
                   Schaffen, maart 2011 
 
 
 
 
 
 

Beste leden, 
. 
1- Petanque op woensdag namiddag. 
2- De gilde op stap met de trein naar Antwerpen 
3- Opkuis kapel van Oosterlinde 25 april 
4- Fietsuitstap naar de blauwbessen 
 

De lente is in de lucht en bijgevolg starten we in april met de wekelijks petanque- 
namiddagen de woensdag op het St. Hubertusplein. Vanaf 20 april (als het weer 
het toelaat) starten we om 13.30 u met al diegenen die hier zin in hebben. Het 
bestuur bedankt via deze weg alle trouwe petanquers die er wekelijks een plezante 
boel van maken. 
 
Op zaterdag 18 juni is er dan een verzorgde uitstap met de trein naar Antwerpen. 
Om 8u15 verzamelen we aan het station van Diest en vertrekken er met de trein 
richting Antwerpen-Centraal. In de voormiddag is er een gegidst bezoek aan het 
Station en de diamantwijk, in de namiddag het historisch centrum van Antwerpen 
gevolgd door een bezoek aan een typische kroeg met een frisse consummatie. 
Middageten is voorzien in het restaurant ‘De Groote Witte Arend’ Reyndersstraat 18, 
2000 Antwerpen. Je kan er kiezen uit 2 menu’s, te weten: 
 
Menu 1: genoemd Jacob Dolo 2 bestaande uit: 
 - voorgerecht  : groentesoep volgens aanbod van de dag 
 - hoofdgerecht  : Gebakken zalm met boter-eiersaus en puree  
 - nagerecht   : Bavarois met een coulis van rode vruchten 
 
Menu 2: genoemd Zoo 2 bestaande uit:  
 - voorgerecht : erwtensoep met spekblokjes en broodkorstjes, 
 - hoofdgerecht : varkenslapje met groenten puree, 
 - nagerecht  : rijstpap met bruine suiker.  
 
Bij beide menu’s is er een drankarrangement bestaande uit: water op tafel, 
een consumptie naar keuze uit een glas witte of rode wijn, een bier of frisdrank 
en een koffie. 
 
De prijs voor het geheel: de trein, de bezoeken en de gidsen, het middagmaal 
en een bier of gelijkwaardige drank in een typisch Antwerps café, bedraagt 35 
euro voor een volwassen persoon en 25 euro voor kinderen tot 18 jaar. 
Inschrijven doe je met middel van de strook onderaan deze ledenbrief. 
 
 
 
 
 



De prijs voor het geheel: de trein, de bezoeken en de gidsen, het middagmaal 
en een bier of gelijkwaardige drank in een typisch Antwerpscafé, bedraagt 35 
euro voor een volwassen persoon en 25 euro voor kinderen tot 18 jaar. 
Inschrijven (vóór 10 mei a.u.b.) doe je met middel van de strook onderaan 
deze ledenbrief. 
 
Op maandag 18 april om 19 u. wordt de kapel van Oosterlinde en de omgeving 
opgeruimd. Afspraak aan de kapel voor iedereen die zijn steentje wil bijdragen. 
 
En op woensdag 20 april nodigen we alle jongeren uit om een Paasstukje te komen 
knutselen met juffrouw Martine. Kinderen en ook kleinkinderen van onze leden zijn 
welkom om 13.30 u. in ScafniS. Ze kunnen dan gratis de namiddag een eigen 
creatie maken onder een deskundige leiding. Laat aan uw bestuurslid alvast tijdig 
weten hoeveel kinderen zullen deelnemen. 
 
Noteer ondertussen alvast 29 mei in uw agenda voor een fietstocht van een ganse 
dag naar de blauwbessen in Koersel. Hierover later meer info.  
 
En voor de snelle vergeters: op zondag 27 maart vertrekken we om 13u30 aan de 
Gildenzaal voor onze lentewandeling in Bolderberg. Ook niet wandelaars zijn 
welkom op de koffietafel omstreeks 16u30. 
 
En iedereen ingeschreven voor het wandelweekend in september bezorgen wij een 
brief met informatie in de loop van juli en een weekendboekje begin september. 
 
Hopelijk schrijft u in voor één of meerdere van deze initiatieven.  
 
 
Het bestuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dhr./mevrouw: …………………………………………… (naam en voornaam) schrijft in 
voor de uitstap naar Antwerpen zoals omschreven in de ledenbrief van maart 2011  
voor ….x volwassenen en ….x jongeren en kiest voor … x menu Jacob Dolo 2 

en …x menu Zoo 2. en betaalt  …….. euro aan zijn/haar bestuurslid /schrijft over op 

rekening nr. 734-3850002-81 met vermelding ‘reis Antwerpen’. 
(schrappen wat niet past) 


