
 

  

 

 

Email:   Lgschaffen@telenet.be   Bankrekeningnummer: BE36 7343 8500 0281 

Website:  www.Lgschaffen.be    Bezoek ook onze Facebook pagina  

 

Beste leden, 

 

Het corona-virus heeft ons lelijk parten gespeeld maar we denken dat we nu snel weer 

kunnen opstarten, zeker voor buitenactiviteiten. Het is voor de fietstocht misschien kort dag 

maar we wilden toch nog samen komen om te fietsen vóór de grote vakantie. 

Open Tuinen landelijke gilden op 26 en 27 juni 
De landelijke gilden hernemen de actie ‘Open Tuinen‘. 

Dit loopt wat dubbel met onze fietstocht maar voor de echte liefhebbers is zaterdag 26 juni 

zeker een mooie gelegenheid om een aantal tuinen te bezoeken. 

Je vindt alle informatie op: 

https://www.landelijkegilden.be/deelnemen/campagnes/open-tuinen/overzicht 

 

Zondag 27 juni Fietstocht naar Vorst-Laakdal  
Voor onze jaarlijkse fietstocht vertrekken we in Schaffen aan zaal ScafniS om 13u.30.  

De totale afstand van de fietstocht is ongeveer 40 km. Voor de kinderen is er een kleinere rit 

voorzien (+/- 10km). 

 

We fietsen een ronde over Groot-Vorst en Tessenderlo. Door het feit dat we op voorhand 

weten hoeveel deelnemers we mogen verwachten, hebben we geen terras voorzien 

onderweg. We zorgen wel voor een drankje en een kleine versnapering onderweg. 

 

Na de fietstocht verzamelen we allemaal bij de sporthal Masano, Waterstraat 28 te Schaffen. 

Hier kan iedereen genieten van een lekkere BBQ die we aanbieden aan 10 € voor een 

volwassene en 3 € voor een jongere tot 12 jaar. 

 

Inschrijven doe je steeds bij middel van onderstaand inschrijvingsstrookje dat je kan 

doormailen naar Lgschaffen@telenet.be of naar uw bestuurslid of je kan het ook op papier 

bij hem/haar bezorgen. 

 

Ook leden (en hun huisgenoten) die niet mee fietsen zijn hierbij welkom. Vermeld dan op je 

inschrijvingsstrookje ‘ENKEL BBQ’. 

  

Wat is er voorzien: 

- groentebuffet 

- diverse sauzen 

- brood 

- 2 stukken vlees naar keuze en 1 stuk voor de kinderen. 

 

Ledenbrief 
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Woensdag 21 juli  Petanque-tornooi 
Voor de komende zomermaanden hebben we slechts één super gezellige petanque avond 

gepland op woensdag 21 juli 2021. 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. 

De spelers zorgen voor de ambiance, wij voor een drankstand aan democratische prijzen. 

 

Alle ploegen starten om 19u00 op het Sint-Hubertusplein, inschrijven (gratis) vanaf 18u30. 

En de winnaars gaan aan de haal met de wisselbeker. 

 

En ondertussen gaat de petanque-training op woensdagnamiddag uiteraard elke week verder. 

 

We hopen jullie talrijk te mogen begroeten op deze 3 activiteiten. We zullen u hopelijk 

snel andere leuke zaken te kunnen voorstellen. 

 

Komende activiteiten 
 

Zondag   5 september  Pastabuffet 

Zondag   10 oktober  Herfstwandeling 

Zaterdag  16 oktober  Kaas- en wijnavond 

 

Voor vragen en voorstellen staan we zeker open.  

Stuur ze ons gerust toe ( Lgschaffen@telenet.be ).  
 

Met vriendelijke groet, 

 

Het bestuur. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SCHRIJVINGSSTROOKJE FIETSTOCHT VORST 27-06-2021 

 

De heer/mevrouw:    

schrijft in voor de fietstocht naar Groot-Vorst op zondag 27-06-2021 

met …………x volwassenen en ……x  kinderen tot 12 jaar,  

Totale deelnameprijs ………… € 

 

Keuze vlees: 

…… x kipfilet  ……x chipolata ……x spieringkotelet  ……x brochette  

 

Gelieve te betalen vóór 22-06-2021 aan uw bestuurslid/wijkmeester of via overschrijving 

op bankrekening nr. BE36 7343 8500 0281 van Landelijke Gilde Schaffen-centrum. 

 

Uw deelname is pas definitief na ontvangst van uw betaling.  

Indien je niet mee fietst vermeld je dat HIER:  

 

mailto:lgschaffen@telenet.be?

