
Schaffen, september 2013 
Rekening:  BE36 7343 8500 0281 
 E-mail:   Lgschaffen@telenet.be 

 
 
 
 

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

Nieuwe cultuurcheques    2013 – 2014. 
Donderdag 03 oktober    Tejaterkaffee.  
Zaterdag 12 oktober    Kaas- en wijnavond. 
Zondag 20 oktober     Herfstwandeling. 
Verdeling nieuwe lidkaarten.  Kaarten 2014. 
Data om te noteren.    Komende activiteiten. 
 
 

Nieuwe cultuurcheques 2013 -2014. 

 
Zoals vorige jaren hebben wij cultuurcheques bij de stad Diest aangevraagd voor 
dezelfde personen als we dit vorig jaar hebben gedaan.  
De cultuurcheques 2012 - 2013 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 het mail-adres  
Lgschaffen@telenet.be of telefonisch met onze secretaris Gaston op het nummer 
0474-99 14 93 
 

Donderdag  3 oktober om 20 u. Tejaterkaffee 

 
We hebben voor u ook nog een super plezante uitstap naar Tejaterkaffee 
Uilenspiegel op donderdag 03 oktober in petto. Afspraak om 20.00 uur stipt aan de 
ingang van zaal Uilenspiegel (vroeger Patria) aan de Peetersstraat te Diest. We 
hebben deze kans aangegrepen en wilden onze leden de gelegenheid bieden hierbij 
nog eens tranen met tuiten te komen lachen. We hebben dan die dag 50 plaatsen 
gereserveerd voor de liefhebbers van humor zonder complexen. Voor de inkom moet 
je het niet laten: voor leden en hun huisgenoten bedraagt dit 10 euro of een 
cultuurcheque + 5 euro en je kunt mee (inkom en 1 consumptie naar keuze). Niet 
– leden betalen dan 14 euro of een cultuurcheque + 9 euro. De eerste 50 
inschrijvingen die ons bereiken hebben plaats. Meld dit bij voorkeur per E-mail : 
Lgschaffen@telenet.be of bel naar Hilde.: 0477-96 90 03 of Gaston (zie punt 1) 
 
 
 



Zaterdag  12 oktober om 20 u. Kaas- en wijnavond 

 
En ook dit jaar organiseren wij een kaas- en wijnavond in zaal ScafniS op 
zaterdag 12 oktober om 20 uur. En we mochten dit jaar weer een beroep doen 
op wijnhandel Ghoos. Wij selecteerden uitstekende wijnen en voorzien 
gemiddeld 1 fles per deelnemer met eerst een selecte Bubbel en vervolgens 3 
witte witte en 3 rode wereld-wijnen. Wijzelf zorgen voor een rijke kaas- 
broodschotel. Voor deelname kunt u een kaas- en wijnticket aanschaffen bij uw 
bestuurslid voor de prijs van 15 € (voor leden en hun huisgenoten) en 20 € voor 
niet-leden. Hierin is alles voorzien ook bijv. koffie om af te sluiten. 

 

Zondag  20 oktober om 13.30 u. herfstwandeling in Hees. 

 
Op zondag 20 oktober organiseren we onze herfstwandeling die doorgaat in 
Schaffen in de bossen van Hees. We komen samen om 13h30 aan zaal ScafniS  
om in groep te vertrekken met onze wandeling van 9 km. 
Na de wandeling kunnen we in ScafniS nog genieten van een kopje koffie en een 
broodmaaltijd, die we graag gratis aanbieden aan onze leden. (ook zij die niet 
hebben meegewandeld zijn welkom voor de bokes en om wat bij te praten) 

 

Nieuwe lidkaarten 2014. 
 

 Ook vragen we uw aandacht voor de nieuwe lidkaarten (voor 2014) 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.  
 

Data van komende activiteiten 

 
En voor de volgende activiteiten hier alvast enkele data: 
  
- St. Hubertusviering : zondag 3 november. 
  
-  De eerstvolgende seniorenactiviteit is op 18 november 2013  om 14u in Testelt. 

 
- Kooklessen voor mannen :  
13,20 en 27 november  
en eventueel 11,18 en 25 november voor een tweede reeks 
  
- Lady’s Night : zaterdag 7 december 

 
 
 

Hopelijk tot op één van deze activiteiten! 
 
Het bestuur. 
 


