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

 

 

 
Beste leden, 
 

1- Zaterdag 30 januari    Bowling in Beringen 
2- Van 30 september tot 2 oktober  Wandelweekend 

 
We wensen al onze leden en hun gezin een uitstekende gezondheid, geluk en voorspoed in 
het nieuwe jaar. We zijn ervan overtuigd dat 2016 voor ieder van u succes zal brengen.  
Wij zullen alvast ons uiterste best voor doen dat 2016 top mag worden.  
Bewijs hiervan ons jaarprogramma 2016 als bijlage aan deze ledenbrief. 
 

30 januari - Bowling in Beringen  

 
We nodigen iedereen uit om mee te gaan bowlen in het Sportcentrum ’t Kanaal,  
Commelo 11 in Beringen op zaterdag 30 januari om 19u00. We spreken ter plaatse af een 
vijftal minuten vóór 19u00.Leden betalen hiervoor € 8, niet-leden € 13 voor 2 speelbeurten 
en 2 dranken naar keuze. Laat op voorhand weten aan uw wijkmeester als je geïnteresseerd 
bent zodat we voldoende banen kunnen reserveren. 
 

30 september tot 2 oktober- Wandelweekend  

 

We stellen meteen ook het jaarlijkse wandelweekend voor dat loopt van 30 september tot 2 

oktober 2016. We hebben een aangenaam en aantrekkelijk hotel ontdekt net achter Keulen 
in de regio ‘Bergischer Land’: hotel Bierenbacherhof in Schlenke 3, 51588 Nümbrecht. 
Het hotel bevindt zich op +/- 210 km vanuit Schaffen en op +/- 2 uur. rijden. Je kan alle 
gegevens van dit hotel vinden op het internet onder: http://www.bierenbacher-hof.de 
Het beschikt over 58 nette en aangename kamers. Dit is dus een hotel aangepast aan onze 
groep: alles ademt rust en een familiale sfeer uit. We reserveerden er vol pension en geven 
hierbij de maaltijden zoals we deze hebben vastgelegd: 
- vrijdag- en zaterdagavond en zondagmiddag: koud + warm buffet met ook soep en desserts 
- zaterdag en zondagmorgen: uitgebreid ontbijtbuffet 
- zaterdagmiddag: lunch 
 
Zoals gebruikelijk is er bij elke maaltijd warme drank (koffie, thee of cacao) of water 
voorzien. Verder biedt het hotel enkele faciliteiten: gratis internet, sauna en kegelbaan. 
 
We hebben gereserveerd en een optie genomen voor 5 eenpersoonskamers, 
2 familiekamers en 30 tweepersoonskamers. Alle kamers zijn voorzien van een douche, WC, 
TV en draadloos internet. Voor volwassenen bedraagt de deelname in de kosten, verblijf in 
volpension, water aan tafel en uitstappen inbegrepen 160 €. Voor een eenpersoonskamer is 
er gelukkig geen supplement. Voor kinderen vanaf 6  jaar is de deelnameprijs 7 € per 
levensjaar. Kinderen - 6 jaar die verblijven op de kamer van de ouders kunnen gratis mee. 
Voor diegene die al op donderdag wensen te vertrekken zijn we graag bereid dit te 



regelen. Vermeld dit uitdrukkelijk op de inschrijvingsstrook a.u.b. Voor een extra dag in 
halfpension wordt er dan 55 € per persoon aangerekend. Het half pension voorziet in een 
diner op donderdagavond en een ontbijtbuffet op vrijdagmorgen. 
 
Indien u wenst in te schrijven voor dit weekend vragen we u dit te doen vóór 25 maart 2016 
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. 

 
En om zeker al te noteren: 
Zaterdag 27 februari: feestvergadering. Hierover meer in een volgende ledenbrief. 
 
 
In bijlage vindt je ook ons jaarprogramma 2016. 
 
En als je nog wat tijd vrij hebt surf ook eens naar ons website: www.Lgschaffen.be. 
Mailen kan je naar Lgschaffen@telenet.be. Antwoord verzekerd. 
 
 
Het bestuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Schrijven in voor het wandelweekend van 30 september tot 2 oktober 2016 in Hotel 
Bierenbacherhof: naam, voornaam, adres en geboortedatum per deelnemer 
........................................................……………… ………………………… 
…………………….…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………… 
Voor deelname vanaf donderdag: hier te vermelden a.u.b.: .…………………………… 


