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Beste leden, 

 

- Woensdag 15 april:    Met de kids naar de film. 

- Vanaf woensdag 16 april   Petanque op woensdag namiddag. 

- Zondag 26 april:     Lentewandeling.  

- Maandag 27 april:     Opkuis kapel van Oosterlinde. 

- Zaterdag 23 mei:     Met de autocar naar Valkenswaard 

 

 

15 april    Met de kids naar de film. 

 

Wij houden het jaarlijks filmbezoek met de jongeren op woensdag 15 april en nodigen de (klein)kinderen 

van onze leden uit voor een leuke filmnamiddag. We gaan weer naar Leuven voor een bezoek aan 

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 14 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 12.53 u. Terugkeren doen we 

met de trein van 17.43 u. te Leuven en komen dan toe om 18.07 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 € 16. Volwassen leden die meereizen, betalen eveneens € 8. Inschrijven via uw 

bestuurslid of via: LgSchaffen@telenet.be.De kinderen worden door de (groot)ouders gebracht en 

afgehaald aan het station te Diest. 

 

 

Vanaf woensdag 15 april.  Petanquen op het dorpsplein. 

 

De super plezante petanque-namiddagen op woensdag starten vanaf 15 april om 13.30 u. op het Sint-

Hubertusplein. Iedereen is welkom. 

 

 

26 april   Lentewandeling in Lummen. 

 

Op zondag 26 april organiseren we onze lentewandeling die doorgaat in Lummen, dit jaar niet gekoppeld 

aan een broodmaaltijd met een tasje koffie maar wel aan een lekkere lente barbeque. We komen samen aan 

Scafnis om 14 h om in groep naar het marktplein in Lummen te rijden. Daar is ruime parkeergelegenheid 

en hier beginnen we tevens onze wandeling van ongeveer 8 km. Het is een vlak parcours door een bosrijke 

omgeving tussen Lummen en Meldert.We passeren onder meer de duizend jarige eik.  

Na de wandeling rijden we naar Sporthal Masano waar we getrakteerd worden op een drankje. 

Nadien is er dan een lente BBQ die we aanbieden aan de prijs van 12€ (2 stukken vlees) of 15€ (3 stukken 

vlees). We hebben hierbij de keuze uit een saté, chipolata, kipfillet, kotelet of zwarte pens. Graag uw 

deelname bevestigen via onderstaand strookje met de keuze van het vlees en de overschrijving van het geld 

voor 18 april. 

 

 



Maandag 27 april 18:00 u.  Opkuis kapel van Oosterlinden 

 

Om 18 uur komen we samen aan de kapel van Oosterlinde om wat te snoeien, de dakgoten te reinigen  

en alles op te kuisen. Breng een hark, keerborstel, snoeischaar enz. mee. 

 

 

Zaterdag 23 mei    dag uitstap naar Valkenswaard. 

 

Iedereen kent wel de sigarenmerken Willem 2 en Hofnar. Tot voor kort waren zij belangrijke werkgevers in 

deze Brabantse stad in Zuid – Nederland. Het is een moderne stad met een levendig marktplein met 

restaurants en cafés die druk worden bezocht. Dus zeker de moeite waard om te bezoeken! Daarom dat we 

op zaterdag 23 mei er weer op uit trekken met de autocar. We vertrekken om 8.45 uur stipt aan de 

Gildenzaal. 

Om 10 u. worden we verwacht voor een dampende kop koffie ( of thee ) en een croissant. 

Vervolgens vertrekken we voor een geleide cultuur-historische wandeling 

van ongeveer 2 uur. Middagmaal omstreeks 13 u. , deze bestaat uit een driegangen menu met één 

consumptie naar keuze. Voor de hoofdschotel is er een keuze tussen vlees of vis. Gelieve dit aan te duiden 

op het bijgaand inschrijvingsstrookje. 

Vervolgens brengen we een geleid bezoek aan het valkerij- en sigarenmakerijmuseum. Tijdens een pauze 

genieten we van koffie en gebak. Omstreeks 18.30 u. vertrekken we terug richting Schaffen waar we 

uiterlijk om 20 u. zullen toekomen. 

We kunnen deze daguitstap, alles inbegrepen zoals hierboven vermeld, aanbieden voor de prijs van 48 €. 

voor onze leden en hun huisgenoten. Voor jongeren tot de leeftijd van 16 bedraagt de prijs 40 €. Niet-

leden kunnen ook mee en dit respectievelijk aan de prijs van 60 € voor volwassenen en 52 € voor jongeren.  

Inschrijven ten laatste op 6 mei. U kan het bedrag overschrijven of betalen aan een bestuurslid. 

Gelieve dan ook uw voorkeur te laten kennen voor de hoofdschotel . Er kunnen 50 mensen mee. 

 

We hopen u talrijk te mogen ontmoeten op deze ativiteiten. 

 

Het bestuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

De heer/mevrouw:………………………………   schrijft in voor de daguitstap naar Valkenswaard voor 

…. X personen en kiest voor de hoofdschotel …. x vlees en … x vis. 

 

 

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

De heer/mevrouw:  ........................................................................  schrijft in voor de BBQ  op zondag 26 

april 2015 en kiest voor een BBQ van €12 en kiest voor: 2 x vlees of  van € 15 3 x vlees ( vul hier uw keuzes 

in)::                                                                                              

Persoon 1: ……………… en  ………………… en : ……………………. en ……………….. 

Persoon 2:: ………………en  ………………… en : ……………………. en ……………….. 

Persoon 3:: ………………en  ………………… en : ……………………. en ……………….. 

Persoon 4:: ………………en  ………………… en : ……………………. en ……………… 

Totaal:                                 € ........... ….. 


