
 

           Schaffen, mei 2016.  

 

 

             Rekening:  BE36 7343 8500 0281 

  E-mail:  Lgschaffen@telenet.be 

 

 

 

 

 

Beste leden, 

 

 

Zaterdag 7 mei   Bedevaart naar Scherpenheuvel 

Zondag 8 mei   Ontbijtkorf voor Moederdag 

Dinsdag 17 mei   Voordracht ‘Rug- en nekklachten’ 

Zaterdag 21 mei  Met de autocar naar Mechelen 

Zondag 19 juni   Fietstocht naar de Ezelboerderij’ De Hoef’ te Messelbroek. 

 

 

Zaterdag 7 mei: bedevaart met wandeling 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. We stappen achter de vlag en houden onderweg een korte stop om de wandelaars te 

bevoorraden. 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 u. en wordt gevolgd door een bloemenhulde aan het Mariabeeld.  

 

 

Zondag 8 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 2 mei. De bestelling is pas definitief na ontvangst van uw betaling op 

rekeningnummer BE36 7343 8500 0281 van Landelijke Gilde Schaffen-Centrum. 

 

Dinsdag 17 mei: Voordracht ‘Rug- en nekklachten’ 

 

Voor onze 60 – plussers ( en andere belangstellende) gaan we naar een voordracht over rug- en nekklachten op 

dinsdag 17 mei. We vertrekken aan ScafniS om 13.30 u. en rijden samen naar de zaal in de bibliotheek van 

Bekkevoort ( Eugeen Coolsstraat 17 A) voor een weer boeiende namiddag gebracht door Roosje Hus. Achteraf is er 

een gezellig samenzijn met koffie en koeken.  

 

Dit wordt aan alle leden van +60 aangeboden aan € 4. Inschrijven doe je best bij Gaston op het nummer 0474-99 14 

93 of via email naar famdidden@telenet.be. 

 

 

Zaterdag 21 mei: daguitstap met de bus naar Mechelen. 

 

Voor deze uitstap kan je nog steeds inschrijven. Liefst inschrijven vóór 10 mei. U kan het bedrag overschrijven of 

betalen aan een bestuurslid. Gelieve dan ook uw voorkeur te laten kennen voor de hoofdschotel: 

kabeljauwhaasje, Mechelse koekoek of vegetarische schotel. 

 

 

 

 



 
 

 

Zondag 19 juni- begeleide fietstocht naar Ezelboerderij De Hoef te Messelbroek. 

 

 

Op zondag 19 juni organiseren we onze jaarlijkse lentefietstocht. We vertrekken in Schaffen (Scafnis – 9u30) en 

fietsen richting Rillaar, naar brasserie “t Dorpsgenot” : 

 

Hier vullen we ons buikje en smullen van hun lekker stoofvlees, koninginnenhapje of van een koude schotel met 

vis. Dit alles wordt opgediend met frietjes. Tevens zijn er flessen water voorzien op tafel. De kleinsten onder ons 

eten er een curryworst met frietjes. Van hieruit fietsen we naar “Ezelboerderij De Hoef”. Hier krijgen we een 

rondleiding en worden we tevens getrakteerd op een kopje koffie met taart. Zie ook hun website: 

http://www.dehoef.com  

 

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: 17 

Niet lid – Volwassene: 22 

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 11u45 aan 

Brasserie ‘t Dorpsgenot verwacht.- Diestsesteenweg 385, 3202 Rillaar 

http:www//tdorpsgenot.be   

Daarna rijden we verder naar Ezelboerderij De Hoef - Amerstraat 39, 3272 Messelbroek. 

 

 We hopen met velen elkaar dan te ontmoeten. 

 

Het bestuur. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Schrijven in voor de fietstocht naar Messelbroek op zondag 19 juni 2016, vertrek om 9u30 aan Scafnis. 

Volwassenen   leden    niet leden 

- stoofvlees    x 17€ =  €.   x 22€ = …….. € 

- koninginnenhapje   x 17€ =  €.   x 22€ = ……. € 

- koude schotel met vis               x 17€ =  €   x 22€ = ……. € 

 

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 2016” 

We komen met de wagen:          Ja / Neen (schappen wat niet past) 


