
                                            Augustus-september 2009 
 
 
 
 
 
 
Beste leden, 

 

- Cultuurcheques 

- Tejaterkaffee 

- Boerenmarkt 
 

In deze zomerse dagen willen we even uw aandacht vragen voor enkele punten die we nu best 

aansnijden: 

 

Zoals vorige jaren hebben wij cultuurcheques bij de stad Diest aangevraagd voor dezelfde 

personen als we dit vorig jaar hebben gedaan. De cultuurcheques 2008.2009 vervallen immers 

eind augustus. Iedereen die er recht op heeft (- 18 en vanaf 60 jaar, studenten en WIGW ) kan 

dit uiteraard ook zelf doen bij de onthaaldienst van de stad. Indien je verkiest om dit via ons te 

regelen, neem dan contact op met de secretaris (Gaston: e-mail: famdidden@skynet.be of bel 

0474-991493)  
 

We hebben voor u nog een gezellige uitstap naar Tejaterkaffee Uilenspiegel op donderdag 

15 oktober in petto. Afspraak ten laatste om 20.15 uur op het Uiltje in de Patria in de 

Peetersstraat te Diest. We hebben deze kans aangegrepen en wilden onze leden de 

gelegenheid bieden hierbij aanwezig te zijn. .We hebben die dag 50 plaatsen gereserveerd 

voor de liefhebbers van humor zonder complexen.  

Voor de inkom moet je het niet laten: 8 euro of een cultuurcheque + 3 euro en je kunt mee. 

(inkom en 1 consumptie). De eerste 50 inschrijvingen die ons bereiken hebben plaats. 
 

En, het komt er weer aan, onze Boerenmarkt van 6 september. De organisatie is al ver 

gevorderd en veel standhouders zijn al ingeschreven. Dit betekent weer drukke tijden voor 

onze bestuursleden. Bereidwillige handen zijn derhalve van harte welkom. Er zijn 

voorbereidende werken op vrijdag 04/09 vanaf 18 u. (tent opstellen), op zaterdag 05/09 vanaf 

9 uur (markt afbakenen, tafels en stoelen klaarzetten,…) en op zondag 06/09 vanaf 7.30 uur 

(alles klaarzetten voor de tap, markt opstellen,…). Vanaf 12.30 uur zijn er helpers nodig voor 

de drank en andere lekkernijen, en uiteraard veel garçons of snelle serveuses. Maandag 7 

september vanaf 9 uur wordt alles weer opgeruimd en is tegen de middag het dorp terug 

volledig netjes. Meerdere leden hebben zich al aangemeld. We bedanken hen en alle 

bereidwillige helpers bij voorbaat van harte. Indien u kinderen kent die hun speelgoed 

wensen te verkopen op de markt, kunt u ze verwijzen naar uw bestuurslid.  
 

Wij hopen dat dit zomerse aanbod u bevalt. Tot dan! 

 

Het bestuur. 

 

PS.:We vermelden hier al 2 data voor volgende activiteiten: 

 

- Zondag 18 oktober: herfstwandeling  

- Zaterdag 7 november: optreden van de folkgroep ‘BOTSWING’ 

 

Bezoek ook eens onze vernieuwde website: www.lgschaffen.net  

En kijk ook op de website van het Nieuwsblad: 
http://verenigingen.nieuwsblad.be/vereniging/landelijke-gilde-schaffen-centrum 

 


