
 

De super plezante petanque namiddagen op woensdag starten 
vanaf 19 april om 13u30 op het Sint-Hubertusplein. 
Deze gaan elke woensdagnamiddag door tot 18 oktober. 
Behalve als er ’s avonds het petanque tornooi is. 
 
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. 
 
De data voor de petanque-avonden staan vast op woensdagen 
21 juni, 5 juli, 2 augustus en 16 augustus. 
Dus trainen maar. 

vanaf woe 19-04-2017 start petanque 

www.mijnmuseum.be 

Inhoud 
1 start petanque namiddagen 

2 kinderen 1 dag mijnwerker 
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4 senioren infonamiddag 
  stemmen uit Sluimerland 
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LEDENBRIEF 
april 2017 

woe 12-04-2017 (tijdens Paasvakantie) 
kinderen 1 dag mijnwerker 
voor de kinderen : mijnwerker voor één dag! 
De tocht begint bij de kleedkamers. De kinderen krijgen een 
mijnwerkersplunje aan en een helm op en volgen ze als echte 
mijnwerkers de gids, hun ‘chef’ voor vandaag. Met een 
authentiek treintje worden ze naar de ondergrondsimulatie 
gebracht waar hun chef ze regelmatig aan het werk zet. De 
boren wordt aangezet, gereedschap vastgenomen. Een echte 
belevenis! 
 
voor de volwassenen die meegaan : het mijnwerkerspad 
Terwijl de kinderen zich uitleven met hun chef doen de 
begeleidende ouders/grootouders het mijnwerkerspad. Samen 
met de gids volgen we het traject dat de mijnwerkers aflegden 
om naar de ondergrond te gaan. 
 
Vertrek om 13u30 aan Scafnis of 14u ter plaatse (ingang 
Mijnmuseum, Koolmijnlaan 201 – 3582 Beringen) 
 
deelnameprijs : 
kind tot 12 - 14 jaar  volwassene 
€ 3,00 voor leden  € 6,00 voor leden 
€ 5,00 niet-leden  € 9,00 niet-leden 
 
inschrijven vóór 5 april via email Lgschaffen@telenet.be of via 
bestuurslid of wijkmeester. Deelnameprijs overschrijven op 
bankrekeningnr. BE36 7343 8500 0281. Inschrijving is pas definitief 
na ontvangst betaling. 
 

Email : Lgschaffen@telenet.be                      Bankrekeningnummer : BE36 7343 8500 0281 



 

 

Hou onze kapel op 
zijn mooist 

 

 

 

 

 

Om 18 uur komen we samen 
Kleinbaan 
kuisen.
 

Breng een hark, keerborstel, snoeischaar enz. mee. Vele handen 
maken licht werk. We willen ook deze kapel verder open
historisch baken in de geschiedenis van ons mooie dorp. 
Alvast bedankt om mee te werken!
 

07-05-2017        opendeur 60 jarig bestaan Gildenzaal
13-05-2017        te voet naar Scherpenheuvel
27-05-2017        daguitstap naar Lier

ma 24
opkuis kapel Oosterlinden
 

Komende activiteiten

Het bestuur 

di 25
senioren : stemmen uit sluimerland
 Jan Blockhuys brengt een verhaal over hoe je kan omgaan met 
personen in jouw directe omgeving met dementie of alzheimer.
 
In deze voordracht wordt uitgelegd wat zo'n aandoening met je
doet, maar vooral ook
spelen. 
 

Het is een organisatie van
Bibliotheek Bekkevoort
 

Dit wordt aan al 
€ 5
het nummer 0474/99 14 93 of via email naar 
 

zon 30
opendeur Ter Hees bij Els en 
 Tijdens deze landbouwopenbedrijvendag zijn we van harte we
op de 
Vancauwenbergh
 
Kom kijken hoe het er aan toe gaat op vleesveebedrijf met het 
witblauwe ras. Tussen 10u en 17u zijn er rondleidingen.
terecht voor een hapje en een drankje bij onze drankstand.

