
 Schaffen, juli - augustus 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste leden, 
 
1. Een nieuwe samenstelling van ons bestuur 
2. Het project 40/40 
3. Het derde Pastabuffet 
4. Petanque-avonden op woensdag 
 
1. Een nieuwe samenstelling van ons bestuur 
Om te beginnen willen we iedereen bedanken die het formulier invulde voor de 
samenstelling van een nieuw bestuur. 
Dit is nu uitgemond in een nieuwe bestuursploeg die eruit ziet als volgt:  
voorzitter :   Angelo Dirkx  ondervoorzitter : Alain Peremans,  
secretaris :  Gaston Didden  adjunct secretaris: Hilde Van Dam, 
penningmeester:  Guy Crauwels adjunct penningmeester: Pierre Desmet, 
jeugdverantwoordelijke: Els Vancauwenbergh,  
proost: Jef Busschots,  
seniorenverantwoordelijke: Marcel Vaes,  
webmaster: Willy Van Roy,  
wandelingen en weekends: Geert Goossens,  
organisatie allerlei: Staf Delbroeck en Georges Valgaerts. 
 
2. Het project 40/40 
En we hebben ook wat speciaals voor deze zomer. Zoals u misschien weet 
bestaan de Landelijke Gilden in 2012 40 jaar! Een verjaardag die in beeld wordt 
gebracht met het “project 4040”. Ook de LG Schaffen-Centrum gaat de 
uitdaging aan en organiseert op zondag 29 juli een diner voor 40 
verdienstelijke mensen uit Schaffen. Het zijn enerzijds mensen die zich 
gedurende vele jaren verdienstelijk hebben gemaakt binnen onze vereniging en 
anderzijds leden van de andere socio-culturele verenigingen van Schaffen door 
deze verenigingen voorgedragen. Uiteraard zijn er daarbuiten nog vele 
verdienstelijke vrijwilligers in Schaffen. We hopen hen bij een volgende 
gelegenheid de eer te kunnen bewijzen die ook zij verdienen. 
 
Vervolgens nodigen we al onze leden en hun huisgenoten evenals alle 
inwoners van Schaffen-Centrum uit op een opendeurdag en volksfeest. 
Daarbij zullen we de 40 verdienstelijke Schaffenaren in de bloemetjes zetten en 
hen een aandenken overhandigen. We voorzien daarvoor een voorstelling van 
onze gilde, volksspelen en een gezellig samenzijn met een traktatie voor alle 



aanwezigen (2 consumpties per persoon).  
We hopen uiteraard op een talrijke opkomst. Deze bijeenkomst gaat door vanaf 
14 u. in en rondom ScafniS. 
 
3. Het derde Pastabuffet 
En onze gilde organiseert op zondag 2 september 2012 voor de derde maal een 
Italiaans pastabuffet in de Gildenzaal. Wat houdt dit in?  
Een ITALIAANSE eetdag aan een zeer democratische prijs van 15 € voor 
volwassenen en 8 € voor kinderen (tot 12 jaar). Er worden 8 originele Italiaanse 
gerechten aangeboden en dit à volonté.  
Kinderen tot 5 jaar kunnen gratis deelnemen.  
Men kan er 's middags terecht van 11:30 tot 14:00 uur of van 16:30 tot 19:00 uur. 
 
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 2012 !!! 
  

 4. Petanque-avonden op woensdag 
  Voor de komende maand volgen hier nog enkele data van de petanque-avonden waarop 
 iedereen is uitgenodigd: 
 
 Woensdag 08 - 08: inschrijvingen vanaf 18.30 u, alle ploegen spelen vanaf 19 uur 
 Woensdag 22 - 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 22 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 onze leden die zijn ingeschreven voor het wandelweekend van september ontvangen
 in de loop van de maand augustus individueel een brief met een aantal nuttige gegevens. 
 
Geniet ondertussen nog van de vakantie. 
 
Het bestuur. 
 


