
 Schaffen, oktober-november 2010. 
 
 
 
 
 
 
Beste leden,  

 
Hierbij vindt u de eerste aankondiging van de herfstactiviteiten van onze gilde. 

 

1- Kooklessen voor mannen 
2- Kaas- en wijnavond op 20.11.2010. 
3- Sint - Hubertusviering. 

 

Zoals reeds aangekondigd gaan we verder met de kooklessen voor mannen met  
Georges Valgaerts, als lesgever, op de woensdagen 17 en 24 november en 1 
december telkens om 19 uur. Indien het aantal kandidaten zou oplopen tot +25 
zullen we eveneens de donderdag deze kooklessen voorzien (allicht 18 november en 
2 en 9 december). We bieden deze lessenreeksen aan met de bedoeling telkens een 
vaste groep kooklustigen schitterende culinaire avonden te bieden. We willen ook 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. Gebruik hiervoor het strookje onderaan dit blad. Nog 
even herhalen: enkel bij voldoende aantal inschrijvingen zal de les ook op 
donderdag kunnen plaatsgrijpen. Meteen vragen we uw inschrijvingsstrookje, 
samen met het voorschot (voor de aankoop van de nodige producten) van 15 € voor 
de 3 lessen, te bezorgen aan uw bestuurslid. Dit jaar zullen wij ons stipt houden aan 
de afspraken en de lessen afsluiten om 23.30 u. Voor een finale met de dames, 
zijnde de Ladies Night, hebben we afspraak op zaterdag 11 december 2010 in de 
Gildenzaal.  
 

En ook dit jaar organiseren wij een kaas- en wijnavond in de Gildenzaal op 
zaterdag 20 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 met eerst een selecte Cava en vervolgens 3 witte en 3 rode wereld-
wijnen). Wijzelf 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. 
 
Wij zijn eveneens op post op 7 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. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dhr. .......................................................................(naam en voornaam) schrijft in voor 
de kooklessen 2010 en komt op woensdag / donderdag(indien dit wordt 
georganiseerd) ( schrappen wat niet past) en betaalt een bijdrage van 15 € aan zijn 
bestuurslid ……………………………… 


