
 
 
   Schaffen, 15 december 2008 
 
 
 
 
 
 
 

Beste leden, 
 
Eerst doen wij u, onze leden, een exclusief aanbod voor Whisky-proefavonden. Op 
woensdag 14 en 21 januari zal Kristof Degraaf ons laten kennis maken met de 
meest uitgelezen Whisky’s. Het geheel wordt degelijk en ludiek toegelicht en er zijn 
eveneens bijhorende hapjes voorzien. Inschrijven hiervoor doe je best bij het strookje 
onderaan dit blad. Vermeld hierop de datum van uw keuze. Er zijn maximum 20 
deelnemers per avond voorzien en inschrijvingen worden aanvaard in 
chronologische volgorde van de betaling van het inschrijvingsgeld. De deelnameprijs 
bedraagt 20 €.voor leden en 23 € voor niet-leden en wordt best gestort op rekening 
nr. 734-3850002-81 van de landelijke gilde Schaffen - Centrum, Postbaan 234 te 
3290 Schaffen. 
 
Zoals aangekondigd stellen we nu ook het jaarlijkse wandelweekend voor dat loopt 
van 11 tot 13 september 2003. We hebben een schitterend hotel ontdekt te 
Büllingen in de Oostkantons, namelijk hotel Haus Tiefenbach  
(www.haus-tiefenbach.be) Het is een zeer mooi en uitstekend Belgisch viersterren 
hotel. Zowel de zeer ruime en luxueuze kamers als het ontbijtbuffet, de driegangen 
menu ’s middags als de viergangen menu ’ s avonds zullen iedereen ten zeerste 
bevallen. Verder biedt het hotel allerlei mogelijkheden tot ontspanning en is het 
gelegen in een prachtige omgeving op ongeveer 120 km. van Schaffen. Er is 
werkelijk alles om er een plezante uitstap van te maken. Het hotel beschikt over 33 
kamers, waar onder 1 éénpersoonskamer, 6 dubbele kamers of suites voor 4 
personen en 26 tweepersoonskamers. We hebben het volledig afgehuurd en 70 
personen kunnen er verblijven. We kozen er voor een formule in volpension.Voor 
volwassenen in een tweepersoonskamer bedraagt de deelname in de kosten, verblijf 
in volpension, water aan de tafels en uitstappen inbegrepen, 169 €. Voor kinderen 
vanaf 3 jaar is de deelnameprijs 7 € per levensjaar. Jonger dan 3 jaar kunnen 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 65 € per persoon aangerekend.  
Indien u wenst in te schrijven voor dit weekend vragen we u dit te doen voor 31 
januari 2009 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. 
 
Het bestuur. 



 
 
 
 
 
 
 
Schrijft/schrijven in voor de Whiskyproefavond van 14 januari / 21 januari (schrappen 
wat niet past): naam, voornaam en telefoon/gsm 
.................................................................................................……………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Schrijven in voor het wandelweekend van 11 tot 13 september 2009 in Hotel Haus 
Tiefenbach te Büllingen: naam, voornaam, adres en geboortedatum per deelnemer 
................................................................................................……………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
Voor deelname vanaf donderdag: hier te vermelden a.u.b. ...………………… 

 
 


