
 

 

  Schaffen, maart 2007 
 

 
 
 

Beste leden, 
 
Na de verkiezingen werd de bestuursfuncties herschikt en het bestuur aangepast. 
Onze bestuursploeg ziet er nu als volgt uit: 
 
Voorzitter:     Eric Schoofs 
Ondervoorzitter:    Angelo Dirkx 
Schatbewaarder:    Pierre Desmet 
Secretaris:     Gaston Didden 
Afgevaardigden gewestraad:  Hendrik Segers en Guy Crauwels 
Praktische ondersteuning:  Paul Thielens en Alain Peeremans 
Jongerenactiviteiten:  Marc Verheyden, Steve Vanhaeren, Geert Gelaes 

en Els Vancauwenbergh 
Seniorenactiviteiten:  Marcel Vaes en Lambert Stinckens 
Proost:  Pastoor Guy Kibete 
Webmaster:  Wim Thielens 

 

Er zijn inderdaad 3 nagelnieuwe bestuursleden: Alain, Steve en Geert, die we 
uiteraard veel genoegen toewensen binnen hun nieuwe functie. Anderzijds is onze 
vroegere voorzitter en grondlegger van onze huidige vereniging, Gerard Loos, niet 
langer deelnemer aan onze bestuursvergaderingen. Hij zal nog steeds een aantal 
taken blijven opnemen. We zijn hem zeer erkentelijk voor wat hij steeds heeft gedaan 
voor onze gilde en ongetwijfeld nog zal doen. We wensen hem en Berth een stevige 
gezondheid en een fijn verder leven toe. Bij een volgende ledenbrief zullen we allicht 
een nieuwe herschikking laten ingaan onder de bestuursleden die u bedienen. 
Zijn/haar naam zal dan op uw brief worden aangegeven.  
  

In de loop van de maand april zijn nog volgende activiteiten gepland: 
1-op woensdag 4 april (met juffrouw Bernadette) paasstukjes knutselen in het 
parochiehuis en dit vanaf 13.30 tot 17 uur. Hiervoor meldt u zich aan uiterlijk op 
vrijdag 30 maart bij uw bestuurslid. Dit zal ons toelaten alle nodige toebehoren aan te 
kopen. Deelnemen voor (klein)kinderen van leden is gratis. 
 
2- op woensdag 25 april (met juffrouw Hilde) kookles voor jongeren van 6 tot 14 
jaar en dit vanaf 14 uur in de keuken van de Gildenzaal. Geïnteresseerden melden 
zich best bij hun bestuurslid. Deelnemen is gratis voor de (klein)kinderen van de 
leden. 
 
We vragen ook uw aandacht voor een belangrijke tentoonstelling die loopt van 28 
april tot 28 mei in het Foyer van het Cultureel Centrum Begijnhof te Diest over de rol 
en het belang van de Demer te Diest. De toegang is gratis en op weekdagen (niet 
de maandag) van 14 tot 17 uur te bezoeken en op zon - en feestdagen van 10 tot 18 
uur. 



Verder vindt u hieronder en op een afzonderlijk blad, een dagactiviteit (fietsuitstap 
en bezoek aan de mijnsite)die we plannen op zondag op 3 juni en waarvoor 
deelnemers zich op voorhand dienen in te schrijven. 
 
Ter herinnering: 31 maart om 9.30 uur: snoeiles. 
 
Al te noteren: lentewandeling zondag 29 april. 
 
Het bestuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Landelijke Gilde Schaffen. 

Fietstocht met mijnbezoek. 
 

Wij organiseren op 3 juni 2007 een fietstocht samen met een mijnmuseum 

bezoek te Beringen, dit alles is voor jong en oud. 

De fietsers zullen vertrekken om 9u30 aan de kerk te Schaffen. 

Die niet fietsen en het mijnmuseum willen bezoeken worden om 11 uur 

verwacht op de mijn van Beringen. 

 

Je kunt je inschrijven voor het bedrag van 7 euro per/persoon. Dit dekt dan alle 

kosten voor één van de onderstaande arrangementen. 

 

 

 

Arragement 1.     Arragement 2. 

 

� Onthaalfilm     Onthaalfilm 

� Rondleiding Vlaams mijnmuseum  Rondleiding Vlaams mijnmuseum 

� Maquette     Maquette 

� Broodmaaltijd     Broodmaaltijd 

� Mijnwerkerspad+bezoekcentrum  Wandeling op mijnterril 

 

 

Gelieve de inschrijving af te geven aan één van de bestuursleden vóór 10 mei. 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inschrijving: fietstocht + mijnbezoek 3 juni 2007 

Naam: ……………………… 

Fietstocht:………… personen 

Arragement 1: …………… personen x 7 euro: ……………… euro 

Arragement 2: …………… personen x 7 euro: ……………… euro 

       ----------------------------- 

        Totaal:   ……………… euro 
 


