
 

   

 

 

 

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

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

 

Maandag 13/04 9u00  Paaseieren rapen 
Zie bijlage voor meer details. 
 

Woensdag 15/04  Start petanque-trainingen 
Deze starten vanaf 15 april om 13u30 op het Sint-Hubertusplein.  

En dit elke woensdagnamiddag tot 14 oktober. 

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. 

 

Zondag 19/04  Lentewandeling Veerle-Heide 
Op zondag 19 april organiseren we een lentewandeling te Veerle-Heide. We komen samen om 

13u30 aan zaal ScafniS om in groep naar het Buurthuis Zandstraat 13 te Veerle-Heide te rijden, of 

diegenen die rechtstreeks rijden om 14u00 aan het Buurthuis. Hier beginnen we onze wandeling 

van ongeveer 8,5 km door de bossen van de Merode. We passeren er ondermeer de Abdij van 

Averbode en genieten tevens van mooie uitzichten.  

Nadien is er een etentje voorzien (1 drankje inbegrepen) in het Buurthuis: 

        Koude schotel met kip       8€ voor leden         10€ voor niet-leden 

        Koude schotel met zalm     8€ voor leden         10€ voor niet-leden 

        Spaghetti                             8€ voor leden        10€ voor niet-leden  

        Kinder-spaghetti      5€ voor leden        7.50€ voor niet-leden 

        Croque uit het vuistje dubbel  5€ voor leden        7.50€ voor niet-leden 

Graag uw deelname – indien u mee gaat eten - bevestigen bij uw bestuurslid/wijkmeester  

of via email naar Lgschaffen@telenet.be Uw maaltijd (geef op welke) wordt pas gereserveerd na 

ontvangst van uw betaling vóór 12-04-2020. 

 

Maandag 27/04  Opkuis kapel Oosterlinden 
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 openhouden als historisch baken in de geschiedenis van ons mooie dorp. 

Alvast bedankt om mee te werken! 
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Dinsdag 05/05   14u00 Seniorennamiddag 
In het Molenhuis te Molenstede brengt gerechtsjournalist Gust Verwerft ons een verhelderende 

uiteenzetting over de werking van Justitie. Inschrijven doe je bij Gaston hetzij op zijn mailadres: 

famdidden@telenet.be of door te bellen op zijn nummer 0474 991493.  

In bijlage vindt je een omstandige folder.  

Als lid betaal je 5 € ter plaatse, niet-leden betalen uiteraard 11 €. 

 

Zaterdag 16/05  Busuitstap  
Tuinen van Adegem & Canadamuseum 

http://www.canadamuseum.be  Heulendonk 21  9991 Adegem 

 

      

08u30  Vertrek aan de kerk van Schaffen 

10u30  Trio ontbijt met koffie of thee  

11u00 Het Canadamuseum met gids  

12u30  Middagmaal: 

    - tomatenroomsoep met brood 

    - varkenshaasje ‘Cross & Blackwell’ 

    - gestoofde worteltjes en erwtjes 

    - ovengebakken kroketjes 

    - koffie of thee 

14u00 Bezoek aan de tuinen met gids 

15u30  Avondlunch Kleine broodplank 

    (3 sneden bruin brood, ham, kaas, gerookte ham, mosterd, boter met koffie of thee) 

18u30 Terug thuisgekomen in Schaffen 

 

Dit alles voor de zachte prijs van: 

 

 

 

 

 

Inschrijving bij uw bestuurslid/wijkmeester of via email naar Lgschaffen@telenet.be  

vóór 6 mei 2020. 

De inschrijving is pas geldig na ontvangst van uw betaling  

 leden niet 

leden 

Volwassenen 45,00 € 52,00 € 

Kinderen tot 12j 25,00 € 30,00 € 



 

 

Vrijdag 22/05   Tejaterkaffee Ktg Uilenspiegel Diest 
Omdat jullie en wij het zo plezant vinden gaan we dit jaar weer naar het Tejaterkaffee 

van Ktg Uilenspiegel Peetersstraat 30 te Diest. 

We spreken af om 19u30 in Ktg Uilenspiegel, NIET vroeger gezien de zaal nog niet open zal 

zijn.). De voorstelling start stipt om 20u15.  

Daar zullen uw inkomkaarten klaar liggen op uw naam. 

Deelnemers die een Uilenspiegelabonnement hebben MOETEN dit meebrengen zodat het kan 

afgetekend worden aan de kassa. 

We hebben die avond 40 plaatsen in het “Uiltje” gereserveerd voor de liefhebbers van directe 

humor. 

 

               met Uilenspiegel-abo 

Leden   € 10  volwassenen      gratis 

     € 7  kinderen/studenten    gratis 

 

Niet-leden € 15  volwassenen      € 5 

     € 12 kinderen/studenten    € 2 

 

Hiervoor krijg je een hele avond amusement en een gemengde schotel per tafel. 

De eerste 40 inschrijvingen die ons bereiken hebben zeker plaats.  

Inschrijven NOODZAKELIJK vóór 15-04-2020 per email naar Lgschaffen@telenet.be met 
vermelding: uw naam en het aantal deelnemers (volwassenen/studenten) EN OF U EEN 

UILENSPIEGELABONNEMENT HEBT. 
 
U kan ook uw voorkeur geven met wie u aan tafel wenst te zitten. In de mate van het mogelijke 

wordt hiermee rekening gehouden. 

Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van uw betaling op ons bankrekeningnummer BE36 

7343 8500 0281. 

Er kunnen ook cultuurcheques van Stad Diest jaar 2019-2020 worden afgegeven tegen een 

reductie van € 5,00 per cheque. 
 

 

Komende activiteiten 
09/05 Bedevaart naar Scherpenheuvel 

13/06 Fietstocht 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur. 


