
 

 

Schaffen, maart - april 2016 

 

Rekening: BE36 7343 8500 0281 

E-mail: Lgschaffen@telenet.be 

 

 

 

Beste leden, 

 
- Woensdag 6 april    Met de kids naar de film. 

- Vanaf woensdag 13 april   Petanque op woensdag namiddag. 

- Zondag 17 april     Lentewandeling.  

- Maandag 25 april     Opkuis kapel van Oosterlinde. 

- Zaterdag 21 mei      Daguitstap met de autocar naar Mechelen 

 

6 april:    Met de kids naar de film. 

 

Wij houden het jaarlijks filmbezoek met de jongeren op woensdag 6 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 5 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 € 10. Voor kinderen van niet-leden is de prijs 

vastgesteld op € 16. Volwassen leden die meereizen, betalen eveneens € 10. Inschrijven via uw bestuurslid 

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

afgehaald aan het station te Diest. 

 

Vanaf woensdag 13 april.  Petanquen op het dorpsplein. 

 

De super plezante petanque-namiddagen op woensdag starten vanaf 13 april om 13.30 u. op het Sint-

Hubertusplein. Iedereen is welkom. Als je geen petanque speelt is dit het uitgelezen moment om uw 

dorpsgenoten te ontmoeten op ons gezellig Sint – Hubertusplein. Deelnemen is voor iedereen gratis. Kom 

eens langs voor het spel of een babbel. En de data voor de petanque-avonden zijn ondertussen aangepast 

omwille van het EK – voetbal. Noteer hiervoor de woensdagen 15 juni, 13 juli, 3 augustus en 17 augustus. 

 

17 april   Lentewandeling in Meerhout. 

 
Op zondag 17 april organiseren we onze lentewandeling die doorgaat in Meerhout, net zoals vorig jaar 

gekoppeld aan een lekkere lente-barbecue. We komen samen aan Scafnis om 13.30 u. om in groep naar de 

kerk van Meerhout te rijden. Daar is ruime parkeergelegenheid aan de achterkant van de kerk 

(Eikenboomlaan) en hier beginnen we tevens onze wandeling van ongeveer 9,5 km.  Het is een vlak 

parcours door een bosrijke omgeving tussen Meerhout en Geel – Bel.  

Na de wandeling rijden we naar Sporthal Masano (Waterstraat 38, Schaffen) waar we getrakteerd worden op 

een drank naar keuze. 

Nadien is er dan een lente-barbecue 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, kipfilet, kotelet of zwarte pens. Graag uw 

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

vóór 10 april. 

 



 

 

Maandag 25 april   Opkuis kapel van Oosterlinden 

 

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

en alles op te kuisen. Breng een hark, keerborstel, snoeischaar enz. mee. Vele handen maken licht werk. We 

willen ook deze kapel verder open houden als historisch baken in de geschiedenis van ons mooie dorp. 

Verder zoeken we nog medewerking om wekelijks het gras te maaien en eventueel zwerfvuil op te ruimen. 

Alvast bedankt om mee te werken! 

 

Zaterdag 21 mei   daguitstap met de bus naar Mechelen. 

   
Voor de daguitstap hebben we meerdere bestemmingen afgetoetst. We hebben gekozen voor een bezoek 

aan Mechelen, de gewezen hoofdstad van de Nederlanden.  We vertrekken omstreeks 8.45 u. met de bus 

aan Scafnis. Omstreeks 10 u worden we er verwacht voor: 

Voor de middag: 
   * onthaal met koffie of thee en een koffiekoek 

   * een luchtige stadswandeling van 2u met gids 

Middagmaal 3-gangenmenu en keuze uit menu's 

  1.verse dagsoep 

2  Mechelse koekoek met kroketjes en groenten 

             of 

       Kabeljauwhaasje op groentenbedje, tuinkruidensaus, aardappeltorentje 

            of 

       vegetarisch gerecht 

3. koffie/thee 

Na de middag: 
   * bezoek aan Dossin kazerne met gids 

   * drankje voor we huiswaarts keren 

 

Prijs: € 42 voor leden en € 52 voor niet-leden. 

Jongeren tot 16 jaar voor leden € 36,00 voor niet-leden blijft de prijs op € 52,00 

 

Graag uw deelname bevestigen via onderstaand strookje aan uw bestuurslid of via mail naar 

Lgschaffen@telenet.be met de keuze van uw menu en de overschrijving van het geld vóór 10 mei. 

 

Data om te noteren 

   
Data om nu reeds te noteren en waarover  meer nieuws volgt in de volgende ledenbrief: 

Zaterdag 7 mei: met de gilde op bedevaart naar Scherpenheuvel. 

Zondag 8 mei: we bieden een moederdag-ontbijtmand aan. 

Dinsdag 17 mei: Voordracht voor onze 60 - plussers: ‘Rug- en nekklachten’ met Roosje Hus en gezellig 

samenzijn met koffie en koek 

 

We hopen u talrijk te mogen ontmoeten op deze ativiteiten. 

 

Het bestuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De heer/mevrouw:………………………………   schrijft in voor de daguitstap naar Mechelen op zaterdag 

21 mei 2016 voor …. X personen en kiest voor de hoofdschotel …. x vlees, … x vis  en … x vegetarisch. 

 

 

 

 

 

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

De heer/mevrouw:  ........................................................................  schrijft in voor de BBQ op zondag 17 april 

2016 en kiest voor een BBQ van €12 voor: 2 x vlees of voor een BBQ van €15 voor 3 x vlees  

(vul hier uw keuzes in):                                                                                            

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

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

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

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

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


