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

15-06-2019 fietstocht naar Laakdal 
aardappelbedrijf Van Elven 

Op zaterdag 15 juni organiseren we onze jaarlijkse fietstocht. 
We vertrekken in Schaffen aan zaal Scafnis om 10u00. 
De totale afstand van de fietstocht zal ongeveer een 50 à 55 km 
bedragen. 
 
We fietsen naar Brasserie Eikelhof (Zavelberg 7, Tessenderlo). 
Hier kunnen we rond 11u30 genieten van : 

stoofvlees frieten   € 17,00 
slaatje kip, ananas met brood € 15,50 
spaghetti carbonara  € 15,50 

voor de kinderen : 
frietjes met curryworst  €   8,00 
spaghetti bolognaise  €   8,00 

Dranken zijn niet inbegrepen en dienen ter plaatse betaald te 
worden. 
 
Nadien fietsen we naar het aardappelbedrijf Van Elven 
(Eindhoutseweg 42, Veerle-Laakdal) waar we een geleid bezoek 
zullen genieten. 
 
Tijdens de terugrit naar Schaffen lassen we nog een stop in voor 
een lekker ijsje, waar anders dan in de Lekdreef te Averbode. 
 
Deelnameprijs : 
  volwassene   kinderen tot 12 jaar 
leden  € 3,00 + prijs eten  gratis + prijs eten 
niet-leden € 5,00 + prijs eten  € 3,00 + prijs eten 
 
Indien je aan deze leuke activiteit wenst deel te nemen stuur dan 
een mail naar Lgschaffen@telenet.be of schrijf in via uw 
bestuurslid/wijkmeester vóór 08-06-2019. 
 
Bezorg in ieder geval de gegevens van de inschrijfstrook en schrijf 
de deelnameprijs over op de rekening BE36 7343 8500 0281van de 
Landelijke Gilde Schaffen-centrum en vergeet niet uw eetkeuze 
door te geven. 
 
Als u niet wenst mee te fietsen maar wel wil deelnemen aan de 
overige activiteiten, vermeldt dit dan bij uw inschrijving. Want ook 
dat is mogelijk. 

http://vanelven.be/ 
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03-07-2019 petanquetornooi om 18u30 op Sint-Hubertusplein 
17-07-2019 petanquetornooi om 18u30 op Sint-Hubertusplein 
31-07-2019 petanquetornooi om 18u30 op Sint-Hubertusplein 
14-08-2019 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 19 juni - 3 juli – 17 juli - 31 juli en 14 augustus 2019 
 
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 als er geen avondtornooi is. 

INSCHRIJVINGSSTROOKJE FIETSTOCHT LAAKDAL 15-06-2019 
A. Deelname Fietstocht en/of bezoek: 

 lid geen lid  
 Prijs Aantal Prijs Aantal Totaal 
volwassene 3,00 €  5,00 €   
kind – 12 j 0,00 €  3,00 €   

Totaal deelname  
B. Middagmaal: 

Volwassenen 
Gerecht Prijs Aantal Totaal 

stoofvlees met frietjes 17,00 €   
slaatje met Kip, ananas ( + brood) 15,50 €   
spaghetti Carbonara 15,50 €   

Kinderen 
Gerecht Prijs Aantal Totaal 

curryworst met frietjes 8,00 €   
spaghetti bolognaise 8,00 €   

Totaal middagmaal  
Deze prijzen zijn exclusief dranken. De dranken betaalt u ter plaatse. 

Te betalen (= deelname + middagmaal )    €  ..........  
Overschrijven met vermelding van “naam + fietstocht 2019”, op onze bankrekening: BE36 7343 8500 0281 vóór 08-06-2019. 
Uw inschrijving is geldig na ontvangst van je betaling. 

 

5 zomerse petanqueavonden 
woensdagen 19-06, 03-07, 17-07, 
31-07 en 14-08-2019 vanaf 18u30 

winnaar wisselbeker 2018 
Gaston Wouters 
 
omringd door van l naar r 
Ludo, Francis, Marc, Ivo, 
Jean-Pierre, Willy, Gerard en 
Paul 


