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Beste  leden,  

 

 

 

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

 

Zaterdag 5 november:     Bestuursverkiezingen. 

Woensdagen 16, 23 en 30 november:  Kooklessen voor mannen 

Woensdag 16 november:    Ontspanningsnamiddag voor de senioren 

Zaterdag 10 december:    Ladies Night 

 
 

Woensdag 2 november: Pionnen en Dobbelstenen om 14u00 te Scafnis 

 

Ter herinnering: inschrijven kan nog tot 24 oktober. Zie onze vorige nieuwsbrief. 

 

Zaterdag 5 november: bestuursverkiezingen en gezellig samenzijn. 

 

Zoals aangekondigd organiseren we dit jaar bestuursverkiezingen.  

We volgen hiervoor 2 pistes: 

� Op zaterdag 5 november tussen 15 en 19 u. nodigen we al onze leden, hun partner 

en kinderen tot 12 jaar uit in zaal ScafniS uiteraard om hun stem uit te brengen maar 

ook om er samen te genieten van het gezellig samenzijn met een drankje en een 

stevige hap van Hoeveslagerij Ter Hees. Om dit te kunnen organiseren vragen we om 

in te schrijven ten laatste op 3 november hetzij bij Hilde: bel 0477 96 90 03 of  mail 

hilde.van.dam.schaffen@gmail.com  hetzij bij Gaston: bel 0474 99 14 93 of mail 

famdidden@telenet.be   

� Achteraf bezorgen we een stembrief aan diegene die er die dag niet bij kunnen 

zijn en onze wijkmeesters komen deze dan ophalen tegen een nog af te spreken 

datum. 

 

Op de verkiezingslijst vindt u de namen van al onze leden in alfabetische volgorde en in drie 

lijsten opgedeeld. De eerste bevat leden tot 35 jaar, de tweede leden van +35 tot 64 jaar en 

de derde leden van + 65 jaar. Bedoeling is dat u 15 namen aanduidt op lijst 1 of 2 van leden 

die u geschikt acht voor een bestuursfunctie. 

 

Leden van lijst 3 zijn niet verkiesbaar maar kunnen wel nog deel uitmaken van het bestuur 

door coöptatie. 

 

De bestuursleden van ons huidig bestuur zijn aangeduid op deze lijsten. We zouden het ten 

zeerste waarderen indien jullie langskomen op 5 november, waarvoor onze beste dank. 

 

 

 

 



 

Ontspanningsnamiddag voor senioren. 

 

Op 8 november vanaf 14u00 organiseert het gewestelijk bestuur voor alle senioren (+ 60 en 

hun partner) 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 muzikaal 

optreden van de groep Tralali. Je schrijft hiervoor best in bij de secretaris Gaston (zie 

hierboven).  

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

(zie bovenaan deze brief). 

 

Kooklessen voor mannen 2016 

 

Dit jaar zijn er terug kooklessen voor mannen met Imelda Convents als lesgeefster. Afspraak 

in de GILDENZAAL op de woensdagen 16, 23 en 30 november telkens om 18u30.  

We bieden deze lessenreeks aan met de bedoeling telkens een vaste groep kooklustigen 

schitterende culinaire avonden te bieden We gaan dit jaar voor feestelijke gerechten. Nieuwe 

deelnemers zijn van harte welkom en dus zijn de lessen toegankelijk voor de beginnende 

keukenliefhebber. 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 10 december 2016 uiteraard weer in de Gildenzaal. We starten die dag om 17 u. 

De dames worden verwacht omstreeks 19.30 u.  

 

Het bestuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Schrijft in voor de bestuursverkiezingen met gezellig samenzijn op zaterdag 5 november van 

15 tot 19 u. ……………………………………….. ( naam) met … x volwassenen en … x 

jongeren tot 12 jaar. 

 

 

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

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

kooklessen 2016 en betaalt een voorschot van 30 € door overschrijving op het bankrekening- 

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


