
Vertrek aan Scafnis om 13u30. 
 
Wilt u rechtstreeks komen verwachten we u om 14u00 op 
de bosparking :  Deze is gelegen op het einde van de 
Leemstraat begin van de Fonteinstraat aan de 
rechterkant. Voor diegenen die Koersel Kapelleke kennen 
aan de linkerkant ligt het gekende ijssalon Oma 's ijs.   
 
We maken een wandeling van 7 tot 8 km in de bossen van 
Koersel.  
 
Daarna komen we rond 16u30 samen terug naar Schaffen 
voor  een gezellige brood maaltijd, u gratis aangeboden 
door onze gilde.   
 
Inschrijven is niet noodzakelijk maar het mag. 
 
gratis voor leden 
€ 5,00 voor niet-leden 

08-10-2017 Herfstwandeling in Koersel 
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1 pastadag dank u wel 

2 wandelweekend Irrel 
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Koersel 
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Cosmodrome 

5 programma 2018 

LEDENBRIEF 
september 2017 

22 tot 24-09-2017 Wandelweekend  
te Irrel 
Voor de deelnemers aan het wandelweekend te Irrel mag 
u het boekje met alle informatie eerdaags verwachten. We 
duimen voor zalig weer. Veel plezier. 

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

Pastadag 
In eerste instantie een dikke dank u wel aan iedereen die 
tijdens onze pastadag is komen eten. Het was weer een 
succes en dankzij de opbrengst kunnen we voor u volgend 
jaar weer toffe activiteiten organiseren. 
 
Via deze weg willen we alle helpers die meewerkten aan 
deze dag welgemeend bedanken. Zonder uw hulp 
hadden we de klus niet kunnen klaren. Bedankt want vele 
handen maken het werk licht.  



 

NIEUWSBRIEF VOOR 
MEDEWERKERS 

 

Ben je klaar voor een spannende ontdekkingstocht 
langsheen sterren, planeten en andere mysterieuze 
fenomenen? Wat moet een astronaut allemaal doorstaan 
om eindelijk de ruimte in te gaan? En is dat allemaal wel 
veilig? Hoe beïnvloedt een langdurig verblijf in de ruimte 
ons lichaam? Wel, onze testpiloot 'Chad' kan je er alvast 
wat meer over vertellen. 
Na de 360° show laat de gids je kennismaken met de 
sterrenhemel van de avond. 
 
Aansluitend brengt u een bezoek aan de sterrenwacht 
waar u alles te weten komt over sterren en planeten, maar 
ook over kometen, meteoren en andere hemellichamen. 
 
Aanvang voorstelling 14u00 
Vertrek aan Scafnis om 13u00 stipt of om 13u45 aan 
Cosmodrome Kattevennen, Planetariumweg 18-19 – 3600 
Genk aan de ingang. 
 
Begeleidende (groot)ouders zijn ook van harte welkom. 
Schrijf in voor deze ontdekkingstocht bij uw 
bestuurslid/wijkmeester of via email naar 
Lgschaffen@telenet.be vóór 15 oktober 2017. 
 
volwassene   kind minder dan 16 jaar 
€   8,00   voor leden  €  5,00  voor leden 
€ 11,00   niet-leden  €  9,00  niet-leden 
    kind minder dan 5 jaar gratis 
 

05/11/2017        St-Hubertusviering Gildenzaal 
07/11/2017        senioren : ontspanningsnamiddag met Hannah en Peter 
15/11/2017        kookles mannen 1 
22/11/2017        kookles mannen 2 
29/11/2017        kookles mannen 3 
09/12/2017        Ladies Night 

03-11-2017 uitstap jongeren naar 
Cosmodrome te Genk 
 

https://www.kattevennen.be/nl/ 
activiteiten/360-show-astronaut/41/ 

Komende activiteiten 

Het bestuur 

Programma activiteiten 2018 

Ondertussen werken we aan de voorbereiding van onze 
activiteiten voor 2018. Heeft u suggesties, opmerkingen, 
klachten, … laat ze weten via Lgschaffen@telenet.be of 
aan uw bestuurslid. We houden er zeker rekening mee. 


