
                                         Schaffen, mei 2015.  

 

 

 

 

 

 Rekening:  BE36 7343 8500 0281 

  E-mail:   Lgschaffen@telenet.be 

 

 

 

 

 

Beste leden, 

 

Zaterdag 9 mei  Bedevaart naar Scherpenheuvel 

Zondag 10 mei  Ontbijtkorf voor Moederdag 

Zaterdag 23 mei  Met de autocar naar Valkenswaard 

Zondag 14 juni  Fietstocht naar de Paalse Schans 

 

 

Zaterdag 9 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 10 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 € 9,00 per mand 

per persoon. We leveren aan huis tussen 8 en 9.30 u. Levering binnen een straal van 10 km 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 23 mei: daguitstap met de bus naar Valkenswaard 

 

Voor deze uitstap kan je nog steeds inschrijven. Liefst inschrijven vóór 6 mei. U kan het bedrag 

overschrijven of betalen aan een bestuurslid. Gelieve dan ook uw voorkeur te laten kennen voor de 

hoofdschotel, vis of vlees. Ter herinnering; de prijs  zoals vermeld in onze vorige ledenbrief, bedraagt  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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Zondag 14 juni- begeleide fietstocht naar Stal. 

 

 

Op zondag 14 juni organiseren we onze jaarlijkse lentefietstocht. We vertrekken in Schaffen (Scafnis – 

10u00) en fietsen richting Koersel, naar “het Landerhuys”.  

Hier vullen we ons buikje en smullen van hun lekker stoofvlees of van een koude schotel met zalm. Beide 

opgediend met frietjes. De kleinsten onder ons eten er een curryworst met frietjes. Er wordt 1 drankje 

aangeboden. Van hier uit fietsen we naar “de Stalse Schans” en brengen de schaapjes een bezoek. Deze 

hoeve bezit immers ruim 100 melkschapen en boer Theunis Willy zorgt voor lekkere kazen en ijsjes van 

deze melk.   

 

Na de rondleiding, met film, proeven we 10 verschillende soorten huisbereide kaas en een ijsje van het 

huis. 

 

Tijdens de terugrit naar Schaffen lassen we een stop in voor een lekker, fris pintje of iets niet-alcoholisch. 

Dit alles kan voor de democratische prijs van: 

Lid – Volwassene: 16€ 

Niet lid – Volwassene: 21€ 

Lid – Kind: 12€ 

Niet lid – Kind: 17€ 

Indien je aan deze leuke activiteit wenst deel te nemen, vul je de onderstaande strook in en bezorg je die 

aan een bestuurslid. Je kan ook een mail sturen naar Lgschaffen@telenet.be. 

PS: Je kan met de wagen ook deelnemen aan deze uistap. Indien je met de wagen komt, wordt je om 12u 

aan het Landerhuys verwacht.- Kampenweg 65, 3582 Koersel 

 

 We hopen met velen elkaar dan te ontmoeten. 

 

Het bestuur. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Schrijven in voor de fietstocht naar Koersel op zondag 14 juni 2015, vertrek om 10u00 aan Scafnis. 

Volwassenen   leden    niet leden 

- stoofvlees    x 16€ =  €.   x 21€ =  € 

- koude schotel met zalm   x 16€ =  €   x 21€ =  € 

 

Kinderen leden niet leden 

- Curryworst    x 12€ =  €  x 17€ =  € 

Totaal: € 

Storten van dit bedrag kan op rekening nr: BE36 7343 8500 0281 met vermelding van: 

“je naam – Fietstocht 2015” 

We komen met de wagen : Ja / Neen 


