
      Schaffen, juni 2012. 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
Beste Leden, 
 

1- Petanque-avonden. 
2- Open Tuinenweekend. 
3- Viering 40 jarig bestaan Landelijke Gilden: Project 40/40 
4- Aankondiging van het Pastabuffet. 
5- Bezoek onze website. 

 
1- Petanque-avonden. 
 Voor de komende zomermaanden volgt hier het programma: 
 Woensdag 20 juni: inschrijvingen vanaf 18.30 u, aanvang spel ten laatste om 19 uur. 
 Woensdag 11 juli: inschrijvingen vanaf 18.30 u, alle ploegen spelen vanaf 19 uur. 
 Woensdag 08 augustus: inschrijvingen vanaf 18.30 u, alle ploegen spelen vanaf 19 uur. 
 Woensdag 22 augustus: inschrijvingen vanaf 18.30 u, alle ploegen spelen vanaf 19 uur 
 

2- Open Tuinenweekend 23 en 24 juni. 
 Wij nodigen u tevens uit om deel te nemen aan het bezoek van de ‘Open Tuinen’. 
 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 of kijk op de website:  
 www.landelijkegilden.be/opentuinen 
 
3- Pasta-buffet zondag 2 september. 
 Na het succes van de vorige jaren organiseren we terug een Pasta-Eetdag. 
 Er is een breed aanbod van Italiaanse gerechten naar ieders smaak.  
 
4- Project 40/40 – volksfeest, open deur, verdienstelijke Schaffenaren 29 juli 

Omdat de Landelijke Gilden dit jaar 40 jaar bestaan willen we dit vieren met een volksfeest 
en een speciale attentie voor Schaffenaren die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het 
socio–culturele leven van Schaffen. We bereiden hiertoe een opendeur en een volksfeest 
voor. Later volgt meer nieuws over punten 3 en 4. 

 
5- Website. 

En om nog eens foto’s van vorige activiteiten te bekijken of onze volgende acties te kennen, 
kunnen we u aanraden massaal onze super interessante website te bezoeken.  
Klik gewoon www.Lgschaffen.be 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. 
 


