
 

   

 

 

Email:   Lgschaffen@telenet.be   Bankrekeningnummer: BE36 7343 8500 0281 

Website:  www.Lgschaffen.be    Bezoek ook onze Facebookpagina  

 

Beste leden, 

 

Zondag 5 september Pasta-take-away 
De huidige corona-maatregelen dwingt ons om een andere formule te kiezen.  

We gaan dit jaar geen pastabuffet organiseren, maar wel een Take-Away.  

 

Om alles in goede banen te leiden is bestellen enkel mogelijk via het internet. 

Hoe het juist in zijn werk gaat, zal later nog worden medegedeeld  

(vermoedelijk vanaf 15 juli) via email. Zie ook op www.Lgschaffen.be 

 

Diegene die niet over internet beschikken kunnen terecht bij een bestuurslid of 

wijkmeester, die dan een eetkaart zal invullen alsook de betaling zal ontvangen. 

 

Na het ingeven van de bestelling (en betaling uiteraard) kan je op zondag 5 september 

het eten afhalen aan de Gildenzaal, en dit op het afhaal-tijdstip dat je hebt opgegeven  

bij de bestelling. De gerechten dienen thuis nog worden opgewarmd. De nodige 

opwarmgegevens staan vermeld op het etiket van elk gerecht. 

 

Wat is er voorzien: 

 

 Volw Kind 

Cannelloni met vlees     11 € 8 € 

Lasagna met een tomaten vleessaus    11 € 8 € 

Pipe Rigate (tomatensaus met courgette en paprika’s) (vegetarisch) 11 € 8 € 

Spaghetti met tomatensaus en pancetta (kruidig) 11 € 8 € 

Ravioli met bospaddestoelen en truffel  12 € 9 € 

Tagliatelle met groene asperges met zalm 12 € 9 € 

   

Chocomousse 2 €  

Rijstpap 2 €  

 

Elke soort pasta zal voor een volwassene 500gr zijn en bij de kinderen 350gr. 
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Woensdag 21 juli  Petanque-tornooi 
Voor de komende zomermaanden hebben we slechts één super gezellige petanque-avond 

gepland op woensdag 21 juli 2021. We spelen zoals steeds in ploegen van 2. Je kan 

natuurlijk ook langskomen om wat te babbelen, iets te drinken en eens buiten te genieten van 

de gezelligheid van ons mooie dorp. 

De spelers zorgen voor de ambiance, wij voor een drankstand aan democratische prijzen. 

 

Alle ploegen starten om 18u00 op het Sint-Hubertusplein, inschrijven (gratis) vanaf 17u30. 

En de winnaars gaan aan de haal met de wisselbeker. 

 

Woensdag       Petanque-training 
Nog steeds is er elke woensdagnamiddag een petanque-training tussen 13u30 en 16u00 

op het Sint-Hubertus-plein. 

 

 

Komende activiteiten 
 

Zondag   10 oktober  Herfstwandeling 

Zaterdag  16 oktober  Kaas- en wijnavond 

 

Voor vragen en voorstellen staan we zeker open.  

Stuur ze ons gerust toe ( Lgschaffen@telenet.be ).  
 

Met vriendelijke groet, 

 

Het bestuur. 
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