
 

Inhoud 
1 petanqueavonden 

2 blotevoetenpad 

3 pastadag 

LEDENBRIEF 
juni - juli 2018 

email : Lgschaffen@telenet.be  bankrekeningnummer : BE36 7343 8500 0281 
website : www.Lgschaffen.be  bezoek ook onze facebook pagina 

5 zomerse petanque-avonden 
woensdagen 20-06, 04-07, 18-07, 
01-08 en 22-08-2018 vanaf 18u30 

Niet vergeten op woensdagen 20 juni - 4 juli – 18 juli - 1 augustus en 
22 augustus 2018 zijn er onze petanque-avonden op het  
Sint-Hubertusplein. 
 
Alle ploegen starten om 19u00, inschrijven (gratis) vanaf 18u30. 
 
Speel je zelf niet mee, kom dan eens langs om wat te babbelen, 
iets te drinken en buiten te genieten van de gezelligheid van ons 
mooie dorp. 
 
De spelers zorgen voor de ambiance, wij voor een drankstand aan 
democratische prijzen. 

11-07-2018 uitstap blotevoetenpad te 
Zutendaal 

Nog nooit op blote voeten in de natuur gelopen of deze ervaring 
nogmaals beleven ? 
 
Geef je voeten dan de vrijheid en ontdek het blotevoetenpad. 
Voel de bijzondere prikkels van hout, stenen, boomsnippers, gras, 
leem en water op een parcours dat enkel toegankelijk is op blote 
voeten. Voel koud en warm, vochtig en droog, aangenaam, 
opwekkend en prikkelend op een route van bijna 3 km in 
Lieteberg. 
 
Ontdek de Dragonfly : zweef door de toppen van de bomen over 
het kruinenpad en hangbruggen tot in de toren boven het water 
of beklim de uitkijktoren. 
 
Deelnameprijs : € 4,00/gezin 
 
Inschrijven voor deze leuke uitstap kan je via mail naar 
lgschaffen@telenet.be of via een bestuurslid/wijkmeester vóór  
05-07-2018. 
Schrijf de deelnameprijs over op rekening van Landelijke Gilde 
Schaffen-Centrum met vermelding van het aantal personen + 
naam. 

http://www.lieteberg.be/ 
blotevoetenpad 



 

NIEUWSBRIEF VOOR 
MEDEWERKERS   

Het bestuur 

Onze gilde organiseert op zondag 2 september 2018 voor 
de negende maal een Italiaans pastabuffet in de 
Gildenzaal.  
 
Hiervoor zullen onze bestuursleden u tijdens de 
zomermaanden allicht aanspreken.  
 
De formule is onveranderd gebleven zoals afgelopen jaren. 
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 € 16,00, 
kinderen van 6 tot 12 betalen € 9,00 
kinderen onder de 6 jaar eten gratis. 
Inschrijven vóór 29/08/2018. 
 
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. 

02-09-2018 Pastadag 


