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Beste leden,  

 

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

 

Woensdagen 13, 20 en 27 november:  Kooklessen voor mannen 

Zaterdag 7 december:     Ladies Night. 

Maandag 18 november:    Ontspanningnamiddag voor onze senioren 

 

Kooklessen voor mannen 2013 

Zoals reeds aangekondigd gaan we verder met de kooklessen voor mannen 

met Georges Valgaerts als lesgever. Afspraak in ScafniS op de woensdagen 13, 20 en 27 

november telkens om 19 uur. Aangezien hij echter verhinderd is op 20 november hebben we 

een beroep kunnen doen op een kookdame Imelda Convents die ons dan nieuwigheden zal 

aanleren. Enkel indien het aantal kandidaten zou oplopen tot +25 zullen we eveneens de 

maandag deze kooklessen voorzien (dus 11, 18 en 25 november). We bieden deze lessenreeks 

aan met de bedoeling telkens een vaste groep kooklustigen schitterende culinaire avonden te 

bieden. Als uitgangspunt voor het menu hebben we voor wild gekozen met de bedoeling de 

eindejaarfeesten voor te bereiden. We willen ook dit jaar 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. Gebruik 

hiervoor het strookje onderaan dit blad. Meteen vragen we uw inschrijvingsstrookje, samen 

met het voorschot (voor de aankoop van de nodige producten) van 30 € voor de 3 lessen,  

over te schrijven op de rekening bovenaan dit blad en geregistreerd op naam van de landelijke 

gilde van Schaffen-Centrum. Dit jaar zullen wij ons stipt houden aan de afspraken en de 

lessen afsluiten om 23.30 u. 

 

De Ladies Night 

Voor een finale van de kooklessen met de dames, zijnde de Ladies Night, hebben we 

afspraak op zaterdag 7 december 2013 uiteraard weer in ScafniS. Koken starten we die dag 

om 17u00. De dames worden verwacht omstreeks 19u30.  

 

Ontspanningsnamiddag voor senioren. 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Centrale van Leuven voor alle senioren (+ 60) van 

het gewest Diest een gezellige namiddag met een drankje en hapje.  

Dit gaat weer door op maandag 18 november in zaal Concordia te Testelt met de Flying 

Bompa’s. Iedere senior ontvangt een persoonlijke uitnodiging en ook de partner is hier 

welkom. Je schrijft hiervoor best in bij de secretaris Gaston Didden op het nummer 0474-99 

14 93. 

 

Het bestuur. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Dhr. .......................................................................(naam en voornaam) schrijft in 

voor de 3 kooklessen 2013 en betaalt een bijdrage van 30 € door overschrijving 

op het bankrekening- nummer BE36 7343 8500 0281 van de Landelijke Gilde 

van Schaffen – Centrum. 
 


