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1 Seniorennamiddag 

2 Wandelweekend 2018 

 

email : Lgschaffen@telenet.be
website : www.Lgschaffen.be

14 tot 16
Deudesfeld (Duitsland)
Wij stellen jullie graag ons wandelweekend voor dat doorgaat 
van 14 tot 16 september 2018.
 
Dit jaar hebben we gekozen voor Hotel Zur Post in Deudesfeld. 
Het is prachtig gelegen in de Vulkaaneifel van Duitsland op 200 
km vanuit Schaffen en ongeveer 2 h rijden.
 
Je kan alle gegevens van dit hotel vinden op het internet 
www
 
Het is een echt familiehotel dat beschikt over 25 kamers allen 
met tv, douche, toilet en haardroger. Tevens zijn er ook 2 
kegelbanen die we mogen gebruiken. Indien we niet voldoen
kamers hebben kunnen terecht in een pension in het dorpje op 
enkele minuten wandelen.

www.hotelzurpost-deudesfeld.be 

LEDENBRIEF
februari

Lgschaffen@telenet.be  bankrekeningnummer : BE36 7343 8500 0281
www.Lgschaffen.be  bezoek ook onze facebook pagina

06-03-2018 Seniorennamiddag : 
“Hoe slapen weer een zaligheid 
werd” 
“Hoe slapen weer een zaligheid werd” is het levensechte relaas 
van Kris Baert. Ruim tien jaar lang kampte de toenmalig Radio2
journalist, leraar en zanger met slaapproblemen. De slaappil, 
alsmaar meer en meer tot het echt niet meer kon.
Hij geeft het verhaal over zijn strijd tegen de verslaving met een 
vleugje lichtvoetigheid, emotie en humor. 
Tussendoor zingt Kris enkele prachtige, Nederlandstalige liedje
die te maken hebben met slapen, begeleid door gitarist Eddy 
Peremans. 
 
Dit is een organisatie van het Gewest Diest en gaat door in
OC ’t Molenhuis, Dorpsstraat 45 – 3294 Molenstede
van 14u00 tot 16u00 (ontvangst vanaf 13u30)
 
deelnameprijs 
€ 5,00 onze  leden (+ partner) van +60  
€ 10,00 niet-leden 
 
Inschrijven is noodzakelijk bij Gaston op het nummer
0474/99 14 93 of via email naar famdidden@telenet.be
vóór 24-02-2018. 

14 tot 16-09-2018 wandelweekend te 
Deudesfeld (Duitsland) 

Wij stellen jullie graag ons wandelweekend voor dat doorgaat 
van 14 tot 16 september 2018. 
 
Dit jaar hebben we gekozen voor Hotel Zur Post in Deudesfeld. 
Het is prachtig gelegen in de Vulkaaneifel van Duitsland op 200 
km vanuit Schaffen en ongeveer 2 h rijden. 
 
Je kan alle gegevens van dit hotel vinden op het internet 
www.hotelzurpost-deudesfeld.de 
 
Het is een echt familiehotel dat beschikt over 25 kamers allen 
met tv, douche, toilet en haardroger. Tevens zijn er ook 2 
kegelbanen die we mogen gebruiken. Indien we niet voldoen
kamers hebben kunnen terecht in een pension in het dorpje op 
enkele minuten wandelen. 

LEDENBRIEF 
februari 2018 

BE36 7343 8500 0281 
bezoek ook onze facebook pagina 

Seniorennamiddag : 
“Hoe slapen weer een zaligheid 

“Hoe slapen weer een zaligheid werd” is het levensechte relaas 
kampte de toenmalig Radio2-

journalist, leraar en zanger met slaapproblemen. De slaappil, 
alsmaar meer en meer tot het echt niet meer kon. 
Hij geeft het verhaal over zijn strijd tegen de verslaving met een 

r zingt Kris enkele prachtige, Nederlandstalige liedjes 
die te maken hebben met slapen, begeleid door gitarist Eddy 

Dit is een organisatie van het Gewest Diest en gaat door in 
3294 Molenstede 

(ontvangst vanaf 13u30). 

Inschrijven is noodzakelijk bij Gaston op het nummer 
famdidden@telenet.be. 

2018 wandelweekend te 

Wij stellen jullie graag ons wandelweekend voor dat doorgaat 

Dit jaar hebben we gekozen voor Hotel Zur Post in Deudesfeld. 
Het is prachtig gelegen in de Vulkaaneifel van Duitsland op 200 

Je kan alle gegevens van dit hotel vinden op het internet onder : 

Het is een echt familiehotel dat beschikt over 25 kamers allen 
met tv, douche, toilet en haardroger. Tevens zijn er ook 2 
kegelbanen die we mogen gebruiken. Indien we niet voldoende 
kamers hebben kunnen terecht in een pension in het dorpje op 



 

  

08-04-2018 lentewandeling 
18-04-2018 start petanquetrainingen op woensdagnamiddag vanaf 13u30
23-04-2018 opkuisen kapel Oosterlinden
24-04-2018 senioren : infonamiddag : Hoe plan ik mijn zorg en leg ik mijn
 zorgwensen vast

Komende activiteiten

Het bestuur 

We reserveerden er volpension en geven hierbij de maaltijden zoals we 
deze hebben vastgelegd :
-Vrijdag
(voorgerecht en dessert aan tafel opgediend, hoofdgerecht buffet
-Zaterdag
-Zaterdagmiddag soep en broodmaaltijd
 
Bij elke maaltijd bieden wij warme of koude drank aan (koffie, thee, plat
bruis water).
 
