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5 zomerse petanqueavonden 
woensdagen 19-06, 03-07, 17-07, 
31-07 en 14-08-2019 vanaf 18u30 
 
Niet vergeten op woensdagen 19 juni - 3 juli – 17 juli - 31 juli en 14 
augustus 2019 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. 

29-30 juni 2019 : Open Tuinen 
Ontdek de 175 Open tuinen! 

Geniet je van tuinen kijken of wil je ideetjes opdoen om in de 
eigen tuin toe te passen? Ontdek hoe je creatief met 
verschillende tuintrends kan omgaan en ga op tuinbezoek bij de 
deelnemers aan Open tuinen. In 2019 schenken ze extra 
aandacht aan het thema “Generatietuin”. 
 
Van april tot december kan je Open tuinen bezoeken. 
Tuinliefhebbers kunnen terecht in de meest bijzondere tuinen in 
Vlaanderen en het grensgebied met Nederland. In 2019 zetten 
175 tuineigenaars hun poorten open. Het Opentuinenweekend, 
dat het laatste weekend van juni plaatsvindt, vormt het 
hoogtepunt. 
 
De opentuinengids kan u aankopen bij Aveve tuincentra of 
bestellen bij Landelijke Gilden Leuven voor € 4,00. Je vindt hier 
eveneens een handig overzicht van alle bijkomende 
openingsdagen, wandel-, fiets- en autoroutes. 
 
Leden van Landelijke Gilden krijgen 50% korting op de eventueel 
gevraagde toegangsprijs (geldig voor de houder en zijn/haar 
partner en op vertoon van de lidkaart 2019).  

https://www.landelijkegilden.
be/deelnemen/campagnes/
open-tuinen 



 

NIEUWSBRIEF VOOR 
MEDEWERKERS   

Het bestuur 

Onze gilde organiseert op zondag 1 september 2019 voor 
de tiende 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 u inschrijft evenals of u hetzij  
’s middags hetzij ’s avonds verkiest te komen. 
 
€ 16,00 volwassenen 
€   9,00 kinderen tot 12 jaar 
gratis  kinderen tot 6 jaar  
 
inschrijven vóór 28/08/2019. 
 
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. 

Zondag 01-09-2019 Pastadag 

Komende activiteiten 
 
03-07-2019  petanquetornooi om 18u30 op Sint-Hubertusplein 
17-07-2019  petanquetornooi om 18u30 op Sint-Hubertusplein 
31-07-2019  petanquetornooi om 18u30 op Sint-Hubertusplein 
14-08-2019  petanquetornooi om 18u30 op Sint-Hubertusplein 
01-09-2019  PASTADAG in de Gildenzaal 
13 tot 15-09-2019 wandelweekend te Leiwen 


