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Beste leden,  
 
Hierbij vindt u de eerste aankondiging van de herfstactiviteiten van onze gilde. 

 

1- Kooklessen voor mannen 
2- Opstellen Kerststal 
3- Workshop Cupcakes voor jongeren 
 

1- Zoals reeds aangekondigd gaan we verder met de kooklessen voor mannen 
met  Georges Valgaerts als lesgever, op de woensdagen 14, 21 en 28 
november telkens om 19 uur in ScafniS. Indien het aantal kandidaten zou 
oplopen tot +25 zullen we eveneens op maandag deze kooklessen voorzien 
op 12, 19 en 26 november. We bieden deze lessenreeksen aan met de 
bedoeling telkens een vaste groep kooklustigen schitterende culinaire 
avonden te bieden. Als uitgangspunten voor de menu’s hebben we: light 
recepten, vergeten groenten en wildgerechten. We willen ook dit jaar de kans 
bieden aan nieuwe deelnemers om in te stappen en dus lessen aan te bieden 
die voor de beginnende keukenliefhebber toegankelijk zijn. We vragen u 
hiervoor in te schrijven en dus aan te duiden welke dag (maandag of 
woensdag) u verkiest. Gebruik hiervoor het strookje onderaan dit blad. Nog 
even herhalen: enkel bij voldoende aantal inschrijvingen zal de les ook op 
maandag kunnen plaatsvinden. 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 9 februari 
2013; dus in aanloop naar Sint-Valentijn. 
 
 

2- Naar jaarlijkse gewoonte stellen we ook dit jaar de kerststal op aan de kerk 
met de bedoeling de kerstsfeer in Schaffen te brengen. Op zaterdag 15 
december gaan we om 9 uur aan de slag. We zouden het ten zeerste op 
prijs stellen als we wat hulp kunnen krijgen van onze leden die zich hiervoor in 
de voormiddag willen inzetten. Alleen er al bij zijn in de groep van 
enthousiaste timmerlieden is plezant. Aarzel dus niet en kom tegen 9 uur naar 
het Sint-Hubertusplein. 
 
 
 
 
 
 



3- Op woensdag 19 december verwachten we dan weer de jongeren om 14 
uur in de keuken van ScafniS voor een workshop cupcakes: bakken en 
versieren. We hebben een ervaren cupcake-bakster weten te strikken  
(Evy Verspreet) die alles zal leren van naald tot draad. De jongeren zijn bij 
voorkeur ongeveer tussen de 8 en 15 jaar. Ze kunnen best ook wat uitrusting 
voorzien om aan de slag te gaan. Ze brengen mee: 

- Een schort 
- Een grote doos om de cupcakes mee naar huis te nemen. 
- Een placematje zonder ribbels (dus glad oppervlak) 
- Een (kleine) deegrol. 

 
Op praktische redenen is het aantal deelnemers beperkt tot 12. De eerste 
12 komen op 19 december aan de beurt. Indien er meer kandidaten zijn 
herhalen we deze workshop in de loop van de volgende maanden. 
 
Inschrijven doe je door de deelname te bevestigen bij Gaston op het 
nummer 0474/99 14 93 of op E-mail: famdidden@skynet.be We vragen per 

kind een kleine bijdrage van €2, te storten op rekening nr. BE36 7343 

8500 0281 van de landelijke gilde Schaffen-Centrum. Hiervoor zullen ze 

ruim gecompenseerd worden met super lekkere cupcakes waar ze thuis 

kunnen van snoepen met mama en papa, broer en zus of oma en opa.  
 

 
We willen u graag ontvangen bij deze activiteiten. 
 
Het bestuur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dhr. .......................................................................(naam en voornaam) schrijft in voor 
de kooklessen 2012 en komt op woensdag / maandag(indien dit wordt 
georganiseerd) ( schrappen wat niet past) en betaalt een bijdrage van 15 € aan zijn 
bestuurslid ……………………………… 


