
Het gewest Diest organiseert voor onze senioren (60+ers)een 
daguitstap in de regio Halle-Meise met in de voormiddag een 
aangenaam bezoek aan het distributiecentrum van Colruyt en in de 
namiddag aan de Plantentuin van Meise. 
 

’s Middags wordt er een driegangenmenu voorzien met 
Pajottenlandse specialiteiten in restaurant Alsput 
 

Vertrek om 7u30 op de parking van de Carrefour in Diest. 
Inbegrepen vervoer per autocar, rondleidingen, middagmaal met 
dranken. 
 

Kostprijs € 50,00 voor leden Landelijke Gilden 
  € 60,00 voor niet-leden 
 
Meer informatie vindt u in de uitnodiging die in bijlage wordt 
meegestuurd of die u reeds in uw brievenbus mocht vinden. 
 
Inschrijven kan bij onze seniorenverantwoordelijke Gaston Didden – 
GSM 0474/99.14.93 – famdidden@telenet.be vóór 27-05-2017. 

06-06-2017 om 7u30 senioren 
daguitstap Colruyt en Plantentuin 

Inhoud 
1 senioren : daguitstap 
  Colruyt en Plantentuin 

2 fietstocht Ter Dolen 

3 petanquetornooien 

4 Open Tuinen 

LEDENBRIEF 
juni-juli 2017 

18-06-2017 fietstocht naar brouwerij 
Ter Dolen in Houthalen-Helchteren 
Op zondag 18 juni organiseren we onze jaarlijkse fietstocht. We 
vertrekken in Meldert aan zaal de Kalen Dries (Meldertsebaan 2 
Meldert) om 9u30 of aan Scafnis om 9u00. 
 

De totale afstand van de fietstocht zal ongeveer 50 km bedragen 
(vanuit Schaffen ongeveer 60 km). We fietsen naar Brasserie De 
Noordkant (Sint-Trudoplein 6 Houthalen-Helchteren). Hier kunnen we 
genieten van een koninginnenhapje of van een koude schotel met 
ham of verse zalm. Dit alles wordt opgediend met frietjes en één 
consumptie. De kleinsten onder ons eten er curryworst met frietjes. 
 
Nadien fietsen we naar brouwerij Ter Dolen (Eikendreef 21 Houthalen-
Helchteren) waar we van een geleid bezoek zullen genieten, uiteraard 
proeven we dan ook het bier. 
 

Tijdens de terugrit naar Meldert lassen we een stop in voor een lekker, 
fris pintje of iets niet-alcoholisch. 
 

Dit alles kan voor de democratische prijs van : 
volwassene   kinderen tot 12 jaar 
€ 19,00 voor leden  € 12,00 voor leden 
€ 24,00 niet-leden  € 17,00 niet-leden 
    kinderen tot 6 jaar gratis 
 
Indien je aan deze leuke activiteit wenst deel te nemen, vul dan 
onderstaande strook in en bezorg ze aan een bestuurslid/wijkmeester. 
Je kan ook een mail sturen naar Lgschaffen@telenet.be. 
Ps : Je kan met de wagen ook deelnemen aan deze uitstap, dan word 
je om 11u45 verwacht in brasserie De Noordkant. 

Email : Lgschaffen@telenet.be                    Bankrekeningnummer : BE36 7343 8500 0281 



 

NIEUWSBRIEF VOOR 
MEDEWERKERS 

 

Voor de komende zomermaanden volgt hier het programma van 
onze super gezellige petanque avonden. We spelen zoals steeds 
in ploegen van 2. Je kan natuurlijk ook langs komen om wat te 
babbelen, iets te drinken en eens buiten te genieten van de 
gezelligheid van ons mooie dorp. 
 
Op 21 juni - 5 juli – 19 juli - 02 augustus en 16 augustus 2017 
 
Alle ploegen starten om 19u00 op het Sint-Hubertusplein, 
inschrijven (gratis) vanaf 18u30.  Bij de laatste avond wordt de 
wisselbeker toegekend aan de meest regelmatige speler(s) over 4 
avonden (dus de slechtste uitslag telt niet mee voor de 
wisselbeker) 
 
En ondertussen gaat de petanquetraining op woensdag 
namiddag uiteraard elke week verder. 

elke woe petanque-training om 13u30 St-Hubertusplein 
05-07-2017 petanqueavond vanaf 18u30 
19-07-2017 petanqueavond vanaf 18u30 
02-08/2017 petanqueavond vanaf 18u30 
16-08-2017 petanqueavond vanaf 18u30 
03-09-2017 PASTADAG 

5 zomerse petanqueavonden 
woensdagen 21-06, 05-07, 19-07, 
02-08 en 16-08-2017 vanaf 18u30 

winnaar wisselbeker 2016 
Kenny Vangelooven  
 
omringd door :  
Lode Vandenrijcken, Bart 
Zurings, Kurt Vangelooven, 
Jean-Pierre Nijns, Willy 
Smeyers 

Komende activiteiten 

Het bestuur 

24 en 25-06-2017 
25 jaar Open Tuinen 
Tuinliefhebbers kunnen terecht in de meest bijzondere tuinen in 
Vlaanderen en het grensgebied met Nederland. Dit jaar zetten 
201 tuineigenaars hun poorten open. Dit jaar schenken ze extra 
aandacht aan het thema 'Feest in de tuin'. De deelnemende 
tuinen worden met praktische info en foto gebundeld in de 
tuingids ‘Open tuinen 2017’. Deze gids kan je bij Landelijke Gilden 
bestellen 
www.landelijkegilden.be/deelnemen/opentuinen/bestelformuliero
pentuinengids  
of voor € 4,00 kopen bij Aveve. 

Meer info : opentuinen.be  

INSCHRIJVINGSSTROOKJE FIETSTOCHT TER DOLEN 18-06-2017 
 
De heer/mevrouw:  .................................................................................  schrijft in met …….. personen 
voor de fietstocht naar Ter Dolen op zondag 18 juni 2017 en kiest als hoofdgerecht 

naam :                         koninginnenhapje of koude schotel ham of koude schotel zalm (schrappen wat niet past) 

naam :                         koninginnenhapje of koude schotel ham of koude schotel zalm (schrappen wat niet past) 

kinderen aantal …….curryworst met frietjes   leeftijd : ……………………………………..... 
 
Totaal: € ….. 
 
Gelieve te betalen vóór 11-06-2017 aan uw bestuurslid/wijkmeester of via overschrijving op 
bankrekeningnr BE36 7343 8500 0281. !!! inschrijving is pas definitief na ontvangst betaling !!! 


