
                                Schaffen, mei 2014. 
 

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

 
 

 
Beste leden, 
 
 
maandag 19 mei  geneeskrachtige kruiden. 
zondag 15 juni daguitstap per fiets. 
 
 

maandag 19 mei 20 u. in ScafniS Voordracht met demo “Dagdagelijkse 
kruiden met toepassingen culinair en fytotherapie” 
 
Als we over kruiden spreken en hun heilzame eigenschappen, dan heeft dat steeds 
iets fascinerends. We willen hierover meer informatie brengen met een powerpoint 
presentatie en demo. Hiervoor doen wij beroep op herboriste Marleen Vanherle. 
Zij zal ons wegwijs maken dat onze dagdagelijkse kruiden niet alleen culinaire en 
aromatische kenmerken hebben, maar ook geneeskrachtige of medicinale 
toepassingen kennen. Zo leren we bijvoorbeeld, op een zeer eenvoudige wijze, de 
bereiding van een weldoende hoestsiroop. Om deel te nemen hoef je niet op 
voorhand in te schrijven maar kom op tijd, we starten om 20 u. stipt. We vragen aan 
onze leden en hun huisgenoten een kleine bijdrage van € 2 en aan niet-leden  €4. De 
koffie is inbegrepen. 
 
 

zondag 15 juni  10 u. daguitstap per fiets naar de alpacahoeve te Laakdal. 

 
Op zondag 15 juni organiseren we onze fietstocht. Dit jaar combineren we die met 
een bezoek aan een alpaca boerderij. Deze mensen spitsen zich zorgvuldig toe op 
het selecteren van deze fokdieren, die voornamelijk gekweekt worden voor de wol. 
Denk maar aan de vullingen voor dekbedden. 
We starten onze tocht om 10 u. aan zaal Scafnis. We rijden dan via Engsbergen 
naar Laakdal (16km) voor het bezoek aan de alpaca boerderij (Steenbergenveld 6 
Laakdal). Hier krijgen we tevens een drankje aangeboden. Na het bezoek rijden we 
een 6 tal km verder naar Taverne De Bosrand (Zavelberg 10A Tessenderlo). Hier 
zullen we een koude schotel met zalm of hesp met friet eten. Voor de kinderen 
voorzien we frietjes met curryworst.(1 consumptie naar keuze inbegrepen voor 
iedereen).:Na het eten fietsen we via Deurne terug naar Schaffen (24 km). De niet-
fietsers kunnen met de wagen komen. Om 11 u. aan de alpaca boerderij en om 
12.u.30 aan Taverne de Bosrand. Dit alles bieden we jullie aan voor de prijs voor 
leden 15 € per volwassene en 10 € per kind. Voor niet-leden 21 € per volwassene en 
16 € per kind. 
Inschrijven voor 6 juni bij uw bestuurslid via onderstaand strookje of per E-mail op 
Lgschaffen@telenet.be; Vergeet uw keuze van de maaltijd niet door te geven. 
 
 



reeds te noteren in uw agenda 

woensdag  18  juni      eerste petanque –tornooi 
zondag 22 juni      Toeren tussenTorens in Schaffen de kerktoren en de molen 
vrijdag 27 juni       bowlingavond 
zondag 7 september:    pastabuffet. 
 
Mei en juni worden ongetwijfeld boeiend. Kom alvast mee genieten van onze 
activiteiten. Zie ook onze vorige ledenbrief of onze website: www.lgschaffen.be  
 
Het bestuur.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De heer/mevrouw:  .............................................................  schrijven in voor de 
fietstocht naar Laakdal op zondag 15 juni 2014, vertrek om 10 u aan ScafniS. 
Volwassenen leden niet leden 
- koude schotel met zalm  .........  x 15€ =  ................. €.   ............ x 21€ =  ........... € 
- koude schotel met hesp  .........  x 15€ =  ................. €   ............  x 21€ =  .......... € 
 
Kinderen leden niet leden 
- Curryworst met frietjes  ...........  x 10€ =  ................. €  ............ x 16 € =  .......... € 
Totaal:  .................. € ............ € 
We komen met de wagen : Ja / Neen (schrappen wat niet past)   


