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

Wat met de cultuurcheques   2014 – 2015 
Donderdag 2 oktober    Tejaterkaffee 
Verdeling nieuwe lidkaarten  Kaarten 2015 
Zondag 19 oktober     Herfstwandeling 
Woensdag 29 oktober    Knutselen voor jongeren     
Zaterdag 15 november   Kaas- en wijnavond 
Data om te noteren    Komende activiteiten 
 
Eerst en vooral willen we u bedanken voor de talrijke opkomst op ons pastabuffet. 
Met zoveel bekend volk was er ook een aangename sfeer en heb je zeker gepraat 
met mensen die je lang niet meer had gezien.  
Wij vonden het dan ook een zeer fijne dag. 
 

Nieuwe cultuurcheques 2014 -2015. 

 
Vanaf september 2014 is er in Diest een nieuwe formule van cultuurcheques. 
Allicht omwille van besparingen zijn voortaan enkel nog 2 categorieën van inwoners 
gerechtigd op cultuurcheques. Dat zijn: 

1-  Jongeren tot 18 jaar en studenten tot 25 jaar 

2- Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de 

mutualiteit. Op hun klever van de mutualiteit links onderaan staan 2 x een 

getal uit 3 cijfers. Bijvoorbeeld: 131/131. Als het laatste cijfer een 1 is, dan ben 

je in deze voorwaarden. 

Behoor je tot een van beide categorieën dan kan je een aanvraagformulier invullen 
dat u vindt op het internet onder Diest of aan Gaston vragen om u het formulier te 
bezorgen. Hij zal achteraf zorgen dat het bij de stad wordt ingediend en de cheques 
aan u worden afgeleverd. 
 

Donderdag 2 oktober om 20 u. Tejaterkaffee 

 
Voor Tejaterkaffee Uilenspiegel op donderdag 2 oktober kunnen we melden dat we 
met 72 leden de zaal beneden zullen vullen.  
Het aanvangsuur is 20u15 en niet 20u30 zoals vermeld in vorige ledenbrief.  
Dus wees op tijd! 
 
 
 



 

Nieuwe lidkaarten 2015. 
 

 Ook vragen we uw aandacht voor de nieuwe lidkaarten (voor 2015) 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.  
 

Zondag  19 oktober om 13u30 Herfstwandeling in Herkenrode. 

 
Op zondag 19 oktober organiseren we onze herfstwandeling die doorgaat aan de 
abdij site van Herkenrode in Kuringen. 
We komen samen aan Scafnis om 13u30 om in groep naar de abdij van Herkenrode 
te rijden. Daar is ruime parkeergelegenheid en hier beginnen we onze wandeling 
van 8,5 km rond 14u00. Het is een vlak parcours met mooie uitzichten op de abdij. 
We komen ook langs verschillende vijvers en wandelen ook een stuk langs het 
kanaal. 
Na de wandeling kunnen we in Scafnis nog genieten van een kop koffie en een 
broodmaaltijd, die we gratis aanbieden aan onze leden. 
 

Woensdag 29 oktober om 14.00 u.   Een Halloween masker maken 

 
Op woensdag 29 oktober verwachten we dan weer de jongeren om 14 uur in 
ScafniS voor een workshop rond het maken van een masker in het teken van 
Halloween. We hebben een bedreven knutselaarster weten te strikken (Moira 
Vanaudenhove) die deze workshop in goede banen zal leiden. De jongeren zijn bij 
voorkeur ongeveer tussen de 6 en 16 jaar. Einde is voorzien rond 17u. 
Ze kunnen best ook wat uitrusting voorzien om aan de slag te gaan. Ze brengen 
mee: 

- een schort of een plastic (zak) om de kledij te beschermen bij het verven 
- een handdoek of een lap stof om borstels en handen van verf te ontdoen. 

Om praktische redenen is het aantal deelnemers beperkt tot 15.  
 
Inschrijven doe je door de deelname te bevestigen op het emailadres 
Lgschaffen@telenet.be of bij uw bestuurslid. We vragen per kind een kleine 
bijdrage van € 2,00 te storten op rekening nr. BE36 7343 8500 0281 van de 
landelijke gilde Schaffen-Centrum. 
 

Zaterdag 15 november om 20u00   Kaas- en wijnavond 

 
Ook dit jaar organiseren wij een kaas- en wijnavond in zaal ScafniS op zaterdag 
15 november om 20 uur. En we mochten dit jaar weer een beroep doen op 
wijnhandel De Bleek en de uitbater Patrick Rubbens. Wij selecteerden 
uitstekende wijnen en voorzien gemiddeld 1 fles per deelnemer met eerst een 
selecte bubbel en vervolgens 3 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. 



Data van komende activiteiten 

 
En voor de volgende activiteiten hier alvast enkele data: 
  
- St. Hubertusviering: zondag 9 november. 
  
- Kooklessen voor mannen: 12,19 en 26 november  
  
- Ladies Night: zaterdag 6 december 
 
- De eerstvolgende seniorenactiviteit is op 17 november 2014 om 14u in Testelt. 
  
 
Hopelijk tot op één van deze activiteiten! 
 
Het bestuur. 


