
                                 Schaffen, juli  2013. 
 

     Rekening:  BE36 7343 8500 0281 
    E-mail:   Lgschaffen@telenet.be 

 
 

 
 
Beste leden, 
 
Zondag 4 augustus     De gilde uit de Bol. 
Zaterdag 17 augustus    Daguitstap naar Tongeren 
Zondag 1 september     Pastadag 
 

 Zondag 4 augustus van  14:00 tot 18 u.  Familiedag’ Met de gilde uit de Bol’ 
 

Op zondag 4 augustus willen we  feestvieren in Schaffen van 14 tot 18 u. We bestaan dit jaar als 
vereniging immers 110 jaar en dat is zeker een enige gelegenheid om ons beste beentje voor te 
zetten.Op het Sint–Hubertusplein en in zaal ScafniS wordt er aan het grote publiek muziek en 
animatie gratis aangeboden. Wat staat er op het programma? Voor iedereen een live optreden 
van de Band rond Patrick Jacobs met songs van de 50 tot 70-tiger jaren en een pak heerlijke 
meezingers. Voor groot en klein is er dan het  spel Duw ‘m er af. En voor de jongeren is er een 
specialist die hen circustechnieken aanleert en we laten hen zelf een t-shirt kleuren. Verder zijn er 
uiteraard nog andere stemmige smaakmakers op het programma met de steun van ondermeer  de 
Koninklijke Fanfare Sint – Hubertus en de Sint -Sebastiaansgilde. Ondertussen voorzien we drank 
en spijs aan zeer democratische prijzen. Kortom: we maken er een heerlijke boel van die dag. 
Info: zie onze website: www.Lgschaffen.be. 
. 

Zaterdag 17 augustus 2013: busuitstap, naar Tongeren 

Tongeren, de oudste stad van Vlaanderen, met wortels in de Romeinse geschiedenis en sterke 
peroonlijkheden zoals Ambiorix, is meer dan het bezoeken waard. Voor deze busuitstap 
vertrekken we om 9  u. stipt aan de Gildenzaal. Het programma gaat als volgt: 
10.00 u.            Ontvangst met koffie en versnaperingen 
Vervolgens:      Geleid bezoek aan de stad Tongeren:  de Grote Markt, Ambiorix, de Onze-Lieve-
Vrouwebasiliek 
En:                    Gegidste rondrit met de bus in de omgeving van Tongeren. 
12.30 u.            Middagmaal – bestaande uit:  soep, gebraad met groetenassortiment  en 
kroketjes en ijs. Er zijn tevens  2 dranken hierbij voorzien(wijn, pils, frisdrank) evenals koffie  
15.00 u.            Vertrek naar Alden Biesen 
 En:                   Bezoek aan landcommanderij Alden Biesen, het grootste kasteelcomplex 
tussen Loire en Rijn:  één van de topjuwelen van Limburg. 
17.30 u.            ter afsluiting: koffie en Haspengouwse fruittaart. 
  
We kunnen deze daguitstap, alles inbegrepen zoals hierboven vermeld, aanbieden voor de prijs 
van 38 €. voor onze leden en hun partner. Voor jongeren tot de leeftijd van 16 bedraagt de 
prijs 30 €. Niet- leden kunnen ook mee en dit respectievelijk aan de prijs van 45 € voor 
volwassenen en 40 € voor jongeren.  
 
Wij voorzien omstreeks 19 u terug  te zijn in Schaffen. 
  
Inschrijven ten laatste op 12 augustus. U kan het bedrag overschrijven of betalen aan het 

bestuur, dan bent u automatisch ingeschreven. Er kunnen 50 mensen mee !  

 

 



Zondag 1 september 2013  Ons vierde Pastabuffet 

En onze gilde organiseert op Zondag 1 september 2013 voor de vierde 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 bezorgt u 
een kaart en ontvangt het geld. 
- Je stort het geld op rekeningnummer BE36 7343 8500 0281van de Landelijke Gilde van 
Schaffen-Centrum met duidelijke vermelding :  
  Naam + middag of avond + aantal volwassenen / kinderen. 
���� INSCHRIJVEN vóór 24 augustus 2013 !!! 
 

Nog 3  Petanque-avonden op woensdag 

  

  
 Er volgen hier nog de data van de petanque-avonden waarop iedereen is uitgenodigd: 
 
Woensdag 24 - 07 : inschrijvingen vanaf 18.30 u, alle ploegen spelen vanaf 19 uur 
Woensdag 07 - 08 : inschrijvingen vanaf 18.30 u, alle ploegen spelen vanaf 19 uur 
Woensdag 21 - 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 21 augustus wordt er gespeeld voor de wisselbeker. Ook niet-petanquers zijn van harte 
welkom. Je kan supporteren en wat praten met de andere bezoekers op en rond de bank  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 (67 

deelnemers) ontvangen in de loop van de maand augustus individueel een brief met een aantal 
nuttige gegevens. 
 
Geniet ondertussen nog van en zonnige vakantie. 
. 
 
Het bestuur.. 
 


