 uur terug in het dorp waar we 
nog kunnen napraten en nagenieten bij een drankje in Scafnis. De jongeren van de 
Lange Weg organiseren er dan een gezellig samenzijn met glühwein en ander 
lekkers waar we graag willen van proeven en de Kerstsfeer willen opsnuiven. Verder 
zal in onze dorpskerk om 21.15 uur een Kerstverhaal te beluisteren zijn, 
georganiseerd op initiatief van de zelfstandigen. 
 
Voor al diegene die een wijnbestelling hebben geplaatst bij Patrick Rubbens tijdens 
de wijnavond, herinneren we eraan dat we deze ophalen bij Marc De Kwaffeur op 
zondag 12 december tussen 10 en 12 uur. 
 
Het mag dan al vroeg lijken, maar gezien de grote vraag zijn we verplicht snel te 
reserveren voor het volgende wandelweekend. We hebben afgesproken met het 
vakantiecentrum Ol Fosse d' Outh te Houffalize voor een volledig verzorgd weekend 
in volpension. Het weekend loopt van 30 september tot 02 oktober 2005.  
Voor volwassenen in een tweepersoonskamer bedraagt de deelname in de kosten, 
verblijf in volpension en uitstappen inbegrepen, 122 €. Voor een éénpersoonskamer 
is dit vastgesteld op 140 €. Voor kinderen is de deelnameprijs 6 € 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 halfpension wordt er dan 44,50€ per persoon aangerekend op basis van een 
tweepersoonskamer en 59,50 € 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 +/- 140 km. van Schaffen en is gemakkelijk te 
bereiken met de auto op 1.uur 35’. Het centrum biedt velerlei 
ontspanningsmogelijkheden (prachtige wandelroutes, zwembad, dansavond,...) 
Indien u wenst in te schrijven voor dit weekend vragen we u dit te doen voor 25 
februari door middel van de strook onderaan dit blad. Indien het een eerste 
deelname betreft vragen we u alle gegevens duidelijk te willen invullen. Daarnaast is 
de inschrijving pas geldig na het storten van een voorschot van 30 €. per 
deelnemende volwassene en 10 € voor de kinderen. Dit kan op het rekening nr. 734-
3850002-81 van de landelijke gilde van Schaffen-centrum, Postbaan 234 te 3290 
Schaffen. 
 
Ook willen we alle leden bedanken voor hun deelname aan de vereniging en de 
activiteiten. Als bestuur blikken wij tevreden terug op het voorbije jaar, wij hopen dat 
u dit ook als positief hebt ervaren. 
 
We wensen ondertussen al onze leden en hun gezin, nu reeds, welgemeend een fijn 
eindejaar en een goede start van het jaar 2005. We hopen u allen dan weer een 
boeiend programma te kunnen aanbieden. Ondertussen kunnen we u al melden dat 
we de volgende activiteiten willen organiseren in het begin van volgend jaar: 
1- PC-les over foto’s bewerken: dinsdagen 18 en 25 januari en 1 februari. 
2- gezellig samenzijn en foto’s kijken: donderdag 20 januari. 
3- filmbezoek met de kinderen: woensdag 9 februari. 
4- feestvergadering: zaterdag 19 februari. 
5- snoeiles: zaterdag 5 maart. 
6-kookles voor kinderen: 30 maart en 6 april. 
 
 
Het bestuur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Schrijven in voor het wandelweekend van 30 september tot 02 oktober 2005 in het 
vakantiecentrum Ol Fosse d' Outh in Houffalize: naam, voornaam, adres en 
geboortedatum per deelnemer:.................................................................................... 
...............………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Voor deelname vanaf donderdag: hier te vermelden a.u.b.……………………………… 
 


