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Beste leden,  
 
Zoals reeds aangekondigd organiseren we onze Wijn- en kaasavond in de 
Gildezaal op zaterdag 19 november om 20 uur met als presentator dhr. Manu De 
Rijcke die een keur van 7 klassieke wijnen (4 witte en 3 rode) aanbiedt. In 
afwisseling op vorige jaren hebben we gekozen voor een wijnkenner met een brede 
aanbieding van wijnen binnen en buiten Frankrijk. De firma World Wild Wines, die 
we vinden te Molenstede op de Langeberg, heeft een schitterende reputatie 
opgebouwd in een wijnselectie van zowel Zuid-Europa, Noord- en Zuid Amerika, 
Australië als Zuid-Afrika. We zijn overtuigd dat dit voor vele wijnliefhebbers 
ongekende en aantrekkelijke smaakvariaties zal inhouden. Daarnaast voorzien wij 
een breed gamma van kazen, brood, koffie enz. Voor de goede orde worden de 
inschrijvingen geregeld door de verkoop van kaarten die u bij uw bestuurslid kan 
verkrijgen. Deelnemen voor de leden en hun huisgenoten kan aan 12€, voor 
buitenstaanders aan 15€. De kaart die u dan ontvangt dient u die avond mee te 
brengen. 
 
Voor de kooklessen zijn er ruim voldoende inschrijvingen toegekomen om met 2 
lessenreeksen te werken, eentje op woensdag en de andere op donderdag. We 
zijn dan ook benieuwd hoe de kookvaders het dit jaar er zullen vanaf brengen. 
 
Verder verwijzen we iedereen naar onze website www.lgschaffen.tk om de foto's 
van het voorbije weekend in Houffalize te ontdekken. In dezelfde aanpak willen we 
ook een bestand aanleggen van de e-mailadressen van onze leden. We hadden 
dan ook graag gehad dat u deze doorgeeft aan uw bestuurslid, tenminste voor zover 
dit nog niet gebeurd is. Het zal ons toelaten in de toekomst een nieuwsbrief snel en 
gericht te verspreiden. 
 
We geven u nog een paar data door van latere activiteiten: 
 
Opbouw van de kerststal: zaterdag 10 december vanaf 9 uur 
 
Weekend 2006: van 29 september tot 1 oktober 2006 in Irrel, gelegen in de Duitse 
Eifel net achter Echternacht. De reservering van het hotel en de voorbereiding van 
een aantal praktische zaken zijn in volle voorbereiding. 
 
Over al deze zaken volgt meer nieuws in een volgende ledenbrief. 
 
Het bestuur. 


