
                                 Schaffen, april 2013. 
 

   Rekening:  BE36 7343 8500 0281 
    E-mail:   Lgschaffen@telenet.be 

 
 

Beste leden, 
 
Woensdag 1 mei  inhuldiging gerestaureerde kapel van Oosterlinden. 
Zaterdag 11 mei  bedevaart naar Scherpenheuvel 
Zondag 12 mei  Moederdag 
Zondag 19 mei  met de warme luchtballon boven Schaffen 
Maandag 27 mei  workshop Cocktails bereiden. 
 

 Woensdag 1 mei 10:00 u.  Inhuldiging gerestaureerde kapel van Oosterlinden 
 

In samenwerking met de Kerkfabriek van Sint-Hubertus Schaffen plannen we een viering aan de kapel 
van Oosterlinden. De kapel staat er bij als nieuw en momenteel wordt de laatste hand gelegd aan 
schilderwerken. Een uitgelezen gelegenheid om de meimaand denderend in te zetten met de inhuldiging 
van deze kapel die ons nauw aan het hart ligt. Om 10 uur start het plechtig moment onder de leiding van 
Deken Felix, onze burgervader en de schepen voor erediensten. Na het ceremonieel gedeelte is er een 
receptie gepland waarop al onze leden en alle Schaffenaren zijn uitgenodigd. 
 

Zaterdag 11 mei   Bedevaart naar Scherpenheuvel. 
 

Zaterdag 11 mei Bedevaart naar Scherpenheuvel. We sluiten ons aan bij de bedevaart met de regio. 
Voor diegene die te voet wenst mee te gaan: vertrek om 16:30 uur stipt aan de kerk van Schaffen. 
Samenkomst voor zowel de stappers als diegene die met de auto gaan, om 19:30 uur aan de Mariahal. 
De misviering begint om 20:00 uur.  
 

Zondag 12 mei   Moederdag 
 

Onder het motto: ‘ We vieren moeder’ willen we graag voor de moeders – en hun gezinsleden- een 
ontbijtmand klaar maken. De inhoud van de mand zal zeker bestaan uit 2 broodjes, een croissant of een 
ontbijtkoek, toebehoren voor dit brood, drankjes, fruit en snoepjes. We bieden dit aan voor € 8 per mand 
per persoon. Bestellen doe je uiterlijk op 4 mei. We leveren aan huis tussen 8 en 9.30 u. . Bestellen kan 
via email naar hilde.van.dam.schaffen@gmail.com uiterlijk op 4 mei. De bestelling is pas definitief na 
ontvangst van uw betaling op rekeningnummer BE36 7343 8500 0281 van Landelijke Gilde Schaffen-
centrum. 
 

Zondag 19 mei   Ballonvaart 

 
31 enthousiaste leden hebben zich gemeld voor de ballonvaart. Ze ontvangen elk nog een individuele 
volglijst en we maken er zeker een feest van! 
 

Maandag 27 mei   Workshop cocktails bereiden. 

Omdat we graag genieten van het mooie weer dat er aan komt nodigen we iedereen uit op een workshop 
Cocktails bereiden. Alex Kool van Wineshool zal ons aanleren hoe we cocktails ( 8 soorten) bereiden 
en leren hoe ervan te genieten. Vanaf 19.30 u. verwachten we alle geïnteresseerden voor een spetterende 
avond. Leren en proeven kost slechts € 8 voor onze leden en huisgenoten en € 13 voor niet-leden. 
Inschrijven doe je via een bestuurslid of via het E-mailadres bovenaan deze brief.  
Uiterste inschrijvingsdatum: 20 mei. 

Zondag 16 juni en 4 augustus Reeds te noteren in uw agenda 

16 juni:  Fietsuitstap voor de ganse dag naar de slakkenkwekerij in Langdorp 
4 augustus:  Met de Gilde uit de Bol (Opendeurdag). Meer nieuws in de volgende ledenbrieven. 
 
We hopen met velen elkaar dan te ontmoeten. 
 
Het bestuur. 
 


