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Beste leden, 
 
 
Het bestuur van de landelijke gilde wenst u gemeend een gelukkig en voorspoedig 
2006 toe en is blij u, als lid van onze vereniging, deze wensen te mogen toesturen. 
 
Op maandag 30 januari hebben we een boeiende spreker, dhr. Eric Briers uit 
Hasselt, uitgenodigd die komt getuigen omtrent mogelijke problemen met de 
prostaat. Hij behandelt de volgende thema's: wat is een prostaat, gezonde toestand 
van dit orgaan, ziektesymptomen:  onderzoeken en behandelingen. Ook de partners 
kunnen wat opsteken van deze getuigenis. Deze avond vangt aan om 20 uur en 
eindigt omstreeks 22.30 uur en dit in Scafnis. Er is een koffiepauze voorzien. 
 
Op zondag 5 februari wordt onze nieuwe pastoor voor de St. Hubertusparochie, 
Guy Kibete, officieel aangesteld. Uiteraard is iedereen welkom in de H. Mis om 
10.30 uur en op de receptie in de gildezaal van 12 tot 14 uur. 
 
Voor senioren zijn er 2 activiteiten gepland door het gewest, te weten: 
 
- op 14 februari in zaal Hageveld te Bekkevoort i.v.m. het onder controle houden van 
de cholesterol. 
 
-op 14 maart in zaal St. Jan te Diest over het nut en het gebruik van de GSM 
 
Voor beide bijeenkomsten volgt later nog een persoonlijke uitnodiging. 
 
Wat betreft de feestvergadering hebben we een programma uitgewerkt zoals we dit 
de laatste jaren steeds doen. 
 
*Op zaterdag 18 februari beginnen we ons ledenfeest met een misviering ter 
nagedachtenis van de overleden leden van onze vereniging om 18 uur.  
*Vervolgens verwelkomen we onze leden en hun huisgenoten op het feestelijk 
gedeelte om 18.45 uur met een receptie in de gildezaal. Deze wordt ons trouwens 
weer aangeboden door Agro-bedrijfsverzorging, waarvoor onze hartelijke dank.  
*Rond 19.15 uur stipt voorzien we dan een feestmenu bestaande uit: kabeljauw in 
een preisausje, Carmen, gebraad in pickelssaus met (zelfbereide) kroketjes en drie 
groenten, verrassingsbord, koffie en snoepjes. Tijdens deze avond voorzien we 



serieus wat amusement, waaronder de Tiense Straatmuzikanten. Verder is er 
eveneens een jaarverslag vanwege het bestuur.  
 
Voor volwassenen is de deelnameprijs vastgesteld op 18€ voor jongeren tot en met 
18 jaar op13 €. Zij ontvangen een kleine attentie. Liefst inschrijven bij uw 
bestuurslid, uiterlijk vóór 11.02.2006. Gezien deze prijs ook het optreden omvat 
kunt u, voor zover u hierover beschikt, uw inschrijving ook betalen met één 
cultuurcheque ter waarde van 5 euro aangevuld met het prijsverschil, zijnde13 of 8 
euro.(Ter info: maximaal 3 cultuurcheques kunnen bekomen worden bij het cultureel 
centrum het Begijnhof te Diest voor jongeren tot 18j.- studenten tot 25 j.-, voor 
rechthebbende WIGW en vanaf het 60ste-geboortejaar en dit voor inwoners van de 
fusiegemeente Diest. U dient deze gegevens te bewijzen aan de hand van uw 
paspoort of een officieel document waaruit blijkt dat u aan de gestelde voorwaarden 
voldoet.) 
 
Voor de andere activiteiten van onze gilde laten we u in februari verder nieuws. We 
hopen u ondertussen binnenkort op één of meerdere van deze activiteiten te mogen 
verwelkomen.  
 
Tenslotte willen wij even blijven stilstaan bij het feit dat, op dinsdag 13 december 
2005, onze goede vriend en ere-bestuurslid van onze gilde, Jos Smaers is 
overleden. Het zat er aan te komen maar naar ons gevoel toch nog veel te vroeg. 
Jos was 76 jaar en is toch altijd een sterke man geweest. De laatste jaren kon hij 
zich niet langer inzetten voor onze vereniging waar hij gedurende ongeveer 20 jaar 
een voorbeeldig bestuurslid is geweest. Onze gilde heeft Jos, met zijn glimlach en 
ongebreidelde inzet, al veel gemist en zal zijn onbaatzuchtige medewerking, nog 
dikwijls missen. 
 
 
Het bestuur. 
 

 
 
 
 
 


