
        
   Schaffen, oktober 2006 
 
 
 
 
 
Beste leden,  
 

Hierbij vindt u de eerste aankondiging van de herfstactiviteiten van onze gilde. 
 
Eerst enkele korte verwijzingen. Enerzijds zijn de data voor de petanque-avonden 
voor 2007 vastgelegd en beschikbaar bij de bestuursleden; anderzijds is onze 
website aangepast met verslag en foto' s van de boerenmarkt. Ook van het weekend 
komen de foto's eraan. (zie www.lgschaffen.be ) 
  
De herfstwandeling: op zondag 22 oktober spreken we af om 13.30 uur precies 
aan de Gildenzaal en rijden naar de kerk van de Blauwberg-Herselt. We parkeren er 
op de parking naast de kerk en maken er een wandeling van ongeveer 8 km. door 
het domein de Merode. Het is een goed begaanbaar parcours. Zoals voor elke 
wandeling raden we aan degelijk schoeisel te voorzien. Omstreeks 16.45 uur zorgen 
we voor een gezellige koffietafel in de Gildenzaal. Onze vereniging biedt dit, aan 
haar leden en hun huisgenoten, gratis aan 
 

Kooklessen voor mannen, met Gerda Farasyn als lesgeefster, op hetzij de 
woensdagen 25 oktober, 8 en 15 november (reeks één) hetzij de vrijdag 27 
oktober en de donderdagen 09 en 16 november (reeks twee), telkens om 19.30 
uur, en allen samen op vrijdag 1 december vanaf 17.30 u. (deze laatste dag 
worden de vrouwtjes uitgenodigd om eens lekker verwend te worden vanaf 20.15 
uur) Afspraak voor alle kooklustige mannen in de Gildezaal. We bieden 2 gelijke 
lessenreeksen aan met de bedoeling telkens een vaste groep van +/- 20 
kooklustigen schitterende culinaire avonden te bieden. We vragen dan ook u 
hiervoor in te schrijven en dus aan te duiden welke dagen (reeks één of reeks 2 
en eventueel de data) u verkiest. Aangezien de aankopen van de basisproducten 
vrij duur zijn en om een goede inschatting te kunnen maken van de noodzakelijke 
aankopen, vragen we een voorschot van 5 € voor elk van de 3 keuze-avonden. 
 
Op 27 oktober hebben we een nieuwe activiteit voorzien, namelijk een 
theaterbezoek. We hebben dan 30 plaatsen afgehuurd in Tejaterkaffee bij 
toneelgezelschap Uilenspiegel. De voorstelling begint om 20.30 u. en gaat door in 
het Uiltje, de bar van de theaterzaal aan de Peetersstraat te Diest.( zie 
www.uilenspiegel.nu/ daar doorklikken naar tejaterkaffee XL ) Parkeren kunt u op de 
speelplaats van de Middenschool aan de Marïendaalstraat 44. Indien u wenst in te 
schrijven (maximaal 2 personen per lid), wendt u tot Paul Thielens tel. 013-33 46 69 
of email Lgschaffen@telenet.be We vragen een bijdrage van 5 € of één cultuurcheque. 
Vervolgens ontvangt u een/de inkomkaart(en). 
 
Om niet te vergeten: Wijn- en kaasavond in de Gildezaal op zaterdag 9 december 
om 20 uur. Hierover volgt later nog nieuws. 
 
Wij zijn eveneens op post op 5 november en werken volledig mee aan de organisatie 
van de St. Hubertusviering (vanaf 11.30 tot 19 u.) ten voordele van de Gildezaal 
van onze parochie. 
 
 
 
 



 
 
 
 
In verband met de aanvraag van de (3) cultuurcheques, waar jongeren tot 18 j. of 
studenten tot 25 jaar, personen van + 60 j; en personen met een WIGW - statuut 
evenals allochtonen, recht op hebben, kunt u een aanvraag doen bij het cultureel 
centrum te Diest (Telefoon: 013/321.798 email: cultuurbeleid@diest.be )  
We willen dit eveneens voor u regelen. Bezorg ons dan uw naam, voornaam, adres, 
geboortedatum en, voor jongeren: een kopie van het paspoort of de studentenkaart, 
voor WIGW 's een attest van het ziekenfonds. Deze cheques ( 3 per jaar voor een 
waarde van 5 €) kunnen bij meerdere van onze activiteiten ingeruild worden. 
 
 
Verder vragen we uw aandacht voor de nieuwe lidkaarten(voor 2007) die in de loop 
van deze weken worden verspreid door onze bestuursleden. We willen even 
illustreren dat we toch inspanningen leveren om uw bijdrage in ruime mate te 
compenseren door de acties die we gratis of aan een gereduceerde prijs organiseren 
naar onze leden: zie bijvoorbeeld de wandelingen en het wandelweekend, de acties 
voor kinderen (filmbezoek, kooklessen), de kooklessen voor mannen, de 
feestvergadering, gespreksavonden en andere lessen, en zeker niet te vergeten, een 
gratis abonnement op NEST. Bedankt hiervoor bij voorbaat. 
 
Het bestuur. 
 
Uw bestuurslid is Gaston Didden tel. 013.33 62 87  email: famdidden@telenet.be 
 

 

 

 

 

                                           
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
........................................................................(naam en voornaam) schrijft in voor de 
kooklessen 2006 en komt voor de reeks 1 (25 oktober / 8 november / 15 november)*  
of reeks 2 (27 oktober / 9 november / 16 november)* en betaalt een bijdrage van .. € 
aan zijn bestuurslid. 
 
*= schrappen wat niet past 


