
  

 

 

 
 Email:   Lgschaffen@telenet.be   Bankrekening-nr: BE36 7343 8500 0281 
 Website:  www.Lgschaffen.be    Bezoek ook onze Facebookpagina  
 
 Beste leden, 
 
 01) Woensdag 19 april 13u30   Start petanque-trainingen 
 02) Dinsdag 25 april   18u00   Opkuisen en onderhoud kapel Oosterlinden 
    03) Donderdag 4 mei  14u00   Senioren-namiddag   
 04) Vrijdag-zondag 8-10 september  Wandelweekend 
 

01) Woensdag 19 april  Start petanque-trainingen 
  
 Deze starten vanaf 19 april om 13u30 op het Sint-Hubertusplein. 
 En dit elke woensdagnamiddag tot en met 25 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.  
 

02) Dinsdag 25 april * Opkuisen en onderhoud kapel Oosterlinden 

 Om 18u00 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 omdat het een plek is voor volkse 
 devotie die nog steeds een begrip is voor de buurt en ons mooie dorp.  
 Alvast bedankt om mee te werken. 
 

03) Donderdag 4 mei  Senioren-namiddag: Toen geluk nog heel gewoon was 
Dit is een uitnodiging van de Seniorenwerking gewest Diest 
Het is een Infonamiddag met voordracht over: “Toen geluk nog heel gewoon was” 
Aanvang om 14u00 in:  OC 't Molenhuis 

         Dorpsstraat 45  
         3294 Molenstede (Diest) 

Deelnameprijs: €10 per persoon - ter plaatse te betalen 
Inschrijven kan bij onze seniorenafgevaardigde vóór woensdag 26 april: 

   Gaston Didden 0474 99 14 93 of famdidden@telenet.be 
 

Zie ook de bijlage voor meer info. 
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04) Vrijdag-zondag 8-10 september Wandelweekend 

 We plannen dit jaar een wandelweekend in eigen land en hebben voorbereidende 
 verkenning gedaan in de mooie Ardennen. Als periode hebben we gekozen voor 
 het weekend van 8 tot 10 september met een optie op donderdag 7 september 
 voor diegenen die wensen vroeger te vertrekken.  
   
  Dit jaar hebben we gekozen voor: 
 Floreal La Roche-en-Ardenne   Avenue De Villez, 6, 6980 La-Roche-en-Ardenne.  
   Het is ongeveer 1h38 rijden vanuit Schaffen voor een afstand van 145 km. 
  
  Je kan alle gegevens van dit hotel vinden op:  
 https://www.florealgroup.be/nl/vakantiepark/floreal-la-roche-en-ardenne 
 
 We reserveerden er volpension en geven hierbij de maaltijden zoals we deze 
 hebben vastgelegd:  
 Vrijdag avond:   groepsmenu 
 Zaterdag morgen:  ontbijtbuffet 
 Zaterdag middag:  lunchbroodjes, soep en dessert  
 Zaterdag avond:   groepsmenu 
 Zondag morgen:   ontbijtbuffet 
 Zondag middag:   groepsmenu 
 
 En voor de deelnemers vanaf donderdag: 
 Donderdag avond:  groepsmenu 
 Vrijdag morgen:   ontbijtbuffet 
 
 Bij elke maaltijd bieden wij hetzij warme hetzij koude dranken aan (koffie, thee, 
 plat of bruiswater).  
 
  Voor volwassenen bedraagt de deelname in de kosten, verblijf in volpension, 
  water aan tafel en uitstappen inbegrepen: €211  
  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 komt de prijs op €279. 
  
 Indien u wenst in te schrijven voor dit weekend vragen we u dit te doen  
 vóór 30 april 2023 door middel van de strook onderaan dit blad.  
  Indien het een eerste deelname betreft vragen we u alle gegevens duidelijk te 
 willen invullen.  

https://www.florealgroup.be/nl/vakantiepark/floreal-la-roche-en-ardenne


  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. 
 

 
 

Voor vragen en voorstellen staan we zeker open.  
Stuur ze ons gerust toe ( Lgschaffen@telenet.be ).  
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schrijven in voor het wandelweekend van 8 tot 10 september 2023 in Floreal La 
Roche-en-Ardenne: naam, voornaam, adres en geboortedatum per deelnemer 
........................................................……………………………………………………. 
........................................................……………………………………………………. 
........................................................……………………………………………………. 
........................................................……………………………………………………. 
........................................................……………………………………………………. 
........................................................……………………………………………………. 
........................................................……………………………………………………. 
........................................................……………………………………………………. 
........................................................……………………………………………………. 
........................................................…………………………………………………….  
Voor deelname vanaf donderdag: hier te vermelden a.u.b.: 
........................................................……………………………………………………. 
........................................................……………………………………………………. 
........................................................……………………………………………………. 
........................................................……………………………………………………. 

 
Komende activiteit(en) 
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