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LEDENBRIEF 
mei 2018 

email : Lgschaffen@telenet.be  bankrekeningnummer : BE36 7343 8500 0281 
website : www.Lgschaffen.be  bezoek ook onze facebook pagina 

04-06-2018 senioren : daguitstap 
bakkerij La Lorraine te Ninove 
Maandag 4 juni 2018 nemen het Gewest Diest onze senioren mee naar 
de industriële bakkerij van La Lorraine in Ninove. 
 
Vertrek om 11u45 op de parking van Carrefour in Diest 
Leuvensesteenweg 110 
 
Bezoek bakkerij La Loraine 
We starten met een kort overzicht van de firma. Nadien volgt een 
rondleiding doorheen de productieafdeling waar er dagelijks vers brood 
en patisserie wordt gebakken.  
Na de rondleiding kan er van al dat lekkers geproefd worden. Tot slot 
ontvangt iedereen nog een verrassing om mee naar huis te nemen. 
 
Warme maaltijd 
Afsluiten doen we met een warme maaltijd in restaurant Casey. Nadien 
volgt de terugrit naar Diest met aankomst voorzien rond 18u00 
 
De deelnameprijs bedraagt voor onze 60+’ers: 
leden   € 50,00 
niet-leden  € 60,00 
 
Inschrijven doe je best bij Gaston op het nummer 0474/99 14 93 of via 
email naar famdidden@telenet.be vóór 27-05-2018. 

http://www.lalorraine.be/BE/nl/ 

17-06-2018 fietstocht naar de 
Lavendelhoeve  te Stokrooi 
Op zondag 17 juni organiseren we onze jaarlijkse fietstocht. 
We vertrekken in Schaffen aan zaal Scafnis om 9h30. 
De totale afstand van de fietstocht zal ongeveer 56 km bedragen. 
 
We fietsen naar hotel-brasserie Savarin (St.-Jobstraat 77 Bolderberg). 
Hier kunnen we rond 11u30 genieten van  

penne met scampi in kreeftensaus 
stoofvlees met frieten 
Grieks slaatje met brood (niet mogelijk met friet) 

Voor de kinderen bieden we kippennuggets met frieten aan.  
Er is tevens een halve fles water per persoon voorzien. 
 
Nadien fietsen we naar de lavendelkwekerij (Olmenbosstraat 25 Stokrooi) 
waar we een geleid bezoek zullen genieten. Hier word ons ook een 
lavendeldrankje aangeboden. 
 
Tijdens de terugrit naar Schaffen lassen we nog een stop in voor het 
nuttigen van een drankje (tenniscentrum Schulen, Manestraat 80). Niet 
inbegrepen in de deelnameprijs. 
 

http://www.limburglavendel.be 



 

NIEUWSBRIEF VOOR 
MEDEWERKERS   

 
04-07-2018 petanquetornooi om 18u30 op Sint-Hubertusplein 
11-07-2018 blotenvoetenpad Lietenberg in Zutendaal 
18-07-2018 petanquetornooi om 18u30 op Sint-Hubertusplein 

Komende activiteiten 

Het bestuur 

Voor de komende zomermaanden volgt hier het programma van onze 
super gezellige petanque avonden. We spelen zoals steeds in ploegen 
van 2. Je kan natuurlijk ook langs komen om wat te babbelen, iets te 
drinken en eens buiten te genieten van de gezelligheid van ons mooie 
dorp. 
 
Op 22 juni - 4 juli – 18 juli - 1 augustus en 22 augustus 2018 
 
Alle ploegen starten om 19u00 op het Sint-Hubertusplein, inschrijven 
(gratis) vanaf 18u30.  Bij de laatste avond wordt de wisselbeker toegekend 
aan de meest regelmatige speler(s) over 4 avonden (dus de slechtste 
uitslag telt niet mee voor de wisselbeker) 
 
En ondertussen gaat de petanquetraining op woensdag namiddag 
uiteraard elke week verder. 

INSCHRIJVINGSSTROOKJE FIETSTOCHT LAVENDELHOEVE 17-06-2018 
 
De heer/mevrouw:  .................................................................................  schrijft in voor de fietstocht naar de 
Lavendelhoeve te Stokrooi op zondag 17 juni 2018 met ……………… volwassenen en 
…………… kinderen, totale deelnameprijs € …………… 
 
volwassene     ………. x penne scampi     ..........  x stoofvlees           ……… x Griekse salade 
 
kinderen     ………. x kippennuggets 
 
Gelieve te betalen vóór 08-06-2018 aan uw bestuurslid/wijkmeester of via overschrijving op 
bankrekeningnr BE36 7343 8500 0281 van Landelijke Gilde Schaffen-centrum. 
 
Uw deelname is pas definitief na ontvangst van uw betaling. 

5 zomerse petanqueavonden 
woensdagen 20-06, 04-07, 18-07, 
01-08 en 22-08-2018 vanaf 18u30 

winnaars wisselbeker 2017 
Kenny Vangelooven en 
Kurt Vangelooven 
 
2de plaats  : Gerard Loos 

deelnameprijs 
volwassene   kinderen tot 12 jaar 
€ 16,00 voor leden  €   6,00 voor leden 
€ 22,00 voor niet-leden € 10,00 voor niet-leden 

kinderen tot 6 jaar gratis 
 
Indien je aan deze leuke activiteit wenst deel te nemen stuur dan een 
mail naar Lgschaffen@telenet.be of naar je bestuurslid/wijkmeester 
vóór 08-06-2018. Of bezorg onderstaand strookje. 
Schrijf de deelnameprijs over op de rekening van de Landelijke Gilde 
Schaffen-centrum en vergeet niet door te geven wat je eet. 
 
Als je niet wenst mee te fietsen maar wel wil deelnemen aan de overige 
activiteiten, vermeldt dit dan bij uw inschrijving. Want ook dat is mogelijk. 


