Persbericht
Senioren zitten niet stil!
DIEST – Van maandag 18 tot en met vrijdag 22 november is het de Diestse
seniorenweek! Op het programma staan onder meer een petanque-wedstrijd, film –
en kaartnamiddag, een verwenmoment, een infomoment over mantelzorg en een
gezellig samenzijn met optreden van Animolly.
Programma
Maandag 18 november 2019
Op de citadel kan je van 10 tot 16 uur (aanmelden vanaf 9.30 uur) petanquen.
Misschien win jij wel een streekpakket geschonken door de stad Diest.
Diezelfde namiddag kan je op ons begijnhof kijken naar enkele films over Diest. We
starten om 14 uur.
Dinsdag 19 november 2019
Kom naar de algemene vergadering met Hilde Weckhuysen rond het thema
mantelzorg en geniet aansluitend van een receptie in de Sint-Joriszaal van het
Stadhuis. We starten om 14 uur.
Woensdag 20 november 2019
Vandaag kan je komen kaarten in OC Scafnis op het St. Hubertusplein in Schaffen.
We starten met de kaartnamiddag om 14 uur. Vanaf 13.30 uur kan je je aanmelden.
Per speler vragen we € 3 inleggeld. Dat geld wordt gebruikt voor de prijzenpot.
Er worden ook twee streekpakketten geschonken door de stad Diest verloot. Tijdens
de pauze krijg je een belegd broodje.
Donderdag 21 november 2019
Tijd voor een verwenmoment met een gezellige babbel, een hapje en een drankje in
het Beverbeekhuis. De leerlingen van De Prins verzorgen dit voor alle gasten. We
starten om 14 uur.
Vrijdag 22 november 2019
Iedereen welkom in OC De Ketel in Kaggevinne! We houden een gezellig samenzijn
met een optreden van Animolly. Om 13.30 uur gaan we van start!

Inschrijven
Ben je aangesloten bij een seniorenvereniging?
Schrijf je dan in via de voorzitter van jouw vereniging.
Ben je niet aangesloten bij een seniorenvereniging?
Contacteer Hannah Van Passel, Tarsenaal, OCMW Diest, 013/35 77 73 (op dinsdag,
donderdag en vrijdag) of via e-mail op: hannah.vanpassel@ocmwdiest.be.
Kostprijs?
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