
Schaffen, november 2014. 
Rekening:  BE36 7343 8500 0281 

  E-mail:   Lgschaffen@telenet.be 

 
 
 
 
 
 

 

 

Beste leden,  

 

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

 

Woensdagen 12, 19 en 26 november:  Kooklessen voor mannen 

Maandag 17 november:    Ontspanningnamiddag voor onze senioren 

Zaterdag 22 november:    Mysterie 1212 

Zaterdag 6 december:     Ladies Night. 

 

Kooklessen voor mannen 2014 

Zoals reeds aangekondigd zijn er kooklessen voor mannen met Imelda Convents als 

lesgeefster. Afspraak in ScafniS op de woensdagen 12, 19 en 26 november telkens om 19 

uur. 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 

feestmenu’s 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 produkten) 

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. U bent pas ingeschreven bij betaling 

van dit inschrijvingsgeld. Verder vragen we u een aardappelschiller en een 

keukenhanddoek mee te brengen en is het aan te raden een schort te voorzien. 

Ook dit jaar zullen wij ons stipt houden aan de afspraken en de lessen afsluiten om 23.30 u. 

 

De Ladies Night 

Voor een finale met de dames, zijnde de Ladies Night, hebben we afspraak op  

zaterdag 6 december 2014 uiteraard weer in ScafniS. Koken starten we die dag om 17 u. 

De dames worden verwacht omstreeks 19.30 u.  

 

Ontspanningsnamiddag voor senioren. 

 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert op 17 november het gewestelijk bestuur voor alle 

senioren (+ 60) aangesloten bij de landelijke gilden van het gewest Diest een gezellige 

namiddag met een drankje en hapje. Dit gaat weer door in zaal Concordia te Testelt met een 

optreden van Lady Hill: zang en amusement- so we meet again. 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 of per E-mail: famdidden@telenet.be 

Uw bijdrage in de kosten beloopt 4 euro en kan je best storten op de rekening van onze gilde. 

  

 

 

 

 



Mysterie1212. 

 

Zaterdag 22 november vanaf 17u00 Avondwandeling / zoektocht mysterie 1212 in 

samenwerking met Sporthal Masano, Waterstraat 38, 3290 Diest.  

Hier kan je dus u aanbieden en ligt de start; 

 

Zoektocht mysterie 1212 

In het jaar 1212 werd op het dorpsplein van Schaffen een pater uit de nabijgelegen abdij 

vermoord. Mysterie 1212 stuurt de deelnemers in kleine groepjes op weg om te 

ontdekken wie de moordenaar is. Met behulp van een kaart gaan ze op zoek naar 10 

plaatsen waar één van de verdachten wordt voorgesteld en een raadsel moet worden opgelost. 

De groepen die alle raadsels hebben opgelost, weten ook wie de moordenaar is. 

Avondwandeling  
Wie niet wil deelnemen aan de zoektocht kan ook even genieten van een gezellige 

avondwandeling. 

 

Kostprijs 
6 euro per volwassene, 3 euro per kind tot 12 jaar  

Inclusief in de kostprijs:  

2 consumpties onderweg (jenever of frisdrank, glühwein of warme choco), versnapering 

voor de volwassenen, snoepprikker voor de kinderen. Bij aankomst een warme mok 

ajuinsoep. 
 

Inschrijvingen 
Inschrijven vóór 16 november is verplicht en kan via e-mail masano@yucom.be   of   

telefonisch bij Jenny 013/33.77.63 of in Sporthal Masano zelf en uiteraard ook op ons 

welgekend E-mailadres Lgschaffen@telenet.be.  Geef ook het uur op dat je graag wil 

vertrekken. 

Het inschrijvingsgeld betaal je cash in Sporthal Masano ten laatste de avond zelf aan Jenny of 

stort je op de rekening van onze gilde ten laatste op 14 november. 

 

 
! Vergeet uiteraard niet onze super gezellige kaas- en wijnavond van zaterdag 15 november 

 

! Wij zijn eveneens op post op 9 november en de St. Hubertusviering  

   (vanaf 11u30 tot 19u.) ten voordele van de Gildenzaal van onze parochie. 

 

Het bestuur. 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Dhr. .......................................................................(naam en voornaam) schrijft in voor de 3 

kooklessen 2014 en betaalt een bijdrage van 30 € door overschrijving op het bankrekening- 

nummer BE36 7343 8500 0281 van de Landelijke Gilde van Schaffen- Centrum. 

 


