
 Schaffen, oktober-november 2009. 
 
 
 
 
 
Beste leden,  
 

Hierbij vindt u de eerste aankondiging van de herfstactiviteiten van onze gilde. 
 
1- Kooklessen voor mannen 
2- Kaas - en wijnavond.op 14.11.2009 
3- Sint - Hubertusviering. 

 
Zoals reeds aangekondigd gaan we verder met de kooklessen voor mannen met 
Georges Valgaerts, als lesgever, op hetzij de woensdagen 04 en 11 november en 2 
december (reeks één) hetzij de donderdagen 05 en 12 november en 3 december 
(reeks twee), telkens om 19 uur. We bieden 2 gelijke lessenreeksen aan met de 
bedoeling telkens een vaste groep van +/- 20 kooklustigen schitterende culinaire 
avonden te bieden. We willen dit jaar ook de kans bieden aan nieuwe deelnemers 
om in te stappen en dus lessen aan te bieden die ook voor beginnende 
keukenliefhebber toegankelijk zijn.We vragen dan ook u hiervoor in te schrijven 
en dus aan te duiden welke dag (woensdag of donderdag) u verkiest. Meteen 
vragen we een voorschot te betalen aan uw bestuurslid voor de aankoop van de 
nodige producten van 15 € voor de 3 lessen. Dit jaar zullen wij ons stipt houden aan 
de afspraken en de lessen afsluiten om 23.30 u. Voor een finale met de dames 
kijken we nog uit naar een gelegenheid begin 2010. Aanvullend voorzien we ook een 
les over het zelf bereiden van aperitieven/likeuren op donderdag 26 november 
om 20 u. in ScafniS. Nu is het François Valgaerts die hier ons de nodige 
technische ondersteuning zal bieden en zal laten proeven van zijn eigen bereidde 
aperitieven en digestieven. Deelname in de kosten voor deze avond, proeverij 
inbegrepen, 3 euro. 
 
Ook dit jaar organiseren wij een kaas- en wijnavond in de Gildenzaal op zaterdag 
14 november om 20 uur. En we mochten dit jaar weer een beroep doen op Patrick 
Rubbens en hebben hem dan ook graag hiervoor uitgenodigd. Hij is dit jaar terug van 
de partij met uitstekende wijnen (hij voorziet gemiddeld 1 fles per deelnemer); wij 
zorgen voor een een rijk kaas - en broodbuffet. Voor deelname kunt u een kaas - 
en wijnticket aanschaffen bij uw bestuurslid voor de prijs van 13 € (voor leden en hun 
huisgenoten) en 16 € voor niet-leden. Hierin is alles voorzien, ook bijv. Koffie om af 
te sluiten. 
 
En voor het optreden van BOTSWING zijn er nog plaatsen beschikbaar en kunnen 
er nog steeds inkomkaarten bekomen worden bij onze bestuursleden. 
 
Wij zijn eveneens op post op 8 november en werken volledig mee aan de organisatie 
van de St. Hubertusviering (vanaf 11.30 tot 19 u.) ten voordele van de Gildenzaal 
van onze parochie. 
 
 
Het bestuur. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
........................................................................(naam en voornaam) schrijft in voor de 
kooklessen 2009 en komt op woensdag / donderdag ( schrappen wat niet past) en 
betaalt een bijdrage van 15 € aan zijn bestuurslid ……………………………… 


