
 

    Schaffen, mei 2012. 

 

 

 

 

Beste leden, 

 

 

 

1. Zaterdag 12 mei   Bedevaart naar Scherpenheuvel 

2. Zondag 03 juni  Fietsuitstap naar de Duvelroute 

3.  Woensdag 13 juni Bezoek aan Hoeve Ter Hees 

4. Zaterdag 07 juli   Uitstap naar de Floriade te Venlo   

 

 

1. Zaterdag 12 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 - en nu werkelijk waar - opgeluisterd door het Schaffens koor Ma 

Cantare onder de leiding van Leon Op De Beeck en Hilde Vandeweyer. Voor diegene 

die te voet wenst mee te gaan: vertrek om 17 u. stipt aan de kerk van Schaffen.  

 

2. Zondag 3 juni Fietsuitstap langs de Duvelroute. 

Het vertrek is gepland om 8.30 u. aan de Gildenzaal. Voor diegenen die zelf hun fiets  

vervoeren, raden we aan hun fiets alvast mee te nemen. Het vertrek van de route zelf is 

voorzien aan het Provinciaal domein ‘ De Schorre’, Schommelei 1, bus 1, 2850 

Boom. De afstand Schaffen � Boom bedraagt 85 km; voorziene reistijd 1u. 15’.  

Ter plaatse kan ook een fiets worden gehuurd. De huurprijs voor de ganse dag 

bedraagt €6 en er wordt een waarborg van €5 gevraagd. Om een fiets te huren dient 

deze wel op voorhand worden besteld. We zullen dit graag doen voor diegene die 

hiervoor kiezen. Bij bestelling van 10 fietsen of meer bedraagt de huurprijs trouwens 

maar €5.  

 

We beginnen in de Schorre met een tas koffie met koek, waar onze gilde voor zorgt. 

We vertrekken dan richting Hazenwinkel. We houden er halt om de deelnemers te 

laten genieten van een zelf meegebrachte picknick (we voorzien ook vervoer voor  

uw picknick zodat je er niet hoeft aan te zeulen). Iedereen brengt zijn picknick mee en 

ook wat drinken hierbij. We vervolgen dan onze route en voorzien een stop in een 

typisch Duvelcafé waar we iedereen trakteren op 1 consumptie (drank naar keuze).  

We vervolgen het parcours en er kan eventueel een verkort parcours gekozen worden. 

We komen zo na +/- 54 km. voor het volledig parcours en 42 km. voor de verkorte 

versie, terug op ons vertrekpunt, waar de gehuurde fietsen terug worden afgeleverd.  

In de Schorre kan je al dan niet opteren om iets te eten. Er is keuze tussen een 

spaghetti (€9) of stoofvlees met frietjes (€13,5) en voor de kinderen kippennuggets 

met frietjes en saus (€ 6) of een spaghetti (€5).  



Inschrijven doe je bij voorkeur vóór 23 mei bij Hilde Van Dam, Kleinbergstraat 22, 

tel. 0477 96 90 03 of mailen naar: fb788691@skynet.be  

Let op: Inschrijving is pas definitief indien de betaling is uitgevoerd. Niet leden 

betalen per deelnemer € 7 extra! 

 

3.  Voor de jongeren tot 12 jaar plannen we een bezoek aan Hoeve Ter Hees bij Peter en 

Els Vranken - Vancauwenbergh, Heesstraat 40 te Zelem. We krijgen er een 

rondleiding en een praktische kennismaking met de dieren op de boerderij. Afspraak 

uiteraard op de hoeve om 14 u. stipt; einde van deze leuke namiddag: 16 u. Je meldt je 

(klein)kinderen best bij uw bestuurslid. Zo kunnen we alles goed voorzien. 

 

4. Zaterdag 7 juli plant onze zustervereniging “De Landelijke Gilde Vleugt” een uitstap 

naar de Floriade in Venlo. De Floriade is een internationale tuinbouwtentoonstelling 

die om de 10 jaar wordt georganiseerd.  

Inschrijven bij Raymond Maes, telefoon 013- 33 52 97 of raymmaes@pandora.be 

 

En om alvast nu te noteren in uw agenda: 

Zondag 29 juli vieren we het veertig jarig bestaan van de landelijke gilden met een 

viering en een groot volksfeest.  

Zondag 2 september Jaarlijks pastabuffet met 8 pasta’s naar keuze en à volonté. 

 

Uiteraard hopen we u talrijk te ontmoeten op deze activiteiten. 

 

Het bestuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ondergetekende……………………………………………………… schrijft in voor de 

Duvelroute op zondag 3 juni met ……personen. 

Hij wenst ……herenfietsen en ……damesfietsen te huren  

en betaalt de huurprijs van            =  … x  € 6 =     …    €  

en bestelt eten voor de namiddag: Spaghetti volwassene  =  … x € 9 =    ……€ 

            Stoofvlees friet volw.  =  … x € 13,5 = ……€ 

           Kinderspaghetti           =  …  x € 5 =   ……€ 

           Kippennuggets + friet  =  … x € 6 =   ……€ 

      Niet leden         =  … x € 7 =    …… € 

      Totaal                           =                  ……€    

 

Te betalen bij de inschrijving of over te schrijven op rekening nr. BE36 7343 8500 0281 


