
                                 Schaffen, mei – juni 2013. 
 

   Rekening:  BE36 7343 8500 0281 
    E-mail:   Lgschaffen@telenet.be 

 
 

Beste leden, 
 
Zondag 16 juni     daguitstap per fiets. 
Woensdagen19/06, 24/07, 7 en 21/08.  Petanque - avonden 
Zaterdag en zondag 29 en 30 juni   Focusweekend Open Tuinen 
 

 Zondag 16 juni 10:00 u.  daguitstap per fiets naar het Slakkenhof te Langdorp 
 

Op zondag 16 juni organiseren we onze fietstocht. Dit jaar combineren we die met een bezoek aan een 
slakkenkwekerij in Langdorp (Vennestraat 80). Deze mensen hebben hun inspiratie mee uit Frankrijk 
gebracht. De diertjes zijn ondertussen in vele restaurants een delicatesse geworden. 
We vertrekken onze tocht om 10h aan zaal Scafnis. We rijden via Engsbergen en Averbode naar Testelt 
(21km) waar we een stop houden in Taverne het Hoekske (Rode 82 Testelt). 
Hier zullen we een koude schotel met zalm of hesp en frietjes eten. Voor de kinderen voorzien we friet 
met curryworst of een spaghetti (1 consumptie naar keuze inbegrepen voor iedereen). 
Na het eten zetten we onze tocht verder naar het Slakkenhof (5km). Hier worden we getrakteerd op een 
kleine degustatie met drankje, alsook een geleid bezoek aan de kwekerij. Nadien fietsen we terug via 
Testelt, Averbode, Zichem, Diest naar Schaffen (20km). De niet-fietsers kunnen met de wagen komen. Om 
11h30 in Taverne Hoekske en om 13h in het Slakkenhof. Dit alles bieden we jullie aan voor de prijs voor 
leden 15€ per volwassene en 10€ per kind. Voor niet - leden 20€ per volwassene en 15€ per kind. 
Inschrijven vóór 8 juni bij uw bestuurslid via onderstaand strookje of per E-mail op 

Lgschaffen@telenet.be. Vergeet uw keuze van maaltijd niet door te geven! De inschrijving is pas 
definitief na betaling van uw bijdrage. 
 

4 zomerse woensdagen    Petanque - avonden 

Petanque-avonden. 
Voor de komende zomermaanden volgt hier het programma: 
Woensdag 19 juni: inschrijvingen vanaf 18.30 u, aanvang spel ten laatste om 19 uur. 
Woensdag 24 juli: inschrijvingen vanaf 18.30 u, alle ploegen spelen vanaf 19 uur. 
Woensdag 07 augustus: inschrijvingen vanaf 18.30 u, alle ploegen spelen vanaf 19 uur. 
Woensdag 21 augustus: inschrijvingen vanaf 18.30 u, alle ploegen spelen vanaf 19 uur:  
 

Zaterdag 29 en zondag 30 juni  Focusweekend Open Tuinen 

Wij nodigen u tevens uit om deel te nemen aan het bezoek van de ‘Open Tuinen’. Hierover vindt u 
informatie in de pers en is er een handige brochure te verkrijgen  
bij de centrale van de landelijke gilden of bij de AVEVE- winkels! Of kijk op de website 
http://www.landelijkegilden.be/Open-Tuinen   

 

Nu nog mooi weer en juni wordt prachtig. Kom alvast mee genieten van onze activiteiten. 
 
Het bestuur. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De heer/mevrouw:  .....................................................................  schrijven in voor de fietstocht naar 
Langdorp op zondag 16 juni 2013, vertrek om 10u00 aan Scafnis. 
Volwassenen leden niet leden 
- koude schotel met zalm  ..............  x 15€ =  .................... €.   ............. x 20€ =  ............. € 
- koude schotel met hesp  ..............  x 15€ =  .................... €   .............  x 20€ =  ............ € 
 
Kinderen leden niet leden 
- Curryworst met frietjes  ................  x 10€ =  .................... €  ............. x 15€ =  ............. € 
- Spaghetti  ..................  x 10€ =  .................... €  ............. x 15€ =  ............. € 
Totaal:  .................... €  ............ € 
We komen met de wagen: Ja / Neen (schrappen wat niet past) 


