
               Schaffen, september 2010. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beste leden,  
 
Hierbij vindt u de eerste aankondiging van de herfstactiviteiten van onze gilde. 
 

1- Cultuurcheques en cultuurmarkt 
2- Country – avond op 2 oktober 
3- Tejaterkaffee op 14 oktober 
4- Herfstwandeling op 24 oktober 2010 
5- Verdeling nieuwe lidkaarten 
6- Data om te noteren. 

 
 

Zoals vorige jaren hebben wij cultuurcheques bij de stad Diest aangevraagd voor 
dezelfde personen als we dit vorige jaar hebben gedaan. De cultuurcheques 
2009.2010 zijn immers eind augustus vervallen. 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@telenet.be of bel 013/33 62 87) Aansluitend hierbij zal 
onze gilde, in samenspraak met de andere landelijke gilden vanuit Diest, deelnemen 
aan de Cultuurmarkt op het Begijnhof te Diest op zondag 26 september van 14 
tot 18 uur. 
 

Op zaterdag 2 oktober hebben we een gloednieuwe activiteit. Alle danslustige en 
ook diegene die van de danssfeer houden, worden uitgenodigd op een heuse 
country – avond in de gildenzaal, aanvang 21 u. De deuren gaan reeds open om 
19 u. Om deel te nemen kunt u zich best aangeven bij uw bestuurslid. De inkom 
bedraagt € 3 voor leden van de de landelijke gilde en hun huisgenoten. U betaalt dan 
aan de inkom van de zaal. De muziek wordt verzorgd door Mister P en Lies. 
 

We hebben voor u ook nog een gezellige uitstap naar Tejaterkaffee Uilenspiegel op 
donderdag 14 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 45 
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 45 inschrijvingen die ons bereiken 
hebben plaats. 

 
 

Voor de herfstwandeling: op zondag 24 oktober is Veerle de bestemming. 
We spreken om 13h30 af aan de Gildenzaal in Schaffen zodat we samen naar 
Veerle kunnen rijden. Parkeren doen we op het plein voor de kerk waar onze 
wandeling van 9 km vertrekt. Het is een vlakke wandeling zonder bergop. We gaan 
langs de rustige asfaltbaantjes van de dorpskern naar de bossen en velden. Door 
allerlei verharde en onverharde bospadjes komen we in Veerle-Heide, wat zijn 
naam dankt aan de mooie natuur. Na de wandeling kunnen we nog wat nagenieten 



aan de koffietafel in de Gildenzaal. Onze vereniging biedt dit gratis aan voor al haar 
leden. 
 
 

Ook vragen we uw aandacht voor de nieuwe lidkaarten (voor 2011) die in de loop 
van deze weken worden verspreid door onze bestuursleden. We hopen het voorbije 
jaar een voldoende gevarieerd aanbod aan activiteiten te hebben georganiseerd die 
u konden bekoren.Of allicht is een gratis abonnement op NEST een bijkomend 
voordeel voor u of heeft u nieuw vriendschap opgebouwd binnen onze gilde. Alvast 
bedankt bij voorbaat.  
 
Verder nog melden dat voor 2010 het lidgeld kan teruggevraagd worden voor 
leden die in Diest wonen en voor de mutualiteit recht hebben op de verhoogde 
tegemoetkoming, het zogenoemde WIGW – statuut. Dit kan je vaststellen aan de 
hand van een mutualiteitsklever. Indien in de linker onderhoek een getal met 3 cijfers 
staat dat eindigt op ‘1’ kan je aanspraak maken op een terugvordering voor het 
lidgeld 2010. Voorbeeld: 121/121, 131/131 of 141/141. Indien je aan deze 
voorwaarden voldoet, bezorg ons dan voor 1 december een klever van uw 
mutualiteit samen met het nummer van uw bankrekening. We doen dan het nodige. 
U kan uiteraard ook zelf bij het OCMW van Diest terecht bij de mensen van de socio-
culturele cheques op de 2de verdieping. 
 
 

En voor de volgende activiteiten alvast hier enkele data: 
 
- Kooklessen voor mannen:  
   mogelijke data: 17, 18, 24 november en 01, 02 en 11 december (Ladies Night) 
- St. Hubertusviering : 07 november 
- Kaas en wijnavond: 13 november 
 
 
 
 
Het bestuur. 


