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Beste Leden, 
 
 

1- Uitstap naar Mechelen met stadsbezoek. 
2- Boerengolf. 
3- Petanque-avonden. 
4- Open Tuinenweekend. 
5- Aankondiging van de boerenmarkt, optreden van’Half 7 Donker’ en de 

cultuurmarkt. 
 
De deelnemers voor de uitstap naar Mechelen op 14 juni worden vriendelijk 
verzocht om 12.10’ stipt aanwezig te zijn in het station te Diest. Ter informatie: de 
trein om ons terug te brengen, komt om 21.36 uur toe in het station van Diest. 
 
We gaan een andere ludieke activiteit beoefenen met de ‘Boerengolf’ op zaterdag 
05 juli 2008 in Hoogstraten. Vertrek met auto’s op de parking voor ScafniS om 
12:30 uur stipt, aankomst te Hoogstraten: +/- 14:00 uur. We vragen een 
deelnameprijs in de kosten van 12 € / persoon, jongeren tot 14 jaar aan halve prijs. ’s 
Avonds is er een schotel met vleeswaren en brood voorzien. Inschrijven kan tot 
25 juni ’08 bij Els.Vancauwenbergh – Vranken op het telefoonnummer 013-33 32 
89 of via e-mail vrankenp@hotmail.com of bij uw bestuurslid via het strookje 
onderaan deze ledenbrief. Ter informatie: deze boerengolf kunnen we beoefenen op 
De Bouwhoeve te Wortel (Hoogstraten) Bouwhoef 2, 2323 Wortel (Hoogstraten) tel: 
03-3143420 
 

Voor de komende zomermaanden volgt hier het programma van de petanque-
avonden: 
 
Woensdag 25.06: inschrijvingen vanaf 18.30 u, aanvang spel ten laatste om 19 uur. 
 
Woensdag 09.07: inschrijvingen vanaf 18.30 u, alle ploegen spelen vanaf 19 uur. 
De petanque-avond staat in het teken van de Vlaamse Feestdag en zal met 
passende luister worden gevierd. 
 
Woensdag 23.07: inschrijvingen vanaf 18.30 u, alle ploegen spelen vanaf 19 uur. 
 
Woensdag 06.08: inschrijvingen vanaf 18.30 u, alle ploegen spelen vanaf 19 uur 
 
Woensdag 20.08: inschrijvingen vanaf 18.30 u, alle ploegen spelen vanaf 19 uur 
 
 



 

Verder kunnen wij u nog uitnodigen om deel te nemen aan het bezoek van de ‘Open 
Tuinen’ in het weekend van 28 en 29 juni. Hierover vindt u informatie in de pers en 
is er een handige brochure te verkrijgen bij de centrale van de landelijke gilden of bij 
de AVEVE- winkels. Noteer alvast dat er één van onze leden dit jaar zijn tuin open 
stelt, te weten de familie Mineur – Verhaegen, Stappersestraat 3, 3290 Schaffen. 
Een aanrader voor iedereen! 

 
En tenslotte: er is boerenmarkt op 7 september, een optreden van de fameuze 
muziekgroep ‘Half 7 Donker’ op zaterdag 20 september en op zondag 28 
september de Cultuurmarkt op het Begijnhof te Diest, waaraan de landelijke gilden 
gezamenlijk deelnemen. Noteer deze data alvast in uw agenda! 
 
Tot bij één van deze gelegenheden  
 
Het bestuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Naam en voornaam: ……………………………………………………. neemt deel met  
….. x volwassenen en x … jongeren aan de boerengolf te Hoogstraten op zaterdag  
5 juli en betaalt hiervoor een inschrijvingsgeld van …. Euro. 


