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08-04-2018 Lentewandeling te 
                    Zonhoven 
Onze lentewandeling gaat door te Zonhoven, met nadien de 
mogelijkheid om iets te gaan eten in de Truckstop.  
 
We komen samen aan Scafnis om 13u30 om in groep naar Zonhoven 
te rijden (Wijvenheide-parking Heidestrand Zwanenstraat 105). Hier 
hebben we een ruime parkeergelegenheid en beginnen we onze 
wandeling van ongeveer 9 km. We wandelen door een prachtig 
natuurgebied met vele vijvers. Aangezien het er soms drassig kan zijn 
is goed schoeisel aan te bevelen. 
 
Na de wandeling rijden we tegen 17u00 naar de Truckstop 
(Industrieweg 15 Heusden-Zolder). Hier hebben we de keuze uit  

1. kipfilet met frietjes of kroketten 
2. varkens schnitzel met frietjes of kroketten 
3. salade Niçoise met tonijn en frietjes of kroketten 

kindermenu : 1. curryworst met frietjes of kroketten 
        2. balletjes in tomatensaus met frietjes of kroketten 
Dit bieden we aan voor de prijs van 
  leden  niet-leden 
€ 14,00    € 17,00 inclusief 2 drankjes voor volwassenen 
€   7,00    € 10,00 inclusief 2 drankjes voor  kinderen 
 
Graag uw deelname – indien u mee gaat eten -  bevestigen bij uw 
bestuurslid/ wijkmeester of via email naar Lgschaffen@telenet.be met 
uw menukeuze. Uw maaltijd wordt pas gereserveerd na ontvangst 
van uw betaling vóór 01-04-2018. 
 

11-04-2018 Kinderen baas in de keuken 
Een kooknamiddag voor onze jongeren tijdens de Paasvakantie. 
Wat is leuker dan gezellig samen kokkerellen om dan lekker samen 
te smullen? We gaan op culinaire ontdekkingstocht in 2 groepen 
 
De Smossers  4 tot 7 jaar 
De Pottenlekkers 8 tot 12 jaar 
 
Van 14u tot 17u 
In OC Scafnis, Sint-Hubertusplein 60B – 3290 Schaffen 
 
Deelnameprijs 
€ 3,00  (klein)kinderen van onze leden 
€ 8,00  (klein)kinderen van niet-leden 
 
De inschrijvingen zijn beperkt tot 20 deelnemers per groep en pas 
definitief na ontvangst van uw betaling op bankrekeningnummer 
BE36 7343 8500 0281 met vermelding van uw naam en 
aantal Smossers en/of aantal Pottenlekkers. 
 
Inschrijven kan via uw bestuurslid/wijkmeester of via email 
Lgschaffen@telenet.be vóór 05-04-2018. 
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De super plezante petanque namiddagen op woensdag starten vanaf 
18 april om 13u30 op het Sint-Hubertusplein. 
Deze gaan elke woensdagnamiddag door tot 31 oktober. 
Behalve als er ’s avonds het petanque tornooi is. 
 
Iedereen is welkom. Als je geen petanque speelt is dit het uitgelezen 
moment om uw dorpsgenoten te ontmoeten op ons gezellig 
Sint-Hubertusplein. Deelnemen is voor iedereen gratis. Kom eens langs voor 
het spel of een babbel. 
 
De data voor de petanque-avonden staan vast op woensdagen 
20 juni, 4 juli, 18 juli, 1 augustus en 22 augustus. 
Dus trainen maar. 

vanaf woe 18-04-2018 start petanque 

ma 23-04-2018 om 18u00 
opkuis kapel Oosterlinden 
 
Om 18 uur komen we samen aan de kapel van Oosterlinden  in de 
Kleinbaan om wat te snoeien, de dakgoten te reinigen en alles op te 
kuisen. 
 
Breng een hark, keerborstel, snoeischaar enz. mee. Vele handen 
maken licht werk. We willen ook deze kapel verder open houden als 
historisch baken in de geschiedenis van ons mooie dorp.  
Alvast bedankt om mee te werken! 

