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Beste leden, 

 

Dinsdag 29 maart senioren-voordracht “Geheugen en vergeten” 
Er bestaat veel angst en misverstanden over de werking van het geheugen en misschien vooral 

over het zichzelf (of anderen) betrappen op vergeetachtigheden.  

Wanneer men dan nog eens snel een angstige link begint te leggen met bijv. erfelijke, 

degeneratieve aandoeningen, is het hek helemaal van de dam. Zo ontstaat vaak angst, soms ook 

daar waar het niet nodig is. 

Michael Portzky is als psycholoog in heel wat vakgebieden expert. Hij zal ons de juiste werking 

van ons geheugen toelichten op een begrijpelijke manier. Dit is een organisatie van het Gewest 

Diest en gaat door in ScafniS, Sint-Hubertusplein 60b, Schaffen en start om 14u00. 
De voordracht is in 2 delen. Tijdens de pauze wordt er taart en koffie geserveerd.  

Deelnameprijs :  €  5,00  onze leden (+ partner) van +60 

€ 10,00  niet-leden 

Inschrijven is noodzakelijk bij Gaston op het nummer 0474/991493 of via email naar 

famdidden@telenet.be vóór 24 maart ’22. 

 

Zondag 3 april  Lentewandeling in Veerle-Heide 
Een wandeling sterk aanbevolen met nadien een etentje in ’t Buurthuis in Veerle-Heide. 

https://www.hetbuurthuis.be/  

 
We komen samen om 13u30 aan zaal Scafnis om in groep naar  

’t Buurthuis Zandstraat 13 2431 Laakdal te rijden. 

Je mag ook rechtstreeks naar ginder rijden, 

want de wandeling van +/- 8,8 km start aldaar om 14u00. 

 

Nadien hebben we de mogelijkheid om in ‘t Buurthuis een “dagschotel” te nuttigen.  

Ook niet-wandelaars zijn daar welkom en kunnen inschrijven! 

Prijzen en inschrijvingsformulier vind je onderaan deze brief. 

Inschrijvingsformulier mailen naar Lgschaffen@telenet.be 

of bellen naar Willy Van Roy 0496/597989 vóór 28 maart ’22. 
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Op woensdagen vanaf 20 april tot 26 oktober : PETANQUE 

De super plezante petanque-namiddagen op woensdag starten vanaf 20 april om 13u30 op het 

Sint-Hubertusplein. 

Deze gaan door elke woensdagnamiddag en dit tot 26 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 : 

woensdag 22 juni 

woensdag 06 juli 

woensdag 27 juli 

woensdag 03 augustus 

Dus trainen maar. 

 

Komende activiteiten:   
• Zaterdag 4 juni : Ledenfeest 

• Vrijdag 23 - zondag 25 september : wandelweekend 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
Inschrijving voor de lentewandeling 3 april in Veerle-Heide :  
 
Naam & voornaam :  ...............................................................................................................................   

 

Stoofvlees met frieten  :  13€ x ….. = …..€ 

Videe met frieten :    13€ x ….. = …..€ 

Koude schotel met vis : 10€ x ….. = …..€ 

 

Totaal :            …..€ 

 

Te storten op rekeningnr. BE36 7343 8500 0281 van de Landelijke Gilde Schaffen-Centrum, 

Postbaan 234 - 3290 Schaffen vóór 28 maart ‘22 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

 

Voor vragen en voorstellen staan we zeker open.  

Laat het ons weten ( Lgschaffen@telenet.be ).  

 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur. 
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