
                       Schaffen, februari 2010. 
 
 
 
 
Beste leden, 
 

 
1- Speelnamiddag voor jongeren. 
2- Ladies Night 
3- Tuinlessen 
4- Spreker rond ‘hoe zit het met mijn pensioen?’ 
 

Noodgedwongen kan onze jaarlijkse filmhappening op Aswoensdag niet meer 
doorgaan bij gebrek aan een filmzaal. Vandaar dat we op woensdag 17 februari de 
kinderen en kleinkinderen van onze leden uitnodigen voor een gezellige namiddag in 
de Speelfabriek aan de Leuvensesteenweg te Diest. Voor de (klein)kinderen (tot 12 
jaar)van onze leden, stellen we voor om 14 u. af te spreken aan de Speelfabriek zelf. 
Onze gilde neemt de prijs van het entreeticket ( + drankje) van de kinderen voor haar 
rekening. Om de nodige plaatsen te reserveren vragen we u de deelname te melden 
ten laatste op 15.02.2009. We maken een afspraak in de speelfabriek zelf ter hoogte 
van de toog. - om 14.00 uur. Ten laatste om 17 u. zijn we daar weg. 
 
 Indien u vervoerproblemen hebt, kunt u dit melden bij uw bestuurslid. We zorgen 
dan, in de mate van het mogelijke, voor het gepaste vervoer. 
 
Zoals reeds aangekondigd houden we een laatste kookles op zaterdag 27 februari, 
waarop de dames zijn uitgenodigd. Onze Ladies Night zal weer een feestelijk menu 
kennen dat door de mannen met veel ijver zal worden bereid. De mannen starten om 
16.30 u. met de voorbereidingen, de dames worden verwacht omstreeks 19.30 u. 
Hiervoor dien je in te schrijven bij uw bestuurslid en je betaalt hem/haar 10 € per 
deelnemer of je stort dit bedrag op rekening nr. 734-3850002-81 van de landelijke 
gilde Schaffen met vermelding: Ladies Night 27.02.2010 Inschrijven ten laatste op 22 
februari a.u.b. 
 

Ook plannen we tuinlessen met André Meyermans: 
*op woensdag 10 maart om 20 u in ScafniS een theorieles over ‘ Bestrijding van 
ziekten en insecten in de siertuin’. 
* op zaterdag 27 maart een demonstratie - snoeiles bij Jef Farasyn aan de 
Gennepstraat 18 te Zelem en dit vanaf 9.30 u. Voor elke les wordt een bijdrage 
gevraagd van 1 €, koffie inbegrepen. 
 

Tenslotte nodigen we iedereen uit op een boeiende gespreksnamiddag over de 
stand van onze pensioenen en waar we moeten op letten zodat we zeker zijn van 
een goede financiële regeling. Deze gespreksnamiddag gaat door in ScafniS op 
dinsdag 16 maart vanaf 13.30 u. in de namiddag, samen met Okra, die hierin het 
initiatief heeft genomen. 
 

Nog even eraan herinneren dat er op zaterdag 20 februari onze feestvergadering 
doorgaat en dat je hiervoor nog steeds kan inschrijven. 
 
Het bestuur. 


