
 
   Schaffen, januari 2012. 
 
 
 
 
 

 
Beste leden, 

 

Het bestuur van de landelijke gilde wenst u en uw familie van ganser harte een 
gelukkig en voorspoedig 2012 met een stevige gezondheid, veel voorspoed en 
geluk. 
 
We stellen meteen het jaarlijkse wandelweekend voor dat loopt van 28 tot 30 
september 2012. We hebben een zeer aantrekkelijk hotel ontdekt in de buurt van de 
Rurhsee in een zeer mooie omgeving, namelijk het viersterrenhotel  
Landhotel Kallbach in Hürtgenwald Het hotel bevindt zich op +/- 140 km vanuit 
Schaffen. Je kan alle gegevens van dit hotel vinden op het Internet onder: 
www.kallbach.de 
 
Het beschikt over 48 zeer aangename kamers waaronder een aantal met balkon. 
We reserveren er vol pension: 
Vrijdag- en zaterdagavond � viergangen menu 
Zaterdag- en zondagmorgen � ontbijtbuffet 
Zaterdagmiddag � buffet in het woud (boshuis) of in het hotel 
Zondagmiddag � een klassiek driegangen menu. 
 
Zoals gebruikelijk is er bij elke maaltijd warme drank (koffie, thee of cacao) of water 
voorzien. Verder biedt het hotel allerlei mogelijkheden tot ontspanning zoals een 
zwembad, een aantal Welness toestanden en ook de sauna is gratis voor ons.  
Er is werkelijk alles om er een plezante uitstap van te maken.  
 
Het hotel beschikt over een lift, een gezellige eetzaal en een mooie bar met prijzen 
voor de dranken die zeker niet duurder uitvallen als bij ons. Er is internet in het ganse 
hotel. Op de kamers is het internet wel betalend. Aangezien we werkelijk onder de 
indruk waren van dit hotel hebben we meteen gereserveerd en een optie genomen 
voor 2 eenpersoonskamers, 2 familiekamers voor 4 personen en 28 
tweepersoonskamers. Voor volwassenen bedraagt de deelname in de kosten, verblijf 
in volpension, water aan tafel en uitstappen inbegrepen 170 €. 
Voor een eenpersoonskamer is er geen supplement. Voor kinderen vanaf 6 jaar is de 
deelnameprijs 7 € per levensjaar. Kinderen jonger dan 6 jaar kunnen gratis mee. 
Voor diegene die al op donderdag wensen te vertrekken zijn we graag bereid dit te 
regelen. Vermeld dit uitdrukkelijk op de inschrijvingsstrook aub. Voor een extra dag in 
halfpension wordt er dan 60 € per persoon aangerekend. 
 
 
 
 
 
 



Indien u wenst in te schrijven voor dit weekend vragen we u dit te doen vóór 20 
maart 2012 door middel van de strook onderaan dit blad. Indien het een eerste 
deelname betreft vragen we u alle gegevens duidelijk te willen invullen.  
Daarnaast is de inschrijving pas geldig na het storten van een voorschot van 30 € per  
volwassene en 10 € voor de betalende kinderen. Dit kan op het rekening nr. 734-
3850002-81 van Landelijke Gilde van Schaffen-Centrum, Postbaan 234 te 3290 
Schaffen.  
 
 
En voor de feestvergadering hebben we een avondvullend programma uitgewerkt. 
 

Op zaterdag 18 februari beginnen we ons ledenfeest met een misviering  
om 17.30 uur ter nagedachtenis van de overleden leden van onze vereniging.  
 

Vervolgens verwelkomen we onze leden en hun huisgenoten op het feestelijke 
gedeelte om 18.45 uur met een receptie in de Gildenzaal. Deze wordt ons 
trouwens weer aangeboden door Agro-bedrijfsverzorging, waarvoor onze hartelijke 
dank.  
 

Om 19 uur stipt voorzien we dan een feestmenu bestaande uit:  
- tomatensoep met balletjes, 
- tongfilets met puree, 
- varkenshaasje in mosterdsaus, 
- seizoengroentjes, 
- dessertbord – koffie & water op tafel. 
 

Tijdens deze avond voorzien we degelijk amusement, waaronder een optreden van 
de band ‘Dinny en Andy ‘ die ons leuke en dansbare muziek brengt. Verder is er 
het jaarverslag vanwege het bestuur en een eigen act.  
 

Voor volwassenen is de deelnameprijs vastgesteld op 22 €. 
Voor jongeren tot en met 18 jaar: 16 €. 
Gezien deze prijs ook het optreden omvat kun je, voor zover je hierover beschikt, uw 
inschrijving ook betalen met één cultuurcheque ter waarde van 5 euro aangevuld met 
het prijsverschil, zijnde 17 of 11 euro. 
Liefst inschrijven bij uw bestuurslid, uiterlijk vóór 12.02.2012. 
 
P.S.  Surf ook eens naar ons nieuw website-adres: www.lgschaffen.be 

Mailen kan je naar lgschaffen@telenet.be. Antwoord verzekerd. 
 
Het bestuur. 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Schrijven in voor het wandelweekend van 28 tot 30 september 2012 in Hotel 
Kallbach in Hürtgenwald: naam, voornaam, adres en geboortedatum per deelnemer 
...................................................................................................……………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Voor deelname vanaf donderdag: hier te vermelden a.u.b. ….………………………… 


