
       
  Schaffen, januari 2005 
 
 
 
 
Beste leden, 
 
Het bestuur van de landelijke gilde wenst u 

allen een gelukkig en voorspoedig 2005 en dankt u voor het vertrouwen dat u als 
lid aan onze vereniging blijft geven. 
 
Voor de informatica-gezinden starten we terug met een lessenreeks van 2 avonden 
voor de liefhebbers van fotografie. In deze startlessen willen we iets meer 
informatie geven omtrent de aanschaf en het gebruik van een digitaal 
fototoestel en het bewaren en verwerken van foto’s op PC. In samenspraak met 
de cursisten willen we dan verdergaan op dit thema en effectief de bewerking van 
foto’s onder de knie krijgen. Denis Monten verzorgt weer deze lessen en staat in de 
Vrije Basisschool aan de Kerkstraat voor ons klaar op de dinsdagen 18 en 25 januari, 
van 19.30 tot 22 uur. De deelname in de kosten bedraagt 10 € voor de 2 avonden, 
cursus en koffie inbegrepen. Inschrijven bij uw bestuurslid en tijdig uw deelname te 
betalen op het rekening nr. 734-3850002-81 van de landelijke gilde Schaffen 
centrum. Vermeldt uw naam als referentie. Wij danken u hiervoor. 
 
We willen ook even terugblikken op de activiteiten van de voorbije periode door 
het bekijken van een aantal foto’s die we in grote getalen hebben verzameld (ook 
dankzij Marcel Rosseels, die zich hiervoor extra heeft ingezet). Wij nodigen iedereen 
hierop uit in de Gildezaal op donderdag 20 januari om 19.30 uur. We voorzien dan 
ook koffie en maken er een gezellige bijeenkomst van. Indien u moeilijkheden 
ondervindt om u te verplaatsen hiervoor zullen we u graag komen oppikken. Verwittig 
dan bij voorkeur uw bestuurslid hierover. 
 
Wat betreft de feestvergadering hebben we een programma uitgewerkt zoals we dit 
de laatste jaren steeds doen. 
 
*Op zaterdag 19 februari beginnen we ons ledenfeest met een misviering ter 
nagedachtenis van de overleden leden van onze vereniging om 18 uur.  
*Vervolgens verwelkomen we onze leden en hun huisgenoten op het feestelijk 
gedeelte om 18.45 uur met een receptie in de gildezaal. Deze wordt ons trouwens 
weer aangeboden door Agro-bedrijfsverzorging, waarvoor onze hartelijke dank.  
*Rond 19.15 uur stipt voorzien we dan een feestmenu bestaande uit: zalmsoufflé 
met appel en bieslookdressing, kruidige champignonsoep, kalkoenfilet met 
estragonsaus en drie soorten groenten, appelstrüdel met ijs en slagroom, koffie en 
snoepjes. Tijdens deze avond voorzien we enig amusement. Verder is er eveneens 
een jaarverslag vanwege het bestuur.  
*Voor volwassenen is de deelnameprijs vastgesteld op 18 €, voor jongeren tot en 
met 18 jaar op 12 €. Zij ontvangen een kleine attentie. Liefst inschrijven bij uw 
bestuurslid, uiterlijk vóór 12.02.2005. 
 
 
 
 
 
 
 



Omtrent de film op woensdag 09.02.2005 voor de (klein)kinderen (tot 15 jaar)van 
onze leden, stellen we voor samen in Studio-Diest naar de meest recente teken-of 
animatiefilm te gaan. De vereniging neemt de prijs van het entreeticket van de 
kinderen voor haar rekening. Om de nodige plaatsen te reserveren vragen we u de 
deelname te melden ten laatste op 07.02.2005 bij middel van het strookje onderaan 
deze brief. We maken een afspraak in de inkomhal van Studio Diest om 14.30 uur. 
Voor ouders die eveneens de film wensen bij te wonen willen we graag ook een 
inkomticket voorzien (5 €.) op hun kosten. Indien u vervoerproblemen hebt, kan u dit 
melden bij uw bestuurslid. We zorgen dan, in de mate van het mogelijke, voor het 
gepaste vervoer. 
 
Voor de andere activiteiten van onze gilde laten we u in februari verder nieuws. 
We hopen u ondertussen binnenkort op één of meerdere van deze activiteiten te 
mogen verwelkomen. 
 
 
Het bestuur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________
Schrijven in voor het bioscoopbezoek van 09.02.2005. Namen van de kinderen: 
………………………… 
……………………………………………………………………………………………….en, 
eventueel, aantal ouders of grootouders:………  x  5 €= …….. 


