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Beste leden,  

 

 

Hierbij vindt u de eerste aankondiging van de herfstactiviteiten van onze gilde. 

 

 

Cultuurcheques     2015 – 2016. 

Donderdag 1 oktober     Tejaterkaffee.  

Verdeling nieuwe lidkaarten.   Lidkaarten 2016 

Zaterdag 10 oktober 2015   Kaas- en wijnavond 

Zondag 25 oktober     Herfstwandeling. 

Data om te noteren.    Komende activiteiten. 

 

Onze pastadag was weer een voltreffer evenals het wandelweekend. We danken u voor de talrijke opkomst 

op ons pastabuffet. Mede door jullie heerste er een aangename sfeer en hebben jullie zeker gepraat met 

mensen die je in het langs niet meer had gezien. En op stap gaan met 76 deelnemers naar het Westerwald 

boezemde wat angst in maar iedere deelnemer heeft zich perfect aan de afspraken gehouden en dat maakte 

de zaken veel gemakkelijker. 

 

Nieuwe cultuurcheques 2015 -2016. 

 

Momenteel zijn 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 onder staat 2 x een getal uit 3 cijfers. Bijvoorbeeld: 131/131. Als het laatste cijfer 

een 1 is, en 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 uw wijkmeester 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 1 oktober om 20.30 u. Tejaterkaffee 

 

Voor Tejaterkaffee Uilenspiegel kunt u om 20 u. terecht aan de zaal aan de Peetersstraat 32 te Diest. De 

voorstelling vangt aan om 20.15 u. We zijn reeds met meer dan 80 en dus zijn er nog slechts enkele plaatsen 

beschikbaar. 

 

 

 

Nieuwe lidkaarten 2016. 

 

De nieuwe lidkaarten (voor 2016) zullen in de loop van de volgende weken worden verspreid door onze 

bestuursleden. We hopen dat u wat vreugde heeft beleefd aan de activiteiten die we mochten 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.  

 



 

 

Zaterdag 10 oktober om 20 u. kaas – en wijnavond 

 

Ook dit jaar organiseren wij een kaas- en wijnavond in zaal ScafniS op zaterdag 10 oktober om 20 uur. En 

we doen dit jaar een beroep op wijnhandel ’t Kroontje uit de Koning Albertstraat te Diest. Wij selecteerden 

uitstekende wijnen en voorzien gemiddeld 1 fles per deelnemer met eerst een selecte Bubbel en vervolgens 4 

witte en 3 rode wereldwijnen. Wijzelf zorgen voor een rijke kaasschotel met aangepaste broodsoorten. 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. 

U kan uiteraard het overeenstemmend bedrag ook storten op het rekening nr. BE36 7343 8500 0281 

van de Landelijke Gilde van Schaffen -Centrum, Postbaan 234 te 3290 Schaffen. 

 

 

Zondag 25 oktober om 13.30 u. herfstwandeling in Herselt. 

 

Op zondag 25 oktober organiseren we onze herfstwandeling die doorgaat te Herselt. 

We komen samen aan Scafnis om 13h30 om in groep naar Herselt te rijden. We vertrekken daar op de 

parking gelegen aan de Diestsebaan 36 en dit is op de weg naar Mie Maan en tussen de. Ploeg en Mie Maan. 

Daar is ruime parkeergelegenheid en hier beginnen we onze wandeling van 8,5 km rond 14u. Het is een 

vlak parcours met zeer goed begaanbare wegen zonder modder en meestal in het bos of aan de rand van het 

bos. 

Na de wandeling kunnen we in Scafnis nog genieten van een kop koffie en een broodmaaltijd, die we 

gratis aanbieden aan onze leden. 

 

 

Data van komende activiteiten 

 

En voor de volgende activiteiten hier alvast enkele data: 

 

- woensdag 4 november: We gaan op stap met een Ranger en leren met jongeren van 6 tot 16 jaar vuur 

maken, een broodje bakken …. Meer info in onze volgende ledenbrief. 

  

- St. Hubertusviering: zondag 8 november. 

  

- Kooklessen voor mannen: 11,18 en 25 november  

 

- De eerstvolgende seniorenactiviteit is op 16 november 2015 om 14u. in Testelt.  

 

 

Hopelijk tot op één van deze activiteiten! 

 

Het bestuur. 

 