Voor volwassenen bedraagt de deelname in de kosten, verblijf in 
volpension, water aan tafel en uitstappen inbegrepen maximaal 
Kinderen onder de 6 jaar die verblijven op kamer van de ouders kunnen 
gratis mee.
Voor kinderen vanaf
 
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 d
aangerekend. Het halfpension voorziet een diner op donderdagavond en 
een ontbijtbuffet op vrijdagmorgen.
 
Indien u wenst in te schrijven voor dit weekend vragen we uw dit te doen 
vóór 
een eers
invullen. De inschrijving is pas geldig na het 
voorschot van 
BE36 7343 8500 0281 van de Landelijke
Postbaan 234

INSCHRIJVINGSSTROOKJE WANDELWEEKEND
TE DEUDESFELD (DUITSLAND) 
 
Naam, voornaam, adres en geboortedatum (per deelnemer)

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Vanaf donderdag :     JA  /  NEE
 
Gelieve uw voorschot te betalen 
van Landelijke Gilde Schaffen-centrum
Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van uw betaling.

 
start petanquetrainingen op woensdagnamiddag vanaf 13u30
opkuisen kapel Oosterlinden 
senioren : infonamiddag : Hoe plan ik mijn zorg en leg ik mijn 
zorgwensen vast 

Komende activiteiten 

We reserveerden er volpension en geven hierbij de maaltijden zoals we 
deze hebben vastgelegd : 
Vrijdag- en zaterdagavond en zondagmiddag 3 gangenmenu 

(voorgerecht en dessert aan tafel opgediend, hoofdgerecht buffet
Zaterdag- en zondagmorgen uitgebreid ontbijtbuffet
Zaterdagmiddag soep en broodmaaltijd 

Bij elke maaltijd bieden wij warme of koude drank aan (koffie, thee, plat
bruis water). 

Voor volwassenen bedraagt de deelname in de kosten, verblijf in 
volpension, water aan tafel en uitstappen inbegrepen maximaal 
Kinderen onder de 6 jaar die verblijven op kamer van de ouders kunnen 
gratis mee. 
Voor kinderen vanaf 6 jaar is de deelnameprijs 

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
aangerekend. Het halfpension voorziet een diner op donderdagavond en 
een ontbijtbuffet op vrijdagmorgen. 

Indien u wenst in te schrijven voor dit weekend vragen we uw dit te doen 
vóór 10 april 2018 door middel van de strook onderaan dit blad. I
een eerste deelname betreft vragen we u alle gegevens duidelijk te willen 
invullen. De inschrijving is pas geldig na het overschrijven
voorschot van € 30,00 per volwassene en  € 10,00
BE36 7343 8500 0281 van de Landelijke Gilde Schaffen
Postbaan 234 - 3290 Schaffen. 

WANDELWEEKEND 14 TOT 16-09-2018 IN HOTEL ZUR POST

Naam, voornaam, adres en geboortedatum (per deelnemer) 

…………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

NEE 

te betalen vóór 10-04-2018 op bankrekeningnr BE36 7343 8500 0281
centrum 

is pas definitief na ontvangst van uw betaling. 

NIEUWSBRIEF VOOR 
MEDEWERKERS 

start petanquetrainingen op woensdagnamiddag vanaf 13u30 

 

We reserveerden er volpension en geven hierbij de maaltijden zoals we 

zondagmiddag 3 gangenmenu 
(voorgerecht en dessert aan tafel opgediend, hoofdgerecht buffet) 

en zondagmorgen uitgebreid ontbijtbuffet 

Bij elke maaltijd bieden wij warme of koude drank aan (koffie, thee, plat of 

Voor volwassenen bedraagt de deelname in de kosten, verblijf in 
volpension, water aan tafel en uitstappen inbegrepen maximaal € 150,00. 
Kinderen onder de 6 jaar die verblijven op kamer van de ouders kunnen 

6 jaar is de deelnameprijs € 7,00 per levensjaar. 

Voor diegene die al op donderdag wensen te vertrekken zijn we graag 
bereid dit te regelen. Vermeld dit uitdrukkelijk op de inschrijvingsstrook 

ag in halfpension wordt er dan €48,00 per persoon 
aangerekend. Het halfpension voorziet een diner op donderdagavond en 

Indien u wenst in te schrijven voor dit weekend vragen we uw dit te doen 
10 april 2018 door middel van de strook onderaan dit blad. Indien het 

alle gegevens duidelijk te willen 
overschrijven van een 

,00 per kind op rekeningnr. 
chaffen-Centrum, 

IN HOTEL ZUR POST 

………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

BE36 7343 8500 0281 


