
  Schaffen, september - oktober 2011. 
 
 
 
 
 
 

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

1- Cultuurcheques 
2- Infonamiddag over diabetes 
3- Herfstwandeling op 16 oktober 
4- Optreden HalfZeven Doenker op 22 oktober 
5- Tejaterkaffee op 10 november 
6- Verdeling nieuwe lidkaarten 
7- Data om te noteren 

 
 

1- Zoals vorige jaren hebben wij cultuurcheques bij de stad Diest aangevraagd 
 voor dezelfde personen als we dit vorig jaar hebben gedaan.  
 De cultuurcheques 2010 - 2011 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@skynet.be  of bel 013-33 62 87)     
 
2 Ziekenzorg organiseert in Scafnis  op woensdag 12 oktober  vanaf 14 u. 
 een infonamiddag over diabetes onder de noemer ‘Wie weet ben ik diabeet" 

Tijdens de namiddag komen volgende thema's aan bod: Wat is diabetes? 
Welke vormen van diabetes zijn er? Wie krijgt diabetes? Welke tekenen of 
klachten moet ik in het oog houden? Wanneer ga ik best naar de dokter? Enz. 
Als landelijke gilde sluiten we aan bij dit initiatief en nodigen we onze leden 
uit om hieraan deel te nemen. 
 

3- Op zondag 16 oktober organiseren we onze herfstwandeling die doorgaat 
 in Assent. We komen samen om 13h30 aan de Gildenzaal om in groep naar 
 daar te rijden. Onze wandeling beginnen we om 14 u. aan de kerk van 
 Assent. Uiteraard mag je ook direct tot ginder komen. De wandeling is 9 km 
 lang ( er is ook een kortere afstand van 7 km. voorzien) en bezorgt ons 
 mooie vergezichten van het Hageland. Wandelen doen we over rustige paden 
en zo ook langs de  vele fruitbomen. We zullen ook zien hoe ze het 
windmolenpark van Bekkevoort aan het verwezenlijken zijn. Alfons Jonckers 
was zo vriendelijk  deze wandeling voor te bereiden, waarvoor onze beste 
dank.  

 Na de wandeling kunnen we in de Gildenzaal nog gaan nagenieten van een 
 heerlijke koffietafel die we graag gratis aanbieden aan onze leden. 
 (ook zij die niet hebben meegewandeld zijn welkom om wat bij te praten) 



 
4- Op zaterdag 22 oktober hebben we een denderend en plezant optreden 
 gepland van de groep ‘HalfZeven Doenker’’ in de Gildenzaal. 
 Aanvang  20.30 u  en de deuren gaan reeds open om 19 u. Voor enkele 
 jaren verzorgden deze groep een meer dan geslaagd optreden voor onze 
 gilde en ze zijn er sinds toen sterk op vooruit gegaan. De frontman, Jimmeke 
 het Slimmeke, heeft het repertoire van de groep nog uitgebreid en verbeterd. 
 Zijn lijflied ‘Met de Wijven niks dan last’ zal hij ons zeker niet onthouden.  
 De toegang voor leden en hun huisgenoten bedraagt  € 8.  
 Eén cultuurcheque en  € 3 kunnen uiteraard ook! 

 
5- We hebben voor u ook nog een gezellige uitstap naar Tejaterkaffee 
 Uilenspiegel op donderdag 10 november in petto. Afspraak ten laatste om 
 20.00 uur stipt op het Uiltje in de Patria aan 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: 9 euro of een cultuurcheque + 4 euro 
 en je kunt mee (inkom en 1 consumptie naar keuze). De eerste 50 
 inschrijvingen die ons bereiken hebben plaats. 

 
6- Ook vragen we uw aandacht voor de nieuwe lidkaarten (voor 2012) die in de 
 loop van de volgende weken worden verspreid door onze bestuursleden. We 
 hopen dat we het voorbije jaar u een voldoend gevarieerd aanbod hebben 
 kunnen aanbieden. 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.  

 
7- En tenslotte heb je misschien al in de pers vernomen dat monseigneur 
 Léonard de regio van Diest bezoekt in de loop van de volgende weken.  
 In Schaffen komt hij langs op maandag 19 september om 20 u. in de 
 Gildenzaal. Deze avond is bedoeld voor de verenigingen en u bent bijgevolg 
 hierop uitgenodigd. 

 

 
 En voor de volgende activiteiten alvast hier enkele data: 
 - St. Hubertusviering : 06 november 
 - Kaas- en wijnavond : 12 november 
 - Kooklessen voor mannen : 16, 23 en 30 november 
  � 10 december (Lady’s Night) 
 
Het bestuur. 
 
 


