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Beste leden, 
 

- Dinsdag 17 februari    Voordracht over energieverbruik 
- Zaterdag 28 februari    Feestvergadering.  
- Maandag 16 maart    Info-avond diefstalpreventie. 
 
 

17 februari:  Voordracht: betaal ik niet teveel voor mijn energie?  
 En gezellig samenzijn. 

 
Op dinsdag 17 februari 2015 organiseert de seniorenwerking van het gewest Diest 
een voordracht over onze kosten voor energie en een gezellig samenzijn. Er wordt 
gepeild naar welke energieleverancier en welk contract voor u het meest voordelig is; 
Na een inleiding over de verschillende gas- en elektriciteitsvoorzieningen krijgt elke 
deelnemer of huisgezin de kans om de eigen situatie te berekenen.Hiervoor dien je 
wel de laatste jaarafrekening mee te brengen. Het resultaat wordt dan meegegeven 
op een USB-stick of wordt per email doorgestuurd. Indien u een afdruk wenst van uw 
berekeningen wordt er wel € 1 extra aangerekend  
 
Deze namiddag gaat door in De Pelgrim, Isabellaplein 15 te Scherpenheuvel.  
Het programma gaat als volgt: 

- 13.30 u. start van de voordracht. 
- 14.45 u. pauze met koffie en koeken. 
- 15.15 u. persoonlijke berekening van de meest voordelige leverancier en 

 contract 
- 16.30 u. einde. 

Dit wordt aan alle leden van +60 aangeboden aan € 8. We leggen vanuit de kas € 4 
bij en u betaalt dus eveneens € 4 om mee te doen. Inschrijven doe je best bij 
Gaston op het nummer 0474-99 14 93 of via email op famdidden@telenet.be 
 
 
 

28 februari  Feestvergadering 2015. 

 
Voor de feestvergadering hebben we een avondvullend programma uitgewerkt. 
 
Op zaterdag 28 februari beginnen we ons ledenfeest met een misviering  
om 17.30 uur ter nagedachtenis van de overleden leden van onze vereniging.  
 



Vervolgens verwelkomen we onze leden en hun huisgenoten op het feestelijke 
gedeelte om 18.45 uur met een receptie in de Gildenzaal.  
 
Om 19 uur stipt voorzien we dan een feestmenu bestaande uit:  
 

- Aperitief met hapjes 
- Scampi met tagliatelle   

- Aspergesoep met kippenballetjes 

- runds- en varkensgebraad met wintergroentjes en kroketten 

- Dame Blanche met slagroom. 

- Koffie. 
 
Tijdens deze avond voorzien we degelijk amusement met leuke en dansbare muziek. 
Verder is er het jaarverslag vanwege het bestuur en een eigen act.  
 
Voor volwassenen is de deelnameprijs vastgesteld op 23 €. 
Voor jongeren tot en met 18 jaar: 17 €. 
Gezien deze prijs ook het optreden omvat kun je, voor zover je hierover beschikt, uw 
inschrijving ook betalen met één cultuurcheque ter waarde van 5 euro aangevuld met 
het prijsverschil, zijnde 18 of 12 euro. 
 
Liefst inschrijven bij uw bestuurslid, uiterlijk vóór 23.02.2015. 
 
 
 

16 maart info-avond diefstalpreventie 

 
Op maandag 16 maart nodigen we u uit voor een boeiende avond over 
diefstalpreventie.  
We kunnen dit aanbieden dankzij de medewerking van de Preventiedienst van de 
stad Diest die zeer beslagen zijn in deze materie. De avond vangt aan om 19.30 uur 
en eindigt omstreeks 22.00 uur. Er is een korte pauze voorzien zodat we de 
deelnemers een tas koffie kunnen aanbieden. Plaats van het gebeuren is zaal 
ScafniS. Inschrijven doe je best op het algemeen mailadres dat vermeld staat 
bovenaan deze brief of bij uw bestuurslid.Zodoende hebben we een idee hoeveel 
deelnemers wij mogen verwachten. Uiteraard is iedereen welkom op deze avond, 
ook niet-leden. 
 
We hopen dat u met plezier zult deelnemen aan deze activiteiten. 
 
Het bestuur. 
 
 
PS: er is een zetduivel geslopen in de ledenbrief van januari waarin één keer 
vermeld wordt dat het wandelweekend doorgaat van 18 tot 22 september 2015. 
Uiteraard is dit van 18 tot 20 september, zoals vermeld op meerdere plaatsen in 
dezelfde brief. Onze excuses indien dit een misverstand heeft veroorzaakt! 


