
 Schaffen, februari 2008. 
 
 
 
 
 
Beste leden, 
 
 

 
 
1- filmbezoek met de jongeren op 6 februari 
2- feestvergadering op 16 februari 
3- dansles vanaf 25 februari 
4- film- en fotoprojectie op 27 februari 
5- verkeersreglement - toelichting op 19 maart. 
 
Zoals aangekondigd gaan we op woensdag met de jongeren op stap naar Diest 
voor de jaarlijkse filmhappening op woensdag 06.02.2008. 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.Onze gilde 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 05.02.2008. 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, kunt u dit melden bij uw 
bestuurslid. We zorgen dan, in de mate van het mogelijke, voor het gepaste vervoer. 
 
Woensdag 27 februari om 20 uur nodigen we dan iedereen uit in Scafnis om wat 
film- en fotomateriaal van de activiteiten van de vorige jaren van onze gilde te 
komen bekijken. We hebben een ganse collectie beeldmateriaal en we proberen het 
plezant te houden. 
 
En om voortaan eens voluit te kunnen feesten organiseren we op 6 opeenvolgende 
maandagen vanaf 25 februari, en telkens om 20 uur, in Masano dansles. We willen 
u dan alles aanleren over Boogie en Quick Step. Inschrijven kost 14 euro per 
deelnemer voor leden of hun huisgenoten en 20 euro voor niet-leden. Als je wil 
meedoen, meld je u best uiterlijk op 18 februari bij uw bestuurslid 
 
Woensdag 19 maart hebben we dan, in samenspraak met KVLV en OKRA, een 
uiteenzetting over nieuwigheden in het verkeersreglement.We hebben een 
doorwinterde rij-instructeur uitgenodigd die, op een zeer begrijpelijke manier, ons dit 
zal komen toelichten. Wees gerust, het is praktische en bruikbare informatie die ons 
zeer nuttig kan zijn. 
 
Nog enkele data die u best nu al noteert in uw agenda: 
 
- zaterdag 14 juni: uitstap per trein naar Mechelen en stadsbezoek. 
- dinsdag 12 februari: een gespreksnamiddag omtrent ‘Wegwijs in de thuiszorg’. 
Inschrijven bij Marcel Vaes (013-31 17 82) of uw bestuurslid. Zie afzonderlijk bericht 
voor elke senior. 
 
Graag tot bij één van deze gelegenheden. 
 
Het bestuur; 


