
        Schaffen, juni 2010. 
 
 
 
 
 
 
Beste Leden, 

 
 

1- Petanque-avonden. 
2- Open Tuinenweekend. 
3- Onze website rijk aan foto’s ! 
4- Aankondiging van het Pastabuffet en de Country-avond. 

 
Voor de komende zomermaanden volgt hier het programma van de petanque-avonden: 
 

Woensdag 23.06 : inschrijvingen vanaf 18.30 u, aanvang spel ten laatste om 19 uur. 
 

Woensdag 07.07 : 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 21.07 : inschrijvingen vanaf 18.30 u, alle ploegen spelen vanaf 19 uur. 
 

Woensdag 04.08 : inschrijvingen vanaf 18.30 u, alle ploegen spelen vanaf 19 uur 
 

Woensdag 18.08 : 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 26 en 27 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 !  
En voor degenen die hebben deelgenomen aan de tuinlessen kunnen we dat weekend een 
bezoek aan de tuin van André Tips, Diestsesteenweg 78 te Herk-de-stad warm aanbevelen. Hij 
leerde ons in 2008 rozen occuleren. 
 
En het nieuws is u misschien al ter oren gekomen: dit jaar organiseren we inderdaad geen 
boerenmarkt. De bestaande formule is voor ons niet meer aantrekkelijk. Op de voorziene dag, 
zijnde zondag 5 september, organiseren we dit jaar een zeer aantrekkelijk pastabuffet. En op 
zaterdag 2 oktober bieden we een gemoedelijke Country-avond aan om nooit te vergeten. Later 
volgt hierover meer nieuws. 
 
En verder kunnen we u aanraden massaal onze super interessante website te bezoeken. Klik 
gewoon www.lgschaffen.net aan en je vindt alle informatie en leuke foto’s van vroeger en recente 
activiteiten. Veel plezier ermee ! 
 
Tot bij één van deze gelegenheden en veel zon en een fijne vakantie als het zover is.  
 
Het bestuur. 


