
                         Schaffen, januari 2008. 
 
 
 
 
Beste leden, 
 
 
Het bestuur van de landelijke gilde wenst u van ganser 
harte een gelukkig en voorspoedig 2008 met een 

stevige gezondheid zowel naar geest als lichaam. 
 
We starten met een gezellige uitstap naar Tejaterkaffee Uilenspiegel op zaterdag 
26 januari, afspraak ten laatste om 20.15 uur in de Patria.  We hebben er weer 30 
plaatsen gereserveerd voor de liefhebbers van humor zonder complexen. Voor de 
inkom moet je het niet laten: 5 euro of een cultuurcheque en je kunt mee. (inkom en 
1 consumptie). 
  
Voor de feestvergadering hebben we een programma uitgewerkt zoals we dit de 
laatste jaren steeds doen. 
 
*Op zaterdag 16 februari beginnen we ons ledenfeest met een misviering ter 
nagedachtenis van de overleden leden van onze vereniging om 18 uur.  
 
*Vervolgens verwelkomen we onze leden en hun huisgenoten op het feestelijke 
gedeelte om 18.45 uur met een receptie in de gildenzaal. Deze wordt ons 
trouwens weer aangeboden door Agro-bedrijfsverzorging, waarvoor onze hartelijke 
dank.  
 
*Rond 19.15 uur stipt voorzien we dan een feestmenu bestaande uit: 
aspergeroomsoep, zalm met tagliatelle, kalkoen met peertjes en drie groenten, 
verrassingsbord, koffie en snoepjes. 
 
*Tijdens deze avond voorzien we serieus wat amusement, waaronder de beste DJ 
van Schaffen en omstreken, namelijk Hugo Verheyen, de DJ die de kinderen met 
muziek en ballonvormen zo goed amuseerde tijdens onze vorige Boerenmarkt. 
Verder is er eveneens een jaarverslag vanwege het bestuur.  
 
*Voor volwassenen is de deelnameprijs vastgesteld op 21 € voor jongeren tot en met 
18 jaar op 15 €. Zij ontvangen een kleine attentie. Liefst inschrijven bij uw 
bestuurslid, uiterlijk vóór 9.02.2008. Gezien deze prijs ook het optreden omvat kun 
je, voor zover je hierover beschikt, uw inschrijving ook betalen met één 
cultuurcheque ter waarde van 5 euro aangevuld met  het prijsverschil, zijnde 16 of 10 
euro. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Verder stellen we nu ook het jaarlijkse wandelweekend voor dat loopt van 26 tot 28. 
september 2008. We hebben, dit jaar een bijzonder aanbod onder de vorm van een 
schitterend hotel vooraan in Duitsland, namelijk het hotel Kickert (http://hotel-
kickert.de) in Mettendorf bij Prüm. Het is een zeer degelijk Duits hotel met 
accommodaties zoals zwembad, sauna, kegelbanen en een autobus waarmee we op 
zaterdag een uitstap willen organiseren. Er is een lift, uiteraard een goed sanitair op 
elke kamer. Dus alles om er een plezante uitstap van te maken. Het hotel beschikt 
over 35 kamers. We kozen er voor een formule in volpension.Voor volwassenen in 
een tweepersoonskamer bedraagt de deelname in de kosten, verblijf in volpension 
en uitstappen inbegrepen, 120 €. Voor een éénpersoonskamer is dit vastgelegd op 
136 €. Voor kinderen vanaf 3 jaar is de deelnameprijs 6 € per levensjaar. Jonger dan 
3 jaar gaan gratis mee. Voor diegene die al 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 € per persoon 
aangerekend op basis van een tweepersoonskamer en 52 € voor de formule in een 
éénpersoonskamer 
. 
Indien u wenst in te schrijven voor dit weekend vragen we u dit te doen voor 10 
maart 2008 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 betalende kinderen. Dit kan op het 
rekening nr. 734-3850002-81 van de landelijke gilde van Schaffen - Centrum, 
Postbaan 234 te 3290 Schaffen. 
 
Voor de andere activiteiten van onze gilde laten we u in februari verder nieuws. 
We vermelden nu al 06 februari voor een bioscoopbezoek voor de 
(klein)kinderen, eind februari starten we met een danscursus bougie en Quick-
Step en 05 april voor een snoeiles. Verder zoeken we nog een geschikte datum om 
wat filmbeelden te bekijken over enkele merkwaardige activiteiten van onze 
vereniging. 
 
Het bestuur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Schrijven in voor het wandelweekend van 26 tot 28 september 2008 in Hotel Kickert 
te Mettendorf Duitsland:: naam, voornaam, adres en geboortedatum per deelnemer 
.................................................................................................……………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
Voor deelname vanaf donderdag: hier te vermelden a.u.b. ..………………… 


