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Beste leden, 
 
 
Graag vragen we uw aandacht voor de activiteiten die we plannen in de nabije 
toekomst. 
 
Voor de jaarlijkse filmhappening op Aswoensdag 01.03.2006 voor de 
(klein)kinderen (tot 15 jaar) van onze leden, stellen we voor samen in Studio-Diest 
naar de meest recente teken- of animatiefilm te gaan. (vb. Bambi 2, Kirikou). De 
vereniging neemt de prijs van het entreeticket van de kinderen voor haar rekening. 
Om de nodige plaatsen te reserveren vragen we u de deelname te melden ten 
laatste op 28.02.2006. We maken een afspraak in de inkomhal van Studio Diest om 
14.30 uur. Voor ouders die eveneens de film wensen bij te wonen willen we graag 
ook een inkomticket voorzien (5€) op hun kosten. Indien u vervoerproblemen hebt, 
kunt u dit melden bij uw bestuurslid. We zorgen dan, in de mate van het mogelijke, 
voor het gepaste vervoer. 
 
Op zaterdag 25 maart is er van 9.30 tot 12.30 uur voor de tuinliefhebbers een 
snoeiles op het terrein. Deze ganse voormiddag kan u de praktijk van de snoei, met 
veel bravoure gebracht door André Meyermans, volgen in de tuin van Jozef Farasyn, 
Gennepstraat 35 te Zelem.  We vragen een kleine deelname in de prijs van 1.€ (niet-
leden 2 €.), koffie inbegrepen. 
 
En op donderdag 30 maart nodigen we u graag uit op een avond i.v.m. de 
herkomst van familienamen. Dhr. Jan Segers, trouwens door velen gekend in 
Schaffen en gewezen speler van Sparta Schaffen en oud leraar Germaanse talen 
van de Zusters Voorzienigheid aan de Demerstraat te Diest, heeft zich in deze 
materie gespecialiseerd en kan u veel verklaren omtrent de herkomst van uw 
familienaam. Deze avond is uiteraard gratis voor onze leden en gaat door in de 
Gildezaal, afspraak om 20 uur stipt en eindigt omstreeks 22.30u. Er is een korte 
koffiepauze voorzien. Als het u interesseert ook de herkomst van uw naam te laten 
bekijken en te verklaren, geef deze dan door aan uw bestuurslid en kom uw afkomst 
verkennen. 
 
 
 
 



Verder zijn in de weken van de paasvakantie nog volgende activiteiten gepland: 
 

 1-op donderdag 6 april (met juffrouw Hilde) kookles voor jongeren van 6 tot 14 jaar 
vanaf 14 uur in de keuken van de Gildezaal. Geïnteresseerden melden zich best bij 
hun bestuurslid. Deelnemen is gratis voor de kinderen van de leden. 
 
2 -op paasmaandag 17 april organiseren we de gebruikelijke Lentewandeling. 
We maken graag gebruik van de gemarkeerde wandeling van het Vliegplein met 
vertrek in het dorp van Schaffen. We spreken af aan Scafnis om 14 uur voor een 
tocht van ongeveer 7 km. Achteraf regelen we uiteraard een gezellige -en volledig 
gratis - koffietafel vanaf 16.30 uur in Scafnis. 
 
Ter herinnering: 
Voor het weekend in Irrel ( Duitsland, nabij Echternach) van 29 september tot 1 
oktober 2006 merken we op dat de inschrijvingen ons moeten bereiken tegen 5 
maart ten einde de nodige opties te nemen op voldoende kamers in het hotel. 
 
Voor senioren: op 14 maart is er de namiddag ontrent het GSM -gebruik in St. Jan te 
Diest.- persoonlijke uitnodiging volgt. 
 
 
 
Graag tot bij één van deze gelegenheden. 
 
Het bestuur 
 