Zon voormiddag 
Nordic Walking
 Op de zondagen 23 en 30 april en 7 mei organiseren we, in 
samenwerking met OKRA, een korte maar zeer nu
Nordic Walking.
Barenbergseweg te Schaffen. Elk van deze zondagen komen we 
samen van 10 tot 12 u. om, onder de deskundige leiding van 
Simonne Henderickx, de juiste technieken aan te leren. Als je reeds 
stokken hebt, bren
voormiddagen bedraagt 
de gilde

Om 18 uur komen we samen aan de kapel van Oosterlinden  in de 
Kleinbaan 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
historisch baken in de geschiedenis van ons mooie dorp. 
Alvast bedankt om mee te werken! 

opendeur 60 jarig bestaan Gildenzaal 
te voet naar Scherpenheuvel 
daguitstap naar Lier 

ma 24-04-2017 om 18u00 
opkuis kapel Oosterlinden

Komende activiteiten 

di 25-04-2017 om 14u00 infonamiddag
senioren : stemmen uit sluimerland
an Blockhuys brengt een verhaal over hoe je kan omgaan met 

personen in jouw directe omgeving met dementie of alzheimer.

In deze voordracht wordt uitgelegd wat zo'n aandoening met je
doet, maar vooral ook hoe je best reageert om 
spelen. Tijdens de pauze serveren we koffie en koek.

Het is een organisatie van het Gewest en gaat door in 
Bibliotheek Bekkevoort, Eugeen Coolsstraat 17 A , 3460 Bekkevoort

Dit wordt aan al onze leden (+ partner) van +60
€ 5. Niet –leden betalen € 8.  Inschrijven doe je best 
het nummer 0474/99 14 93 of via email naar famdidden@telenet.be

zon 30-04-2017 van 10u tot 17u
opendeur Ter Hees bij Els en 
Tijdens deze landbouwopenbedrijvendag zijn we van harte we
op de Hoeveslagerij Ter Hees bij Peter en Els Vranken 
Vancauwenbergh, Heestraat 40 - 3545 Zelem (Halen)

Kom kijken hoe het er aan toe gaat op vleesveebedrijf met het 
witblauwe ras. Tussen 10u en 17u zijn er rondleidingen.
terecht voor een hapje en een drankje bij onze drankstand.

Zon voormiddag 23 & 30-04
Nordic Walking 
Op de zondagen 23 en 30 april en 7 mei organiseren we, in 
samenwerking met OKRA, een korte maar zeer nu
Nordic Walking. Dit gaat door op de terreinen van FC Polyte aan de 
Barenbergseweg te Schaffen. Elk van deze zondagen komen we 
samen van 10 tot 12 u. om, onder de deskundige leiding van 
Simonne Henderickx, de juiste technieken aan te leren. Als je reeds 
stokken hebt, breng deze dan best mee. Deelname voor de 3 
voormiddagen bedraagt € 5,00. Inschrijven via het E
de gilde Lgschaffen@telenet.be. 

NIEUWSBRIEF VOOR 
MEDEWERKERS 

aan de kapel van Oosterlinden  in de 
om wat te snoeien, de dakgoten te reinigen en alles op te 

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.  

 
opkuis kapel Oosterlinden 

2017 om 14u00 infonamiddag 
senioren : stemmen uit sluimerland 
an Blockhuys brengt een verhaal over hoe je kan omgaan met 

personen in jouw directe omgeving met dementie of alzheimer. 

In deze voordracht wordt uitgelegd wat zo'n aandoening met je 
om hierop gepast in te 

Tijdens de pauze serveren we koffie en koek. 

het Gewest en gaat door in Zaal 
Eugeen Coolsstraat 17 A , 3460 Bekkevoort 

onze leden (+ partner) van +60 aangeboden aan  
doe je best bij Gaston op 

famdidden@telenet.be. 

2017 van 10u tot 17u 
opendeur Ter Hees bij Els en Peter 
Tijdens deze landbouwopenbedrijvendag zijn we van harte welkom 

ij Peter en Els Vranken – 
3545 Zelem (Halen) 

Kom kijken hoe het er aan toe gaat op vleesveebedrijf met het 
witblauwe ras. Tussen 10u en 17u zijn er rondleidingen. Je kan er ook 
terecht voor een hapje en een drankje bij onze drankstand. 

04 & 7-05-2017 

Op de zondagen 23 en 30 april en 7 mei organiseren we, in 
samenwerking met OKRA, een korte maar zeer nuttige opleiding 

Dit gaat door op de terreinen van FC Polyte aan de 
Barenbergseweg te Schaffen. Elk van deze zondagen komen we 
samen van 10 tot 12 u. om, onder de deskundige leiding van 
Simonne Henderickx, de juiste technieken aan te leren. Als je reeds 

g deze dan best mee. Deelname voor de 3 
. Inschrijven via het E-mailadres van 