Hou onze kapel op 
zijn mooist 

24-04-2018 senioren infonamiddag 
Hoe plan ik mijn zorg en leg ik mijn 
zorgwensen vast. 
Wij (senioren) denken er allemaal wel eens over na: “Wat als ik 
straks zorg nodig heb?” In de lezing, verzorgd door Jan Blockhuys, 
gaan we in op de vraag “Welke zorg past me best?”  U krijgt uitleg 
over de belangrijkste vormen van zorg en op welk moment in uw 
levensfase. Wat mag u verwachten en wat niet, en uiteraard ook 
een volledig en duidelijk antwoord op de vraag “wat gaat dat 
allemaal kosten?” 
 
Het is een organisatie van het Gewest Diest en gaat door in  
Zaal Bibliotheek Bekkevoort,  
Eugeen Coolsstraat 17 A , 3460 Bekkevoort;  
Ontvangst vanaf 13u30, aanvang 14u00. 
 
Dit wordt aan al onze leden (+ partner) van +60 aangeboden aan 
€ 5,00. Niet–leden betalen € 8,00.  
 
Inschrijven doe je best bij Gaston op het nummer 0474/99 14 93 of 
via email naar famdidden@telenet.be vóór 17-04-2018. 
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05-05-2018 daguitstap met de trein naar Leuven 
12-05-2018 te voet naar Scherpenheuvel (gewestbedevaart) 
04-06-2018 senioren dagreis 
17-06-2018 fietstocht 
20-06-2018 petanquetornooi 

Komende activiteiten 

Het bestuur 

09-05-2018 Tejaterkaffee 
                    Ktg Uilenspiegel Diest 

Niet uit gewoonte maar omdat jullie en wij het zo plezant vinden gaan 
we dit jaar weer naar het Tejaterkaffee van Ktg Uilenspiegel op 
woensdag 09-05-2018.  De dag er na is het O.H.Hemelvaart dus we 
kunnen uitslapen. 
 
Voor al de geïnteresseerden die inschrijven spreken we af om 19u30 in 
de inkomhal van Ktg Uilenspiegel, NIET vroeger gezien de zaal nog niet 
open zal zijn (vroeger de Patria aan de Peetersstraat 30 te Diest). De 
voorstelling start stipt om 20u15. 
Deelnemers die een Uilenspiegelabonnement hebben MOETEN dit 
meebrengen zodat het kan afgetekend worden aan de kassa. 
 
We hebben die avond 80 plaatsen in het “Uiltje” gereserveerd voor de 
liefhebbers van directe humor.  
 
Ook nu weer hebben we de prijs laag gehouden en er werden 
speciale afspraken gemaakt voor deelnemers die reeds in het bezit zijn 
van een Uilenspiegelabonnement. 
 
      met Uilenspiegel abo 
leden  € 10,00 volwassene   gratis 
  €   7,00 kinderen/studenten  gratis 
 
niet-leden € 15,00 volwassene   € 5,00 
  € 12,00 kinderen/studenten  € 2,00 
 
Hiervoor krijg je een hele avond amusement, een consumptie ter 
waarde van € 2,00 en een gemengde schotel per tafel. 
 
De eerste 80 inschrijvingen die ons bereiken hebben zeker plaats. 
Inschrijven NOODZAKELIJK vóór 10-04-2018 per email naar 
Lgschaffen@telenet.be met vermelding uw naam en het aantal 
deelnemers (volwassenen/studenten) EN OF U EEN 
UILENSPIEGELABONNEMENT HEEFT 
of bel/mail naar Hilde: 0477/969.003  of moras.vandam@telenet.be. 
U kan ook uw voorkeur geven met wie u aan tafel wenst te zitten, in de 
mate van het mogelijke wordt hiermee rekening gehouden.  
 
Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van uw betaling op ons 
bankrekeningnummer BE36 7343 8500 0281. 
Er kunnen ook cultuurcheques van Stad Diest jaar 2017-2018 worden 
afgegeven tegen een reductie van € 5,00 per cheque. 
 

www.uilenspiegel.nu 


