
                   Schaffen, april 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste leden, 

 

 

1- Busuitstap naar Breendonk en de brouwerij Palm te Steenhuffel. (9 juni) 

2- Fietsuitstap rond de nationale luchthaven te Zaventem (30 mei). 

3- Opkuis kapel van Oosterlinde (19 april) 

4- Bedevaart naar Scherpenheuvel ( 8 mei) 

  

1. Vooreerst willen wij u onze busuitstap aankondigen op woensdag 9 juni naar het Fort van 

Breendonk en de brouwerij van de Palm te Steenhuffel-Londerzeel. 

Het programma gaat als volgt: 

08.00 u. - vertrek aan de Gildenzaal 

09.15 u. - koffie en koek in de buurt van het Fort van Breendonk 

10.00 u. - geleid bezoek aan het Fort van Breendonk 

13.30 u. - middagmaal 

15.30 u. - bezoek aan de brouwerij met proeverij 

17.00 u. - bezoek aan de stoeterij Diepensteyn met een toeristisch treintje 

 18.00 u. - terug naar Schaffen, thuiskomst omstreeks 19.30 

Prijs voor leden: 40 euro, niet- leden:  45 euro. Inschrijven: uitsluitend voor onze leden tot 3 

mei, nadien kunnen ook niet-leden inschrijven. Maak hiervoor gebruik van de bijgaande 

inschrijvingsstrook onderaan deze brief. De inschrijving is pas geldig na betaling hetzij aan uw 

bestuurslid hetzij door overschrijving op het nummer 734-3850002-81 van de Landelijke Gilde 

Schaffen-Centrum met vermelding ’busreis Palm’  

 

2. Op zondag 30 mei organiseren we een fietstocht rond de luchthaven van Zaventem.     

 9 u. Vertrek aan ScafniS  

10 u. Afspraak bij Bike Events, Leuvensesteenweg 175 - 3070 Kortenberg Daar zijn 

goede fietsen voorzien; als je uw eigen fiets wenst mee te nemen dan kan dit uiteraard 

ook. Daardoor wordt de inschrijvingskost verminderd met € 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Af te leggen afstand: +/- 32 km over een tijdspanne van 4.50 u. alle stops inbegrepen. 

De rit wordt gegidst door een ervaren persoon die de werking van de luchthaven en de 

daar gevestigde bedrijven toelicht. 

Onderweg is er een drank en een picknick voorzien. 

 

Voor dit programma vragen we, een bijdrage van € 20 voor leden en € 15 voor kinderen. 

Voor niet-leden bedraagt dit € 25. Inschrijven via het strookje aan deze brief kan tot 7 mei. 

Voor de betaling volgen we dezelfde werkwijze als onder punt 1. 

 

3. Opkuis kapel van Oosterlinde:  

Op maandag 19 april om 19 u. wordt de kapel van Oosterlinde en de omgeving opgeruimd. 

     Afspraak aan de kapel voor iedereen die zijn steentje wil bijdragen. 

 

4. Bedevaart naar Scherpenheuvel:  

    Op zaterdag 8 mei is er een bedevaart met de regio naar Scherpenheuvel. 

Aanvang: samenkomst om 19:30 uur aan de Mariahal, de misviering begint om 20u00. 

Voor diegene die te voet wensen mee te gaan: vertrek om 17 u. stipt aan de kerk van 

Schaffen. 

 

 

 

Uiteraard hopen we u talrijk te ontmoeten op deze activiteiten 

 

 

Het bestuur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

Ondergetekende,……………………………………………………… schrijft in voor de busuitstap naar 

Breendonk en brouwerij PALM voor ………..x personen en betaalt ……x 40= 

………………………. ,€. 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

Ondergetekende,……………………………………………………… schrijft in voor de fietstocht rond 

de luchthaven te Zaventem voor ………..x personen en betaalt ………………………€.  

Hij/zij zorgt ervoor dat zijn/haar inschrijving uiterlijk op 7 mei is ingegeven bij 

zijn/haar bestuurslid. 


