
                                 Schaffen, februari 2013. 
 
. 
                  Rekening: BE36 7343 8500 0281 
         E-mail:  Lgschaffen@telenet.be 

 

 

Beste leden, 

 

 

6 tot 8 september wandelweekend in Wirtzfeld-Bullingen 

17 maart  lentewandeling in Vorst 

25 maart  workshop fietsherstellen 

19 mei   met de warme luchtballon boven Schaffen. 

 

 

6 tot 8 september wandelweekend in Wirtzfeld-Bullingen 

 

We stellen meteen het jaarlijkse wandelweekend voor dat loopt van 6 tot 8 september 2013. We 

hebben een aangenaam en aantrekkelijk hotel ontdekt in de Oost -kantons in een zeer mooie 

omgeving, namelijk hotel Drosson in Wirtzfeld – Bullingen.  Het hotel bevindt zich op +/- 135 km 

vanuit Schaffen en op 1 uur en 20 min. rijden. Je kan alle gegevens van dit hotel vinden op het Internet 

onder: http://www.drosson.be  

 

Het beschikt over 33 zeer aangename kamers waaronder een aantal met balkon. 

We reserveren er vol pension: 

Vrijdagavond: viergangen menu 

Zaterdag- en zondag morgen: ontbijtbuffet 

Zaterdag middag en – avond en zondag middag: 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 (in de prijs inbegrepen), een 

huifkar, een kegelbaan (€ 5/uur) en een visvijver (€ 11 voor een dag) met forellen. 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. Aangezien we dit hotel kenden van vroeger 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 160 €. Voor een eenpersoonskamer is er geen supplement. 

Voor kinderen vanaf 2 jaar is de deelnameprijs 7 € per levensjaar. 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 61 € per persoon 

aangerekend. Het half pension voorziet in een viergangen diner op donderdag avond en een 

ontbijtbuffet op vrijdag morgen. 

 

Indien u wenst in te schrijven voor dit weekend vragen we u dit te doen vóór 10 april 2013 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 € per kind op het rekening nr. BE36 7343 8500 0281 van 

de Landelijke Gilde van Schaffen-Centrum, Postbaan 234 te 3290 Schaffen.  

 

 

 



17 maart  lentewandeling in Vorst - Kempen 

 

Op zondag 17 maart organiseren we onze lentewandeling die doorgaat in Vorst. 

We komen samen aan de Gildenzaal om 13h30 om in groep naar de St. Gertrudis kerk in de Kerkstraat 

van Groot-Vorst te rijden. Hier is ruime parkeerplaats. Om 14h vertrekken we dan met onze wandeling 

van ongeveer 9,3 km. Het is een vlak parcours waar we veel gebruik maken van bospaden door het 

natuurreservaat de Ossebroeken, alsook een stuk langs de rivier de Kleine Laak. Na de wandeling 

kunnen we in de Gildenzaal nog genieten van een kop koffie en een broodmaaltijd, die we gratis 

aanbieden aan onze leden. 

 

 

25 maart  workshop fietsherstellen 

 

Meer en meer gaan we allen de fiets gebruiken omdat we er ons van bewust zijn dat bewegen goed is 

voor onze gezondheid en onze portemonnee. Maar af en toe loopt er wat fout en verliezen we een 

pedaal, brand het achterlicht niet of hebben we een platte band. We hebben 2 mogelijkheden: ofwel 

vragen we het aan schoonvader, ofwel doen we het zelf. In beide gevallen kunnen we u van dienst zijn. 

We organiseren immers een workshop ‘ Fietsen herstellen in een handomdraai ‘ op maandag 25 
maart om 19.30 u. stipt in ScafniS. Iedereen is welkom en deelname is gratis. Kamiel Beelen zal ons 

voordoen hoe het moet en ook nog wat uitleg geven over de pro – en contra van elektrische fietsen en 

waar je moet opletten als je een dergelijke fiets wenst aan te kopen. Uiteraard zijn dames ook welkom. 

 

 

19 mei   met de warme luchtballon boven Schaffen 

 

En op zondag 19 mei gaan we letterlijk de lucht in. We organiseren een vaart over Schaffen met 

één of meerdere luchtballons naar gelang het aantal inschrijvingen. Het vertrek is gepland 2 uur voor 

zonsondergang. Het programma omvat het klaar maken van de ballon, de vaart van ongeveer 1 uur en 

een dronk champagne met bijhorend knabbeltje. De opstijglocatie wordt voorzien in de buurt van 
ons dorp; de landingsplaats is niet voorzien en uiteraard afhankelijk van de wind en andere 

weersomstandigheden. Verder wordt er ook rekening gehouden met het gewicht van elke deelnemer; 

daarom vragen we u te melden wat uw gewicht is van zodra u meer dan 80 kg. weegt. We kunnen deze 

unieke kans op een gezellige ballonvaart aanbieden aan de prijs van € 95 voor onze leden en hun 

huisgenoten en € 125 voor niet – leden. Inschrijven kunt u best doen bij middel van het strookje 

gevoegd bij deze ledenbrief. De inschrijving dient ons uiterlijk op 22 maart te bereiken evenals het 

voorschot. Hierbij vragen we tevens, indien mogelijk, een GSM – nummer te vermelden en een E-

mailadres zodat we u steeds het uur en plaats van vertrek kunnen meedelen. Uw inschrijving is pas 

geldig na het storten van een voorschot van € 50 op onze rekening nr. BE36 7343 8500 0281  
 
Nog een kleine opmerking; personen die wensen mee te gaan en niet verkeren in optimale conditie 

(vb.: een prothese dragen, zwanger zijn enz.) melden dit best op voorhand.  

We geven nog een plezante tip: gebruik deze gelegenheid om een geschenkbon te geven aan uw 

huisgenoten, vriend of vriendin, kleinkind ……. Ze zullen u eeuwig dankbaar zijn! 

 

We hopen u uiteraard talrijk te mogen begroeten bij een van deze activiteiten. 

 

 

Het bestuur. 

 
 
 
 
 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Schrijven in voor het wandelweekend van 6 tot 8 september 2013  in Hotel Drosson 
in Wirzfeld: naam, voornaam, adres en geboortedatum per deelnemer 

:.................................................................................................……………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Voor deelname vanaf donderdag: hier te vermelden aub: .  …………………………… 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Schrijven in voor de ballonvaart van zondag  19 mei 2013  : naam, voornaam, adres 
en geboortedatum per deelnemer + eventueel gewicht indien meer als 80 kg. 

:.................................................................................................……………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

En stort een voorschot van … x € 50 =  ………..€ 

GSM nummer en emailadres : …………………………………………………………… 


