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Beste leden,  

 

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

 

Woensdag 4 november:    Met de Ranger op stap. 

Woensdagen 11, 18 en 25 november:  Kooklessen voor mannen 

Maandag 16 november:    Ontspanningnamiddag voor onze senioren 

Zaterdag 12 december:    Ladies Night. 

 

Jongeren met de Ranger op Stap 

 

Voor de jongeren hebben we dit jaar gekozen om ze kennis te laten maken met de  

leefgewoonten van de Rangers. Op woensdag 4 november – dus in de herfstvakantie- gaan 

we op stap. 

 

Wie is onze gastheer? Het Regionaal Landschap Kempen en Maasland in het noordoosten van 

Belgisch Limburg bestaat uit de grenzeloze landschappen van de Hoge Kempen, de 

Maasvallei en het Kempen~Broek. We bevinden ons in de grootste brok natuur- en bosgebied 

van Vlaanderen. Hier is ook de vzw. Connecterra actief, helemaal gericht op natuurbeleving. 

 

Helemaal nieuw is deze Connecterra Special. De Ranger voert je terug naar de essentie in 

de natuur tijdens deze wel zeer speciale activiteit. Vuur maken, een broodje bakken, ... 

Onthaasting en gezelligheid staan centraal en na deze activiteit kan je zeggen dat je verbonden 

bent met de Aarde! Gegarandeerd een nieuwe natuurervaring! 

Dit programma is het meest aangewezen voor jongeren van 5 tot 14 jaar. We vertrekken 

om 13 u. aan ScafniS  en rijden naar het bezoekerscentrum van Connecterra, Zetellaan 54 

3630 Maasmechelen ( Eisden ).En we parkeren bij Toerisme Maasmechelen 

Daar wordt aan de jongeren een programma van 3 uur aangeboden. We kunnen per groep 20 

jongeren inschrijven, wees er dus snel bij.  

 

We bieden aan de deelnemers ook een drankje en een knabbel aan. Wat ook belangrijk is voor 

de ouders en grootouders is dat we zelf zorgen voor het nodige vervoer. U brengt de 

(klein)kinderen tegen 13 u. naar ScafniS en komt ze er terug afhalen omstreeks 18 u. 

 
Voor de deelname vragen we een kleine vergoeding van € 4 voor jongeren van onze leden 

(kinderen of kleinkinderen) en € 8 voor jongeren zonder link met onze gilde. 

 

Liefst inschrijven bij uw bestuurslid, uiterlijk vóór 30.10.2015. Gebruik hiervoor het 

inschrijvingsstrookje onderaan deze brief. Dan hebben we meteen de namen van de 

deelnemende jongeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kooklessen voor mannen 2015 

 

Ook dit jaar zijn er kooklessen voor mannen met Imelda Convents als lesgeefster. Afspraak 

in ScafniS op de woensdagen 11, 18 en 25 november telkens om 18u30. We bieden deze 

lessenreeks aan met de bedoeling telkens een vaste groep kooklustigen schitterende culinaire 

avonden te bieden. Als uitgangspunt voor het menu van elke les hebben we gekozen voor 

menu eigen aan de keuken van één bepaald land. 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. 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 12 december 2015 uiteraard weer in ScafniS. Koken starten we die dag om 17 u. 

De dames worden verwacht omstreeks 19.30 u.  

 

 

Ontspanningsnamiddag voor senioren. 

 

Op 16 november organiseert 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. 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. 

 

Het besstuur. 

 

 

 

 

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

Schrijft in voor ‘ Met de Ranger op stap’ ……………………………………….. ( naam) 

Voor de volgende jongeren: ( namen van de jangeren en leeftijd): 

1-……………………………………………………………………………………… 

2 …………………………………………………………………………………………. 

3- ………………………………………………………………………………………… 

en betaalt een bijdrage van …….. € door overschrijving op het bankrekening- nummer     

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

 

 

 

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

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

kooklessen 2015 en betaalt een bijdrage van 30 € door overschrijving op het bankrekening- 

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

 


