
Onze gilde organiseert op zondag 3 september 2017 voor 
de achtste maal een Italiaans pastabuffet in de 
Gildenzaal. Hiervoor zullen onze bestuursleden u deze 
maand allicht aanspreken. De formule is onveranderd 
gebleven zoals afgelopen jaren en de prijzen ook. Dus een 
absolute aanrader voor iedereen die naar hartenlust en 
volgens eigen keuze uitgebreid wil komen eten. 
 
Wij bieden 8 soorten pasta aan; te genieten à volonté ! 
Kaarten zijn te verkrijgen bij de bestuursleden of via 
betaling op de rekening van onze gilde : 
BE36 7343 8500 0281. Vermeld dan met hoeveel 
volwassenen en jongeren je inschrijft evenals of je hetzij ’s 
middags hetzij ’s avonds  verkiest te komen. Volwassenen 
betalen dan € 15, kinderen van 6 tot 12 betalen € 8 en 
kinderen onder de 6 jaar eten gratis. Inschrijven vóór 
01/09/2017. 
 
En uiteraard zijn helpende handen dan ook ten zeerste 
welkom. Als u tijdens onze pastadag een handje wil 
toesteken, meldt het dan bij uw bestuurslid. Alvast 
bedankt!  En weet dat hierdoor onze gilde u het jaar rond 
een boeiend programma kan aanbieden. 
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NIEUWSBRIEF VOOR 
MEDEWERKERS 

 

elke woensdag petanque-trainingen 
08-10-2017 herfstwandeling met broodmaaltijd 
03-11-2017 jongeren : uitstap naar Cosmodrome 

Komende activiteiten 

Het bestuur 

Lidkaarten 2018 
De nieuwe lidkaarten (voor 2018) zullen in de loop van 
september/oktober  verspreid worden door onze 
bestuursleden. We hopen dat u vreugde en plezier heeft 
beleefd aan de activiteiten die we mochten aanbieden.  
 
Of allicht is een gratis abonnement op 6 nummers van NEST 
een bijkomend voordeel voor u of heeft u nieuwe 
vriendschappen opgebouwd binnen onze gilde. 
Alvast bedankt bij voorbaat.  

 

22 tot 24-09-2017 Wandelweekend Irrel 
Ondertussen wordt de laatste hand gelegd aan het 
wandelweekend te Irrel. Alle deelnemers ontvangen nog  
een brief met toelichting en daarna volgt voor hen alle 
informatie in het boekje. Nog even aftellen en het is zo ver. 
 

http://www.koch-schilt.de 


