
    Schaffen, april 2014. 
 

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

 

 
 

Beste leden, 

 

Zondag   6 april  wandelen en gezellig samenzijn 

Woensdag  16 april  filmbezoek voor jongeren 

Vanaf woensdag  16 april  petanque op woensdag namiddag 

Zaterdag  10 mei  bedevaart naar Scherpenheuvel 

Zondag   11 mei  ontbijtkorf voor Moederdag 

Zaterdag  24 mei  met de autocar naar ‘s- Hertogenbosch 

 

Zondag 6 april  Wandelen en gezellig samenzijn 

 

Zie onze vorige ledenbrief.  

Vertrek om 13.30 u. aan ScafniS, gevolgd door een broodmaaltijd, ook voor leden die niet hebben meegewandeld 

 

Woensdag 16 april met de kids naar de film 

 

Wij houden het jaarlijks filmbezoek met de jongeren op woensdag 16 april en nodigen de (klein)kinderen van onze 

leden uit voor een leuke filmnamiddag. We gaan weer naar Leuven voor een bezoek aan de Kinepolis. We plannen er 

3 zeer actuele films. Hierdoor is er afwisseling naar gelang de leeftijd van de jongeren. De programmatie voor die dag 

is pas bekend op dinsdag 15 april en kan gevolgd worden op de website: http://kinepolis.be/nl/bioscopen/kinepolis-

leuven#showtimes Wij gaan met de trein vanuit het station te Diest. We spreken er af omstreeks 12.40 u. en nemen er 

de trein van 12.55 u. Terugkeren doen we met de trein van 17.34 u. te Leuven en komen dan toe om 18.05 u. in het 

station te Diest. Kinderen betalen voor het vervoer per trein, het filmbezoek, een drankje en een snoepje € 8.Voor 

kinderen van niet leden is de prijs vastgesteld op € 14. Volwassen leden die meereizen, betalen eveneens € 8. 

Inschrijven via uw bestuurslid of rechtstreeks via: LgSchaffen@telenet.be  

De kinderen worden gebracht en afgehaald aan het station te Diest. 

 

Vanaf woensdag 16 april. petanquen op het dorpsplein. 

 

De super plezante petanque-namiddagen op woensdag starten vanaf 16 april om 13.30 u. op het Sint-Hubertusplein. 

Iedereen is welkom! 

 

Zaterdag  10 mei:  bedevaart naar Scherpenheuvel 

 

We sluiten ons aan bij de bedevaart met de regio. Voor diegenen die te voet wensen mee te gaan: vertrek om 16:30 

uur stipt aan de kerk van Schaffen. Samenkomst voor zowel de stappers als diegenen die met de auto gaan, om 

19:30 uur aan de Mariahal. 

De misviering begint om 20:00 uur.  
 

Zondag  11 mei  een ontbijtkorf voor 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. We leveren aan huis 

tussen 8 en 9.30 u. Levering binnen een straal van 10km is gratis, Bestellen kan via E-mail Lgschaffen@telenet.be  

uiterlijk tot 4 mei. De bestelling is pas definitief na ontvangst van uw betaling op rekeningnummer BE36 7343 8500 

0281 van Landelijke Gilde Schaffen-centrum. 

 

 

 

 

 



Zaterdag  24 mei  daguitstap naar ‘s-Hertogenbosch 

 

Vanuit de geschiedenis weten we dat het Hertogdom Leuven zich destijds uitstrekte van Brussel over Leuven  tot     

s’-Hertogenbosch, nu de hoofdstad van Noord-Brabant, de grootste provincie van Nederland. Het is een moderne 

stad met een oud centrum, een rijke geschiedenis en veel water en groen in de stad. Dus zeker de moeite waard 

om te bezoeken! Daarom trekken we er op zaterdag 24 mei weer opuit met de autocar. 

 

8u45   vertrek stipt aan de Gildenzaal. 

11u00  We worden ontvangen voor een dampende kop koffie en een Bossche Bol. 

Vervolgens vertrekken we voor een geleide cultuur-historische wandeling van ongeveer 1.30 u. 

13u15  middagmaal. Een driegangen menu met 

  soep: keuze uit 2 verschillende soepen volgens dagkaart 

  hoofdschotel met friet en salade, keuze uit 

menu 1. zalmduo van de grill met wasabi mayonaise en een 

    buideltje uit de oven met zalm, taugé en teriyakisaus. 

menu 2. american steak (200 gram ) met lichtromige pepersaus 

menu 3. varkenshaasje met champignonroomsaus en gemberspekjes 

  dessert: kopje koffie/thee met een kleine zoete lekkernij 

  Voor de hoofdschotel dient elke deelnemer op voorhand zijn keuze te maken aan de hand van het 

  inschrijvingsstrookje hieronder. 

15u en 16u15 u: boottocht door de historische binnenstad 
Vervolgens nog na genieten met 2 consumpties naar keuzes en een paar borrelhapjes 

17u.  Vertrek richting Schaffen. We zijn er terug omstreeks 19 u. 

 

We kunnen deze daguitstap, alles inbegrepen zoals hierboven vermeld, aanbieden voor de prijs van 47 €. voor onze 

leden en hun huisgenoten. Voor jongeren tot de leeftijd van 16 bedraagt de prijs 39 €. Niet- leden kunnen ook mee 

en dit respectievelijk aan de prijs van 57 € voor volwassenen en 49 € voor jongeren.  

 

Inschrijven ten laatste op 5 mei via Lgschaffen@telenet.be. Gelieve ook uw keuzemenu mee te delen. U kan het 

bedrag overschrijven of betalen aan een bestuurslid, dan bent u automatisch ingeschreven.  

Er kunnen 50 mensen mee. 

 

Reeds te noteren in uw agenda 

 

19 mei:  workshop kruiden en hun geneeskundige werking. 

15 juni:  fietsuitstap voor de ganse dag naar een lama boerderij 

 

We hopen met velen elkaar dan te ontmoeten. 

 

Het bestuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

De heer/ mevrouw …………………………………schrijft in met ….X volwassenen en  ….. X 
jongeren voor de daguitstap van de landelijke gilde naar 's Hertogenbosch van zaterdag 24 mei 
2014, vertrek om 8.45 u. stipt aan de Gildenzaal en kiest als hoofdschotel: 
Zalmduo             ……………. X 
American steak: ……………..X  
Varkenshaasje    ……………..X 
 


