
                                            Schaffen, februari 2011. 
 
 
 
 
Beste leden, 
 

 
1- Bierproefavond. 
2- Bowling voor jongeren 
3- Lentewandeling 
4- Enkele data 

 

Na de Feestvergadering van 19 februari blijven we even verder gaan op de culinaire 
toer met een bierproefavond. Vanuit het Gewest Diest willen we op vrijdag 25 
februari vanaf 19.30 u. de leden samenbrengen in zaal ScafniS. Samen met een 
bierkenner zullen we de diverse smaken (zoet, zuur, bitter) van gerenommeerde 
bieren kunnen ervaren en daarbij de diverse soorten (licht, amber en donker) in het 
glas kunnen bewonderen. Deelnemen kan door u in te schrijven bij uw bestuurslid 
ten laatste op 16 februari. Voor onze leden is de deelname in de kosten € 8, voor 
niet- leden €10.  
 
We nodigen op woensdag 9 maart 2011 de jongeren van 7 tot 16 jaar uit voor een 
partijtje bowling in het sportcentrum Sportagon, Sportlaan 3 te Tessenderlo. We 
stellen voor om 14 u. af te spreken aan Sportagon zelf. Onze gilde neemt de prijs 
van 2 spellen ( + 2 frisdrankjes) van de kinderen voor haar rekening. Om de nodige 
plaatsen te reserveren vragen we u de deelname te melden ten laatste op 5 maart bij 
uw bestuurslid. Enkel ingeschreven jongeren kunnen dan meespelen. We wachten 
de deelnemers op aan de inkom van het gebouw. (Na te zien door Hendrik) 
 
Op zondag 27 maart is er dan onze lentewandeling te Bolderberg. 
Om 13.30 u.verzamelen we aan de Gildenzaal om onmiddellijk met auto’s te 
vertrekken richting Domein Bovy - Galgeneinde – Bolderberg voor een wandeling 
van 8,5 km. We vertrekken langs een weg over de Galgenberg die ons naar het 
circuit van Zolder brengt. Nadat we eventjes langs de omheining van dit circuit 
gelopen hebben gaan we via een bosweg naar het dorp Viversel. Hierna lopen we 
een stukje langs het kanaal en de achterzijde van het racecircuit. Daarna gaan we 
terug richting Bolderberg over rustige bospaden en komen zo aan de achterzijde van 
Domein Bovy. We wandelen over dit domein terug naar het vertrekpunt. 
Vertrek van de wandeling: om 14:00 u.  
Achteraf is er een koffietafel in de Gildenzaal. 
We bieden dit gratis aan voor onze leden. 
 
Verder willen we nu reeds uw aandacht vragen voor 2 andere activiteiten in de eerste 
helft van 2011 en waartoe we de voorbereiding reeds hebben opgestart: 
 
Zondag 29 mei: geleide fietstocht met bezoek aan een blauwbessenkwekerij. 
 
Zaterdag 18 juni: treinuitstap naar Antwerpen. 
In onze volgende nieuwsbrief zullen we hiervoor een duidelijk programma uit de 
doeken doen. 
 
Het bestuur. 


