
 
 
 
 Schaffen, april -mei 2008. 

 
 
 
 
 
 
 

Beste leden, 
 
 
Misschien nog even herinneren dat we op zaterdag 14 juni naar Mechelen sporen 
voor een ludieke en geanimeerde stadswandeling. Inschrijven is absoluut 
noodzakelijk vóör1 mei. Dus, als je mee wil mag je niet langer talmen.  
 
Zoals aangekondigd gaan we weer even de Kapel Van Oosterlinden in de 
Kleinbaan een voorjaarsopknapbeurt geven. Op maandag 28 april om 18.30 uur 
verzamelen we daar met werktuigen: snoeischaar, hark en aanhangwagen om alles 
op te ruimen en de winterresten weg te vegen in het vooruitzicht van de meimaand - 
Mariamaand. 
 
In dezelfde geest bereiden we ons voor op een bedevaart naar Scherpenheuvel. 
Dit is dan op zaterdag 3 mei ( deze datum werd vanuit Leuven aangepast). We 
spreken af ten laatste om 19.45 u. aan de Mariahal.  
 
En op zondag 25 mei hebben we een fietstocht voor gans het gezin.  We 
vertrekken om 9u. 30 aan ScafniS. Eerst bezoeken we de wijnhoeve De Kluisberg’ 
te Assent waar we worden getrakteerd op een fris wijntje. Vervolgens doen we het 
streekmuseum ‘De Reinvoart’ te Loksbergen aan en we krijgen er ook de nodige 
deskundige uitleg. Daar eten we; er is de keuze tussen witte en zwarte pensen of 
gehaktballetjes met krieken, samen met brood en koffie. De deelnameprijs 
bedraagt voor volwassenen 10 euro en voor kinderen tot 14 jaar 5 euro (inbegrepen 
inkom wijnhoeve, kleine degustatie, museumbezoek en eten in het museum ) Indien 
je verkiest niet mee te fietsen maar wel met de auto de verplaatsing te maken, dan 
ben je steeds welkom. Kom dan rechtstreeks tegen 11 uur naar de wijnhoeve 
Kluisberg, Rijnrode 5 te Assent. Het adres van de Reinvoart is Hagelandstraat 3 te 
Loksbergen. Om deel te nemen graag inschrijven bij uw bestuurslid. 
 
Op zaterdag 5 juli plannen we een uitstap naar Hoogstraten om daar Boerengolf te 
spelen en er te genieten van de landelijke omgeving. Noteer alvast deze datum in uw 
agenda. Er komt een voorstel hiervoor in onze volgende ledenbrief. 
  
 
Het bestuur. 
 

 
inschrijving:  0 neemt deel aan fietstocht dhr.:Mevr. …………………………………… 
met ......... personen    / of  
0 komt per wagen met ……personen (gekozen formule aan te kruisen a.u.b.) 
Eten  : witte en zwarte pensen : ........ volw. x 10 euro= .........kind. x 5 euro = ..........   
gehaktballetjes met krieken: ....... …… volw. x 10  euro = .......kind. x 5 euro = .......... 
 


