Beste leden van Gezinsbond Diest
Naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de Gezinsbond
(in 2021 weliswaar) houden wij een heuse GEZINSDAG. We
nodigen u hierbij van harte uit om deze feestelijke dag samen met
de bestuursploeg te vieren.
We zijn te gast bij KSD Campus Voorzienigheid aan de Visserstraat te Diest (speelplaats
en refter).
Hoe ziet het programma er uit?
10u – 12 u Wandeling 1 met gids: In de voetsporen van opa Lowis
We gaan terug in de tijd voor een spannende zoektocht in het Diest van 1669! Kinderen
leren op een speelse manier over de Diestse monumenten, huisnamen en maken kennis
met kaartlezen.
Voor (groot)ouders en kinderen (doelgroep 6-12 jaar )
Vertrek en aankomst: speelplaats Vissersstraat
10 u – 12 u- Wandeling 2 met gids: Oep gank in Diest
De gids kent een schat aan verhalen over de bewoners van Diest, over oude gewoontes
en fait divers. Laat je die eens vertellen in het sappige dialect, dat accenten heeft die
aanleunen bij de Kempen, een beetje Limburg en helemaal ander klinkt dan de taal van
de Witte uit het nabijgelegen Zichem...
Voor deze wandeling zijn volwassenen de doelgroep.
Vertrek en aankomst: speelplaats Vissersstraat
12 u – 15 u: Workshop door Circus-en dansatelier Twist vzw uit Diest
Jong en oud kunnen verschillende grote en kleine circusmaterialen
uitproberen. Ervaren begeleiders van Twist zetten je graag op weg.
En voor het middageten kan u kiezen uit twee formules:
1. “Frietkraambuffet” op de speelplaats
U kiest aan het kraam uit een vijftal verschillende lekkere snacks met frietjes en u
kan meerdere keren aanschuiven tussen 12 u en 14 u.
2. “buffetmenu” in de refter- start 12 u
Na het aperitief en de soep kan u kiezen uit 3 warme hoofdgerechten in
buffetvorm. Bij de koffie staat er een dessert voor u klaar.
We voorzien live muzikale begeleiding door Sus en Eric (voormalige gitaarleraar
bij Gezinsbond Diest) en de leden die meer dan 50 jaar lid zijn, krijgen een
attentie.

Wie nodigen we uit?
Alle gezinnen die lid zijn van Gezinsbond Diest.
Als u graag familie mee uitnodigt, dan kan dit mits een meerprijs (zie verder).
Wat kost dit?
De wandeling en de circusworkshop zijn voor u gratis. Voor het middageten vragen we
een bijdrage in de kosten.
1. Frietkraambuffet (incl. drank)
Leden Gezinsbond 8 euro pp (volwassenen) – 5 euro pp (kinderen 4 t/m 12 jaar)
Niet-leden Gezinsbond: 12 euro pp (volwassenen) – 7,5 euro pp (kinderen 4 t/m
12 jaar)
Of
2. Buffetmenu (incl. drank)
Leden Gezinsbond 20 euro pp (volwassenen) – 10 euro pp (kinderen 4 t/m 12
jaar)
Niet-leden Gezinsbond 30 euro pp (volwassenen) – 15 euro pp (kinderen 4 t/m 12
jaar)
Inschrijven en vooraf betalen is noodzakelijk.
Op vraag van de cateraars sluiten we op dinsdag 23/08/22 de inschrijvingen af. Latere
inschrijvingen en betalingen kunnen mits vooraf met Hilde Haezebrouck te overleggen
(0498/42 21 23- paul.de.vis@telenet.be).
Hoe inschrijven?
1. Bij voorkeur via het online-formulier (klik op deze link:
https://form.jotform.com/221982528631056)
2. Ofwel kan u het word-formulier dat u in bijlage vindt, invullen en
a. doormailen naar paul.de.vis@telenet.be
b. in de bus steken bij een van de volgende bestuursleden
- Mia Vangoidsenoven -Vervoortstraat 5 3290 Diest
- Hilde Degol- Bosmansstraat 4 3294 Molenstede
- Hilde Haezebrouck- Zeven Zillenerf 67 3293 Kaggevinne
3. Vervolgens het bedrag overschrijven op het rekeningnummer van Gezinssport
Diest: BE52 9730 3127 0309
Met de mededeling: Gezinsdag + naam zoals opgegeven op uw
inschrijvingsformulier

