
                   Schaffen, maart - april 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Beste leden, 
 
 
1-  Knutselen voor jongeren: 06.04.2009. 
2-  Kookles voor jongeren: 15.04.2009 
3- Lentewandeling: 19.04.2009. 
4- Petanque op woensdag namiddag. 
5- Fietsuitstap naar Averbode en de Blauwberg. 
 
1-op maandag 06 april (met juffrouw Bernadette) maken de jongeren van 6 tot 14 jaar 
een stukje in de sfeer van Pasen. We spreken af in ScafniS  van 9.30 tot 12.00 uur. 
Hiervoor meldt u zich aan uiterlijk op maandag 30 maart bij uw bestuurslid. Dit zal ons 
toelaten alle nodige toebehoren aan te kopen. Deelnemen voor (klein)kinderen van 
leden is gratis 
 
2- op woensdag 15 april (met juffrouw Hilde) kookles voor jongeren en dit vanaf 14 
uur in de keuken van de Gildenzaal. Geïnteresseerden melden zich ten laatste op 
13 april bij hun bestuurslid ten einde een idee te hebben van het aantal kooklustige 
jongeren en van de hoeveelheid voedingswaren dat we moeten aankopen. Deelnemen 
is ook hier gratis voor de (klein)kinderen van de leden. 
 
3- Op zondag 19 april is er dan onze lentewandeling. Om 13u45 verzamelen we aan 
de Gildenzaal om onmiddellijk met auto’s te vertrekken naar Meldert (Lummen). We 
parkeren er aan de kerk om er een mooie wandeling van 9 km af te leggen op goed 
begaanbare wegen. We voorzien ook een korter parcours van 6 km. indien hiervoor 
kandidaten zijn.Achteraf is er de gebruikelijke koffietafel in de Gildenzaal. Onze leden 
kunnen hier vrij aan deelnemen. 
 
4- En de lente is in de lucht en bijgevolg starten we in april met de wekelijks petanque- 
namiddagen de woensdag op het St. Hubertusplein. Vanaf 15 april starten we om 
13.30 u met al diegene die hier zin in hebben. 
 
 
 
 
 
 
 



5- Op zondag 24 mei doen we een fietsuitstap richting Averbode en Blauwberg. 
Dit wordt de derde keer dat we een daguitstap met de fiets organiseren waar ook 
belangstellenden, die zich per auto verplaatsen, kunnen bij aansluiten. . 
 
Verloop van de dag: 

• We vertrekken stipt om 9.30 uur aan ScafniS voor een rondrit van totaal bijna 
60 km. 

• Via Engsbergen rijden we over rustige wegen naar de Blauwberg en brengen 
een bezoek aan de zorgboerderij ‘ De ploeg’ Tijdens de rondleiding zullen we 
kennis maken met de ambachtelijk zuivelproducten die daar worden gemaakt. 
Achteraf worden we er getrakteerd op verfrissend hoeve-ijs 

• We rijden verder richting van ‘Den Eik’ waar ons een smakelijke abdijplank 
wacht. Voor de kinderen is er een verrassinglunch. 

• Nadien blijven we er even vertoeven in deze aangename groene omgeving en 
geïnteresseerden kunnen er het klompenmuseum bezoeken (inkom: 1 €). 

• We keren terug richting Schaffen via Herselt, Testelt, Zichem en Diest en 
genieten onderweg nog van een natje aangeboden door onze gilde. Voor dit 
programma vragen we, van bij het vertrek tot aan de terugkomst in Schaffen, 
een bijdrage van 10 € voor volwassenen en 8 € voor kinderen  

• Voor diegene die deze dag willen volmaken voorzien we de mogelijkheid om in 
groep deel te nemen aan een barbecue in de Masano. De prijs hiervoor 
bedraagt 9,50 € voor volwassenen (2 stukken vlees) en 5,00 € voor kinderen (1 
stuk vlees ). 

 
Om deel te nemen aan deze uitstap (ook voor de leden die met de wagen komen op de 
verschillende haltes) vragen wij in te schrijven uiterlijk op 10 mei. Hieronder vindt u 
een inschrijfstrookje waarop u alle gegevens kunt aanduiden hiervoor. Bezorg het tijdig 
aan uw bestuurslid. 
 
 
Uiteraard hopen we u talrijk te ontmoeten op deze activiteiten 
 
 
Het bestuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
inschrijving:  0 dhr.:Mevr. ……………………………………neemt deel aan fietstocht 
van 24 mei of 0 komt per wagen (gekozen formule aan te kruisen aub) en betaalt : 
Aantal deelnemers uitstap :  Volwassenen:  ………… x 10,00 €=……… € 
        Jongeren:   x   8,00 € =……… € 
Aantal deelnemers BBQ:       Volwassenen:  ………   x   9,50 €=……      € 
        Jongeren:   x   5,00 € =……… € 
    
TOTAAL: ……………………………………………………………………….€ 
 


