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Beste leden,  
 
 
Hierbij vindt u de eerste aankondiging van de herfstactiviteiten van onze gilde. 
 
Woensdagen 5 en 19 augustus:   petanque – avond. 
zondag 6 september:   pasta – buffet 
18 tot 20 september   wandelweekend 
donderdag 2 oktober    tejaterkaffee.  
 
 

Woensdagen  5 en 19 augustus  Petanque-avond op woensdag 

 
Voor de laatste petanque-avonden kan je nog steeds langs komen vanaf 18.30 u. 
We spelen op 19 augustus voor de wisselbeker. De winnende ploeg kan hiermee 
een gans jaar pronken. 
 
Ondertussen kan je uiteraard elke woensdag namiddag ook komen petanquen op het 
Sint-Hubertusplein van 13.30 tot 16 u. 
 
 

zondag 6 september 2015  Ons zesde Pastabuffet 

 
Nog even herinneren: onze gilde organiseert op zondag 6 september 2015 voor de 
zesde maal een Italiaans pastabuffet in de Gildenzaal. Wij bieden acht soorten pasta 
aan te genieten a volonté! Kaarten zijn te verkrijgen bij de bestuursleden of via 
eenvoudige betaling op de rekening van onze gilde. Vermeld dan met hoeveel 
volwassenen en jongeren je inschrijft evenals of je hetzij ’s middags hetzij ’s avonds  
verkiest te komen. Volwassenen betalen dan € 15, kinderen van 6 tot 12 betalen € 8 
en kinderen onder de 6 jaar eten gratis. Inschrijven vóór 01/09/2015. 
 
 

18 tot 20 september:   Wandelweekend 

 
Het wandelweekend komt stilaan dichter bij en dus moet ons bestuur afspraken 
maken voor de activiteiten die we samen zullen beleven. Daarvoor ontvangt iedereen  
die is ingeschreven persoonlijk een brief met alle gegevens. 
 
 



 

donderdag 2 oktober om 20 u.  Tejaterkaffee 

 
En dit jaar hebben we voor u weer de super plezante uitstap naar Tejaterkaffee 
Uilenspiegel op donderdag 1 oktober in petto. Afspraak om 20.00 uur aan de 
ingang van zaal Uilenspiegel, NIET vroeger gezien de zaal nog niet open zal zijn 
(vroeger Patria aan de Peetersstraat te Diest). De voorstelling start om 20.30 u. 
stipt. We hebben die avond gans het ‘Uiltje’ gereserveerd voor de liefhebbers van 
humor zonder complexen. Voor de inkom moet je het niet laten: voor leden en hun 
huisgenoten betaal je 10 euro (hun kinderen tot 18 jaar 7 euro) en je kunt mee 
(inkom en 1 consumptie naar keuze). Niet – leden betalen 15 euro (12 euro voor 
jongeren). De eerste 85 inschrijvingen die ons bereiken hebben plaats. Meld uw 
deelname bij voorkeur per E-mail : Lgschaffen@telenet.be  of bel /mail naar Hilde: 
0477-96 90 03 en hilde.van.dam.schaffen@gmail.com . Uw inschrijving is pas in 
orde na betaling. Hiervoor kunnen ook cultuurcheques worden ingebracht  

 
 

U bent uiteraard steeds van harte welkom op al onze activiteiten! 
 
Het bestuur. 
 


