
                   Schaffen, april 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste leden, 
 
1. Woensdag 20 april Knutselen van een paasstuk voor jongeren 

2. Zaterdag 14 mei   Bedevaart naar Scherpenheuvel 

3.  Zondag 29 mei   Fietsuitstap naar de Blauwbessen in Koersel 

4. Zaterdag 18 juni   Treinuitstap naar Antwerpen 
 

Vooreerst willen wij u nog 2 punten van onze vorige ledenbrief onder uw aandacht brengen: 

 

1. Woensdag 20 april Knutselen van een paasstuk voor jongeren 

 We nodigen alle jongeren uit om een Paasstukje te komen knutselen  

 om 13.30 u. in ScafniS. Liefst uw deelname melden bij uw bestuurslid. 

 

4. Zaterdag 18 juni   Treinuitstap naar Antwerpen 
 Inschrijven doe je met het strookje van onze vorige ledenbrief en de betaling van het 

 inschrijvingsgeld vóór 10 mei 

 

3.  Zondag 29 mei   Fietsuitstap naar de Blauwbessen in Koersel 

We organiseren een fietstocht naar een bedrijf van blauwbessen in Koersel-Beringen. 

We vinden het bedrijf Bleuberry Fields aan de Schomstraat 145 te Koersel. De 

fietsers vertrekken om 9.30 u. aan ScafniS. We worden in Koersel verwacht om 
11.30 u. Deelnemers die niet naar ginds fietsen, kunnen dan tegen 11.30 ten laatste 

naar daar komen. We beginnen met een broodmaaltijd gevolgd door een rondleiding in 

het bedrijf. Vervolgens is er nog een proeverij voorzien van bessensap en bessenijs. 

Op internet kan je de omschrijving van dit bezoek vinden op het adres: 

http://www.blueberryfields.be/ Nadien rijden we terug richting Schaffen. Onderweg is 

er nog een stop voorzien waar we de deelnemers een drank aanbieden. De totale 

afstand voor de fietsers bedraagt +/- 50 km. 

 Inschrijven voor dit ganse programma kost voor onze leden €8 voor volwassenen en 
€5 voor jongeren tot 16 jaar. Voor niet-leden, die evenzeer kunnen deelnemen, is de 

inschrijvingsprijs € 12 en € 6. En om de dag volledig te maken kan je ook nog apart 

inschrijven om iets te eten en na te praten in de Masano aan de Waterstraat in  

 

 

 

 

 



 

 

 

 Schaffen. Voor een spaghetti is dit € 8, voor een croque-monsieur is het dan € 6. 

Gebruik om deel te nemen de inschrijvingsstrook onderaan dit blad. Je betaalt dan 

het overeenstemmend bedrag aan uw bestuurslid of je stort het op de rekening nr. 734-

3850002-81van de landelijke gilde van Schaffen-Centrum. Liefst inschrijven vóór 15 
mei 2011.Dus allen op post en ook vrienden en kennissen zijn ten zeerste welkom! 

 

2. Zaterdag 14 mei   Bedevaart naar Scherpenheuvel 

 Er is een bedevaart met de regio in Scherpenheuvel. 
 Samenkomst om 19:30 uur aan de Mariahal, de misviering begint om 20 u.  
 De mis wordt opgeluisterd door het Schaffens koor Ma Cantare onder de leiding van 

 Leon Op De Beeck en Hilde Vandeweyer. 

 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 

uitstap naar Blueberry Fields te Koersel met ……...x volwassenen aan € 8 

       ……… x jongeren aan € 5 

       ……….x volwassenen aan 12 €  

        ……….x jongeren aan € 6  

     Totaal =        € …….  

We geen ook mee langs Masano en bestellen: ….. x spaghetti aan € 8 

                             …..  x croque-monsieur aan € 6 

     Totaal =        € …….  


