
 
 

  
Email: Lgschaffen@telenet.be    Bankrekening-nr: BE36 7343 8500 0281 

Website: www.Lgschaffen.be     Bezoek ook onze Facebook-pagina 
 

Zaterdag 12 januari: Afbreken kerststal 
 Na Driekoningen breken we de Kerststal terug af.  

 Op zaterdag 12 januari om 9u00 aan de Sint-Hubertuskerk te Schaffen zijn vele helpende 

 handen meer dan welkom.  

 Mogen we nogmaals een beroep doen op sterke en handige mannen/vrouwen om deze klus te 

 klaren? Alvast bedankt voor de hulp 
 

Zaterdag 26 januari: Bowling-avond in Beringen 
 We nodigen iedereen uit om mee te gaan bowlen in het Sportcentrum ’t Kanaal 

 Commelo 11 in Beringen. 

 We spreken ter plaatse af tegen ten laatste 19u00. 

 Deelnameprijs voor 2 speelbeurten: 4€ voor leden, 8€ voor niet-leden. 

 Consumpties dienen zelf te worden betaald. 

 Inschrijven via uw bestuurslid of wijkmeester vóór 20-01-2019, zodat we voldoende banen 

 kunnen reserveren. 

 Een email naar Lgschaffen@telenet.be is natuurlijk ook altijd mogelijk, 

 Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van uw betaling op onze bankrekening  

 

Zaterdag 23 februari: Ledenfeest 
 Voor de feestvergadering hebben we een avondvullend programma uitgewerkt. 

 We verwelkomen onze leden en hun huisgenoten op het feestelijke gedeelte om 18u45 

 voor de receptie met aperitief en hapjes in zaal ScafniS. 

 Om 19u00 stipt voorzien we dan een feestmenu. Meer info volgt nog. 

Vrijdag-Zondag 13-15 september  

  Wandelweekend in Leiwen / Moezel (Duitsland)  
 Wij stellen jullie graag ons wandelweekend voor dat doorgaat van 13 tot 15 september 2019. 

 Dit jaar hebben we gekozen voor Hotel Zummethof te Leiwen.  

 Het hotel is prachtig gelegen op een heuvel met uitzicht op de mooie meanders van de 

 Moezel. Het is ongeveer 2h15 rijden vanuit Schaffen. 

 Je kan alle gegevens van dit hotel vinden op: https://www.hotel-zummethof.de/ 

 Het is een echt familiehotel dat beschikt over 25 kamers allen met tv, douche, toilet en 

 haardroger. De kamers zijn gelegen op het eerste en tweede verdieping en het hotel beschikt 

 niet over een lift, wel een degelijke trap. 

 Indien we niet voldoende kamers hebben kunnen we terecht in een pension op wandelafstand 

 van het hotel. 

 

 We reserveerden er volpension en geven hierbij de maaltijden zoals we deze hebben 

 vastgelegd: 

Ledenbrief  

december 2018 



  - vrijdag- en zaterdagavond een 3 gangenmenu opgediend aan tafel. 

  - zaterdag- en zondagmorgen een uitgebreid ontbijtbuffet. 

  - zaterdagmiddag een broodmaaltijd met een slaatje 

  - zondagmiddag een hoofdgerecht en dessert opgediend aan tafel. 

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

 

 Voor volwassenen bedraagt de deelname in de kosten, verblijf in volpension,  

 water aan tafel en uitstappen inbegrepen: 160€ 

 Kinderen onder de 6 jaar die verblijven op kamer van de ouders kunnen gratis mee. 

 Voor kinderen vanaf 6 jaar is de deelnameprijs 7€ per levensjaar. 

 

 Voor diegene die al op donderdag wenst 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 50€ per persoon aangerekend.  

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

 

 Indien u wenst in te schrijven voor dit weekend vragen we u dit te doen  

 vóór 28 februari 2019 door middel van de strook onderaan dit blad. 

 Indien het een eerste deelname betreft vragen we u alle gegevens duidelijk te willen invullen. 

 De inschrijving is pas geldig na het overschrijven van een voorschot van 30€ per volwassene 

 en 10€ per kind op rekeningnr. BE36 7343 8500 0281 van de Landelijke Gilde Schaffen-

 Centrum, Postbaan 234 - 3290 Schaffen. 
 

Prettig eindejaar en de beste wensen voor 2019 
 We wensen u een super eindejaar en gezellige feestdagen toe. 

 De allerbeste wensen voor 2019 

 Dat elke nieuwe dag je vrede geven mag 

 En bergen van geluk… een heel jaar aan één stuk 

 Veel liefde voor elkaar en een ongelooflijk goed jaar!                 
 

Komende activiteiten 

23-02 zaterdag  Ledenfeest 

12-03 dinsdag   Senioren: Info-namiddag  "Gezond optimisme" 

 
 

Het bestuur 

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

Schrijven in voor het wandelweekend van 13 tot 15 september 2019 in Hotel Zummethof te 

Leiwen (Duitsland): naam, voornaam, adres en geboortedatum per deelnemer 

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

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

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

........................................................……………… …………………………………………………………… 
Voor deelname vanaf donderdag: hier te vermelden a.u.b.: .………………………………………………. 


