
       Schaffen, juli - augustus 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste Leden, 
 

1- Pasta- buffet. 
2- Petanquen   
 

De Landelijke Gilde van Schaffen-Centrum organiseert op zondag 4 september 2011 voor de 
tweede maal een Italiaans pastabuffet.  
Wat houdt dit in?  
Een ITALIAANSE eetdag aan een zeer democratische prijs van 14 € voor volwassenen en 8 € 
voor kinderen (tot 14 jaar) voor 8 originele Italiaanse gerechten en dit à volonté.  
Kinderen tot 5 jaar kunnen gratis deelnemen. 
 
Om in te schrijven zijn er 2 mogelijkheden: 
-  Je neemt contact op met één van de bestuursleden of deze contacteert u en hij bezorgt 
 jou een kaart en ontvangt het geld. 
- Je stort het geld op rekeningnummer 734-3850002-81 van de Landelijke Gilde van 
 Schaffen-Centrum met duidelijke vermelding:  

  Naam + middag of avond + aantal volwassenen / kinderen.  
 
���� INSCHRIJVEN vóór 25 augustus 2011! 

  
Voor de komende maand volgen hier nog enkele data van de petanque-avonden waarop 
iedereen is uitgenodigd: 
 
Woensdag 03 - 08: inschrijvingen vanaf 18.30 u, alle ploegen spelen vanaf 19 uur 
Woensdag 17 - 08: inschrijvingen vanaf 18.30 u, alle ploegen spelen vanaf 19 uur 
 
Er wordt gespeeld over 3 ronden en de 2 beste ploegen spelen de finale. Op 17 augustus wordt er 
gespeeld voor de wisselbeker. Ook niet-petanquers zijn van harte welkom. Je kan supporteren 
en wat praten met de andere bezoekers onder de bomen van het St. Hubertusplein. Zo kan je 
mensen van ons dorp en onze vereniging in een ontspannen sfeer ontmoeten en beter leren 
kennen. 
 
En in een volgende ledenbrief gaan we graag verder in op onze volgende grote activiteit, namelijk 
het optreden van ‘ Half Zeven Doenker ‘ op zaterdag 22 oktober 2011. 
 
En onze leden die zijn ingeschreven voor het wandelweekend van september ontvangen eind 
juli individueel een brief met een aantal nuttige gegevens. 
 
Ondertussen nog een prettige verderzetting van de zomer en de vakantie. 
 
Het bestuur. 


