
                              Schaffen, juni 2015. 
 

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

Beste leden, 
 
 

 
Woensdagen17/06, 22/07, 05 en 19/08  Petanque-avonden 
Zaterdag en zondag 28 en 29 juni  Focusweekend Open Tuinen 
Zondag 6 september    Italiaans pastabuffet 
 
 

4 zomerse woensdagen  Petanque-avonden 

 
Voor de komende zomermaanden volgt hier het programma van onze super gezellige petanque 
avonden. We spelen zoals steeds in ploegen van 2. Je kan natuurlijk ook langs komen voor wat te 
babbelen, iets te drinken en eens buiten te genieten van de gezelligheid van ons mooie dorp. 
 
Woensdag 17 juni 
Woensdag 22 juli 
Woensdag 05 augustus 
Woensdag 19 augustus  
 
Inschrijvingen vanaf 18u30. Alle ploegen spelen vanaf 19u00. 
 
 

Zaterdag 27 en zondag 28 juni Focusweekend Open Tuinen 

Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan het bezoek van de ‘Open Tuinen’.  
Het thema is dit jaar "de Eetbare Tuin". 
 
Hierover vindt u informatie in de pers en er is een handige brochure te verkrijgen bij de centrale 
van de landelijke gilden of bij de AVEVE-winkels!  
Of kijk op de website http://www.landelijkegilden.be/Open-Tuinen   
 

Zondag 6 september 2015              Ons zesde Pastabuffet 

En onze gilde organiseert op zondag 6 september 2015 voor de zesde maal een Italiaans 
pastabuffet in de Gildenzaal. Hiervoor zullen onze bestuursleden in de periode van de 
zomermaanden u allicht aanspreken. De formule is onveranderd gebleven zoals afgelopen jaar en 
de prijzen ook. Dus een absolute aanrader voor iedereen die naar hartenlust en volgens eigen 
keuze uitgebreid wil komen eten. En uiteraard zijn dan helpende handen ook ten zeerste welkom. 
Als je eens wilt meedoen, meld het dan bij uw bestuurslid. Alvast bedankt ! En weet dat hierdoor 
onze gilde u het jaar rond een boeiend programma kan aanbieden. 
En ondertussen gaat het petanque op woensdag namiddag uiteraard elke week verder. 
 
En met het mooie weer wordt juni prachtig.  
Kom alvast mee genieten van onze activiteiten.  
Inschrijven voor de fietstocht naar de Stalse Schans kan nog steeds. 
 
Het bestuur. 


