
                                            Schaffen, februari 2012. 
 
Beste leden, 
 

1- Bowling voor jongeren 
2- Dauwwandeling 
3- Busuitstap 
4- Exotische kookles. 

 
 

Na de Feestvergadering van 18 februari hebben we enkele dagen later een activiteit voor onze jonge 
vrienden. Op woensdag 22 februari nodige we de jongeren vanaf 6 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 19 
februari bij uw bestuurslid. Enkel ingeschreven jongeren kunnen dan meespelen. We wachten de 
deelnemers op aan de inkom van het gebouw. 
 
Op zondag  18 maart is er dan onze Dauwwandeling met ontbijt en een bezoek aan de molen van 
Schaffen  Om 06 u. verzamelen we aan de Kerk van de Vleugt voor een geleide dauwwandeling.  
Frans Vandevenne zal hierbij onze gids zijn in de vallei van de drie beken. Deze wandeling zal ongeveer 
2 uur duren. Op zich is de wandeling niet zwaar; we raden wel waterdicht en hoog schoeisel aan of 
laarzen. Vervolgens verzamelen we in de gildenzaal waar we gaan ontbijten. We voorzien spek met eieren 
en boterhammen natuurlijk begeleid door dampende koffie. Voor diegene die dit niet lusten willen we 
pistolets voorzien met beleg. Gelieve dit dan vooraf te melden. Na dit ontbijt bezoeken we de molen van 
Schaffen aan de Kerkstraat waar de molenaar het geheim van zijn molen zal toelichten. We verwachten 
deze boeiende voormiddag (die we volledig gratis aanbieden aan onze leden) omstreeks 12 u. te 
beëindigen.  
Om alles goed te organiseren is het nodig dat u zich inschrijft bij uw bestuurslid. Buitenstaanders kunnen 
meedoen aan de prijs van 12,50 euro per gezin. 
 
Op zaterdag 5 mei 2012 organiseren we een busuitstap naar Paira Daiza in Brugelette bij Ath. Het park 
(55 ha) was vroeger gekend als Parc Paradisio en heeft vele attracties met dieren en 4 prachtige overdekte 
ruimten. Dus een attractie die voor iedereen een toffe dag verzekert. We vertrekken vanuit Schaffen aan 
Scafnis om 7:30 u. stipt om er terug te keren omstreeks 20 u. We voorzien uiteraard de nodige versterking 
van de innerlijke mens met: 
Onthaal met koffie: een koffie, thee of warme choco en twee koffiekoeken 
 
Middagmaal: 

• Voor volwassenen: Pastei van de chef met seizoensgarnituur, Karbonade met bier van Cambron op 
grootmoederswijze, vruchtenmoes van het land van Aubel en rösti aardappeltjes, een broodje en 
Breugheltaart. 1/4de l. wijn per persoon en 25 cc bronwater. 

• En voor de jongeren tot 11 jaar: dagsoep, gehaktbal in tomatensaus met aardappelpuree, vanille-ijs 
en een frisdrank. 

 
Vieruurtje: een koffie, thee of warme choco en het bordje zoetigheden 
 
Voor onze leden van +18 jaar is de deelnameprijs vastgesteld op € 49 en voor jongeren tot 18 jaar is dit € 
35. Niet-leden betalen dan € 59 of € 45. Leden hebben tot 15 maart voorrang bij inschrijving. De 
inschrijvingen worden afgesloten op 15 april. Inschrijven doe je bij uw bestuurslid en deze is pas definitief 
na betaling van de deelnameprijs op het rekening nr. 734-3850002-81 van Landelijke Gilde van Schaffen-
Centrum, Postbaan 234 te 3290 Schaffen. 
 
En we plannen nog een exotische kookles op woensdag 21 maart 2012. Later volgt hierover meer 
nieuws! En voor onze senioren: er is een seniorenshow in den Amer aangeboden vanuit de stad op 
zaterdag 24 maart vanaf 14 u. kaarten aan € 3 (koffie en taart inbegrepen) aan te schaffen bij de dienst 
toerisme van de stad. gehuisvest aan de Koning Albertstraat. 
 
Het bestuur. 


