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Beste leden, 
 
19 tot 21 september wandelweekend in Vresse-Sur-Semois 
11 maart  gespreksnamiddag door het gewest 
24 maart  workshop EHBO. 
06 april:  lentewandeling in Tielt-Winge. 
 
 

19 tot 21 september  wandelweekend in Vresse-Sur-Semois 
 
We stellen meteen het jaarlijkse wandelweekend voor dat loopt van 19 tot 21 september 2014. We 
hebben een aangenaam en aantrekkelijk hotel ontdekt in de provincie Luxemburg in een  groene en 
aangename omgeving, namelijk hotel La Sapinière in Vresse-Sur-Semois, dus in de richting van Bouillon.  
Het hotel bevindt zich op +/- 175 km vanuit Schaffen en op 2 uur en 10 min. rijden. Je kan alle gegevens 
van dit hotel vinden op het Internet onder: www.hotellasapiniere.be. 
 
Het beschikt over 60 nette en aangename kamers. We reserveren er vol pension en geven hierbij de 
maaltijden zoals we deze hebben vastgelegd: 
- vrijdagavond : 4-gangen menu 
- zaterdagmorgen : ontbijtbuffet 
- zaterdagmiddag : 3-gangenmenu 
- zaterdagavond : 4-gangen menu 
- zondagmorgen : ontbijtbuffet 
- zondagmiddag : 3-gangenmenu 
 
Zoals gebruikelijk is er bij elke maaltijd warme drank (koffie, thee of cacao) of water voorzien. Verder biedt 
het hotel enkele  faciliteiten: gratis internet, tafelvoetbal, mogelijkheid om een dansavond te organiseren, 
…. 
 
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. We hebben gereserveerd en een optie genomen voor 5 
éénpersoonskamers, en 32  tweepersoonskamers. Voor volwassenen bedraagt de deelname in de kosten, 
verblijf in volpension, water aan tafel en uitstappen inbegrepen 145 €. Voor een éénpersoonskamer is er 
helaas een  supplement van 10 euro voor het weekend. Voor kinderen vanaf 6 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 55 € 
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 25 maart 2014 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. 
 
 
 
 
 



11 maart   gespreksnamiddag : actief ouder worden 
 
Op dinsdag 11 maart 2014 organiseert de seniorenwerking van het gewest Diest een voordracht  over ‘ 
Actief Ouder Worden’. En een gezellig samenzijn. Gastspreker is Herman  Plasmans, seniorenconsulent 
en deskundige  inzake hoe we best bewegen om de gezondheid te versterken en te bewaren. Deze 
namiddag gaat door in zaal Hageveld, Staatsbaan 225 te Bekkevoort,. Het programma gaat als volgt: 

- 13.45 u. start van de voordracht. 
- 14.45 u. pauze met koffie en koeken. 
- 15.15 u. tweede del voordracht en gelegenheid tot vraagstelling. 
- 16.30 u. einde. 

Dit wordt aan alle leden van +60 aangeboden aan 7 euro. We leggen vanuit de kas 3,5 euro bij en u 
betaalt dus eveneens 3,5 euro om mee te doen. Inschrijven doe je best bij Gaston op het nummer 
0474-99 14 93 of via email op famdidden@telenet.be  
 
 

24 maart   workshop EHBO 
 
Op maandag 24 maart nodigen we u uit voor een spannende workshop eerste hulp bij huis-, tuin- en 
keukenongevallen. We kunnen dit aanbieden dank zij de medewerking van het Vlaamse Rode Kruis die 
de cursus verzorgt maar ook zorgt voor een passend naslagwerk. De cursus vangt aan om 19 u. en eindigt 
omstreeks 22u30. Er is een korte pauze voorzien zodat we de deelnemers een tas koffie kunnen 
aanbieden. Plaats van het gebeuren is zaal ScafniS.  Inschijven doe je best op het algemeen mailadres 
dat vermeld staat bovenaan deze brief of bij uw bestuurslid. Het aantal deelnemers is beperkt tot 15, wees 
er dus snel bij. Uw deelname in de kosten bedraagt 5 euro. U bent pas ingeschreven na betaling die je 
best doet bij overschrijving op de rekening van onze gilde ( zie hierboven). De inschrijvingen worden 
afgesloten ten laatste op 9 maart. 
 
 

06 april    lentewandeling in Tielt-Winge 
 
Op zondag 6 april organiseren we onze lentewandeling die doorgaat in Tielt-Winge. 
We komen samen aan ScafiS om 13h30 om in groep naar het centrum van Tielt-Winge te rijden. Parkeren 
doen we in de Bergstraat achter de kerk. Om 14h starten we onze wandeling van 8,5 km. Het is een vlak 
parcours waar we veel gebruik maken van bospaden. We wandelen door het Walenbos dat één van de 
grootste Elzenbroekbossen bezit van Vlaanderen. (Zorg voor aangepast schoeisel want er is een drassig 
stuk bij) Na de wandeling kunnen we in ScafniS nog genieten van een kop koffie en een broodmaaltijd, 
die we gratis aanbieden aan onze leden. 
 
 

En noteer nu alvast in uw agenda: 
 

- Woensdag 16 april: uitstap met de jongeren naar Kinepolis. 
- Zaterdag 24 mei: busuitstap naar ’s Hertogenbosch. 

 
We hopen u uiteraard talrijk te mogen begroeten bij een van deze activiteiten. 
 
Het bestuur. 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Schrijven in voor het wandelweekend van 19 tot 21 september 2014  in Hotel La Sapinière in Vresse – Sur 
- Semois: naam, voornaam, adres en geboortedatum per deelnemer : 
…...........................................................................……………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

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


