
   

 

 

 

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

Website:  www.Lgschaffen.be    Bezoek ook onze Facebookpagina  

 

Beste leden, 

 

Zaterdag 4 juni 18u45 Ledenfeest 
Voor de feestvergadering hebben we een avondvullend programma uitgewerkt. 

We verwelkomen onze leden en hun huisgenoten op het feestelijke gedeelte om 18u45 

voor de receptie met aperitief en hapjes in zaal ScafniS. 

Om 19u00 stipt voorzien we dan een feestmenu: 

 

- Vissslaatje met een zachte dragonmayonaise 

- Knolseldersoepje met mais en gerookte ham 

- Varkenshaasje met pepersaus en kroketten met boontjes en spek 
- Dame Blanche 
 

Tijdens deze avond voorzien we degelijk amusement met leuke en dansbare muziek gepresenteerd 

door het duo “Puur toeval”. 

 

Deelnameprijs is vastgesteld op: 

Volwassenen       € 29,00  niet-leden: € 35,00 

Jongeren tot en met 18 jaar € 24,00  niet-leden: € 29,00  

 

Inschrijven bij uw bestuurslid/wijkmeester of via het centraal emailadres:  

Lgschaffen@telenet.be vóór vrijdag 27 mei 2022.  

Zie inschrijvingsstrook onderaan deze brief. 

 

Zondag 12 juni Fietstocht 
 

09u30 We vertrekken met de fiets aan Scafnis en een eerste stop is voorzien aan het ruiterlokaal 

van Lummen in de Kruisstraat. 

12u00 Middageten bij Brasserie Huys Frederic 

          Kiezelweg 90    

3540 Schulen Herk-De-Stad 

 

Er is een mogelijkheid om te kiezen uit 3 gerechten: 

1. Spaghetti bolognaise 

2. Kipfilet met champignonsaus of pepersaus en frietjes 

3. Koude schotel met zalm en frietjes 
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13u30 Bezoek aan het aspergebedrijf Lavrijsen, Herkkantstraat 47, 3540 Herk-de-Stad 

De rondleiding duurt +/- 2 uur. Kom alles te weten over de teelt van de koningin van de 

groenten: de witte asperge. Hoe gezond zijn asperges? Hoe kan je ze het best bewaren en 

wat is nu de juiste kooktijd? Tijdens een begeleid bezoek volg je de weg van de asperge 

van veld tot bord. Je wordt ontvangen met een hapje en een drankje en als afsluiter is er 

een heerlijke kom aspergesoep voorzien en, als kers op de taart, ontvang je nog een 

‘Goodiebag’ mee naar huis 

16u30 Terug in Schaffen  

 

De tocht bedraagt ongeveer 60 km. 

Voor de bevoorrading onderweg, het middagmaal en het bezoek aan het aspergebedrijf bedraagt 

de deelnameprijs 19 € voor volwassenen; voor jongeren tot 18 jaar is dit 14 €.  

Voor niet leden is er een meerprijs van 6 €. 

Ook hiervoor kan je inschrijven bij uw bestuurslid/wijkmeester of via het centraal emailadres:  

Lgschaffen@telenet.be vóór zaterdag 4 juni 2022.  

Zie inschrijvingsstrook onderaan deze brief. 

 

Maandag 13 juni  Daguitstap seniorenwerking 

           Oesterput Oostende & Rozenkwekerij Lens 
Voor meer info: zie bijlage.  

 

Komende activiteiten:   
• 22 juni: eerste manche van het petanque-tornooi 
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Inschrijvingsstrook ledenfeest: 

 

Inschrijvingsstrook aspergebedrijf Lavrijsen: 

 

 

Voor vragen en voorstellen staan we zeker open.  

Laat het ons weten ( Lgschaffen@telenet.be ).  

 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur. 

De heer/mevrouw: ........................................................................................................  

schrijft in voor het ledenfeest op zaterdag 4 juni 2022. 
 

volwassenen ................................. x € 29,00 (niet-lid € 35,00) = €………. 

kinderen t/m 18 jaar ..................... x € 24,00 (niet-lid € 29,00) = €……….  
Totaal:                                                                        €………. 

 
Gelieve te betalen vóór zondag 29 mei 2022 bij uw bestuurslid/wijkmeester 

of via overschrijving op bankrekeningnummer BE36 7343 8500 0281. 

 

Uw deelname is pas definitief na ontvangst van uw betaling. 

 

De heer/mevrouw: ........................................................................................................  
schrijft in voor de fietstocht op zondag 12 juni 2022 naar Herk-de-Stad met bezoek 

aan het aspergebedrijf Lavrijsen: 

 
volwassenen ................................. x € 19,00 (niet-lid € 25,00) = €………. 

kinderen t/m 18 jaar ..................... x € 14,00 (niet-lid € 19,00) = €……….  

Totaal:                                                                        €………. 
 
Gekozen menu:     ….…x   Spaghetti bolognaise 

                                       ….…x    Kipfilet met champignonsaus of pepersaus en frietjes 

                                      …….x   Koude schotel met zalm en frietjes 

 

Gelieve te betalen vóór zaterdag 4 juni 2022 bij uw bestuurslid/wijkmeester 

of via overschrijving op bankrekeningnummer BE36 7343 8500 0281. 

 

Uw deelname is pas definitief na ontvangst van uw betaling. 
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