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Beste leden, 
 
1- Kookles voor jongeren: 26.03.2008 
2- Knutselen voor jongeren: 02.04.2008. 
3- Tuin en kruidenles: ‘de meest belangrijke kruiden en voor uw kruidentuin en hun 
toepassingen’.02.04.2008. 
4- Lentewandeling: 06.04.2008. 
5- Treinuitstap naar Mechelen en amusante geleide stadswandeling: 14 juni 2008. 
6- Petanque op woensdag namiddag. 
7- Fietsuitstap naar Assent. 
 
Vooreerst een kleine aanvulling: de avond rond nieuwe verkeersregels start om 20 u 
 
1- op woensdag 26 maart (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 ten laatste op 22.03 bij hun bestuurslid ten einde een idee te hebben van het 
aantal kooklustige jongeren en van de hoeveelheid voedingswaren dat we moeten 
aankopen. Deelnemen is gratis voor de (klein)kinderen van de leden. 
 
2-op woensdag 2 april (met juffrouw Bernadette) knutselen met parels in het 
parochiehuis en dit vanaf 14 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 ook hier gratis. 
 
3- Op woensdag 2 april om 19.30 u (!) in Scafnis, met Tilly Van Dijck, een basisles 
over ‘de meest belangrijke kruiden en voor uw kruidentuin en hun toepassingen’. 
Ongetwijfeld hebben jullie hierover gelezen in het laatste nummer van ‘Buiten’. Hierin 
leren we hoe een kruidentuin aan te leggen, welke heilzame werking een aantal 
belangrijke kruiden hebben en proeven we effectief deze kruiden. Voor deelname aan 
deze les vragen we 2 euro voor leden en 4 euro voor niet leden. 
 
4- Op zondag 6 april is er dan onze lentewandeling. Om 13u30 verzamelen we aan 
de Gildenzaal om onmiddellijk met auto’s te vertrekken naar Eindhout. We parkeren  
 
 
 
 
 
 



er aan de kerk om er een mooie wandeling van 7,5 km af te leggen op goed 
begaanbare wegen. Achteraf is er een koffietafel in de Gildenzaal. We bieden dit 
gratis aan voor onze leden. 
 
5-Het is pas in juni, namelijk op zaterdag 14 juni, dat we een uitstap per trein 
plannen naar Mechelen. Bedoeling is op een zeer ludieke manier kennis te maken 
met de stad in het gezelschap van een voortreffelijke gids, er eens gemoedelijk te 
gaan eten, wat rond te kuieren. Concreet nemen we de trein om12.24 u.in het station 
te Diest. We spreken af dat we allemaal om 12 uur en 10 minuten aanwezig zijn vóór 
het stationsgebouw. Eens in Mechelen volgt dan een geanimeerde stadswandeling van 
+/_ 2,5 uur met een drankstop, vervolgens schrijven we in voor een driegangenmenu 
en is er nog een korte vrije moment. Om 20 u.nemen we de trein terug en komen om 
21 u. toe te Diest. Aangezien we dit goed willen organiseren is het nuttig in te 
schrijven. U doet dit door de strook onderaan dit blad in te vullen en, samen met het 
passende geld, aan uw bestuurslid te bezorgen uiterlijk op 30 april. Uw deelname 
in de kosten voor deze uitstap bedraagt 20 €. 
. 
6- En de lente is in de lucht en bijgevolg starten we in april met de wekelijks petanque- 
namiddagen de woensdag op het St. Hubertusplein. Vanaf 16 april starten we om 
13.30 u met al diegene die hier zin in hebben. 
 
7- Reeds te noteren: op zondag 25 mei doen we een fietsuitstap naar Assent met 
een bezoek aan een wijnhoeve en nog andere vermakelijkheden. Hierover volgt later 
nog nieuws. 
 
Uiteraard hopen we u talrijk te ontmoeten op deze activiteiten 
 
 
Het bestuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

De ondergetekende,……………………………………………………… schrijft in voor de treinuitstap 

naar Mechelen voor ………..x personen en betaalt hiertoe ……x 20= ………………………€. 

Hij/zij zorgt ervoor dat zijn/haar inschrijving uiterlijk op 30 april is ingegeven bij 

het bestuurslid. 


