
Gezien het Tejaterkaffee niet meer doorgaat in het najaar 
maar in mei/juni 2018 is deze uitstap momenteel van onze 
agenda verdwenen. 
 
We werken echter met Ktg Uilenspiegel aan een nieuwe 
formule om u toch nog van deze plezante avond te laten 
genieten.  
 
Meer nieuws hierover volgt later nog. 
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03-11-2017 uitstap Cosmodrome 
wijziging filmvoorstelling 

Wij ontvangen van Cosmodrome Genk het bericht dat hun 
filmprogrammatie voor 03-11-2017 gewijzigd is naar de film 
Polaris. 
 
James, een rondreizende pinguïn van de zuidpool, 
ontmoet de vrolijke beer Vladimir op het ijs van de 
Noordpool en kijken naar de sterren. Samen slagen zij erin 
om een observatorium en een geïmproviseerde raket te 
bouwen. Tijdens hun reis rond de aarde, naar Mars en zelfs 
Saturnus, ontdekken ze dat de planeten gelijkenissen maar 
ook verschillen vertonen. 
 
Verder blijft ons programma ongewijzigd. 
Inschrijven kan nog tot 20 oktober 2017 via onze email of bij 
een bestuurslid. 
 
volwassene   kind minder dan 16 jaar 
€   8,00   voor leden  €  5,00  voor leden 
€ 11,00   niet-leden  €  9,00  niet-leden 
    kind minder dan 5 jaar gratis 
 
Deelname is pas definitief na ontvangst van uw betaling. 

Meer info : 
https://www.kattevennen.be/nl/acti
viteiten/360-show-polaris/142/ 

 



 

NIEUWSBRIEF VOOR 
MEDEWERKERS 

  Hannah en Pieter brengen “meezingers anders gebracht”. 
Liedjes die iedereen kent in een unieke combinatie van live 
gitaar, viool en zang. Uitnodiging in bijlage 
 
Aanvang voorstelling 14u00 – deuren 13u30 
Zaal Concordia, Schuurweg (naast de kerk) 3272 Testelt 
 
Inschrijven bij Gaston Didden – famdidden@telenet.be of GSM 
0474/99.14.93 vóór 29 oktober 2017. 
 
Deelnameprijs € 5,00 (alleen voor leden) 

05-11-2017 Sint-Hubertusviering 
09-12-2017 Ladies Night (afsluiter kooklessen mannen) 
16-12-2017 opstellen Kerststal op Sint-Hubertusplein 

07-11-2017 Senioren : namiddag met 
Hannah en Pieter 

Voorsmaakje op 
https://www.youtube.com/watch?
v=wTk_lbIPirM 
 

Komende activiteiten 

Het bestuur 

15,22,29-11-2017 kooklessen mannen 
Dit jaar zijn er terug de kooklessen voor mannen met Imelda 
Convents als lesgeefster. Afspraak in de Gildenzaal op 
woensdagen 15, 22 en 29 november 2017 telkens om 18u30.  
 
Het is de bedoeling om een vaste groep kooklustigen schitterende 
culinaire avonden te bieden. We gaan dit jaar voor de 
wereldkeuken. : Mexicaans, Grieks en Oosters. Nieuwe deelnemers 
zijn van harte welkom want de lessen zijn toegankelijk voor de 
beginnende keukenliefhebber.  
 
We vragen u hiervoor in te schrijven via Lgschaffen@telenet.be of 
via een bestuurslid.  
 
leden voorschot van € 30,00 
niet-leden voorschot van € 30,00 + € 10,00 deelnameprijs = € 40,00 
Op het einde van elke les wordt dan telkens een afrekening 
gemaakt op basis van de kostprijs van de producten gebruikt 
tijdens die les en rekening houdend met uw betaald voorschot. 
 
Voorschot € 30,00 voor de leden en € 40,00 voor de niet-leden over 
te schrijven op bankrekeningnr. BE36 7343 8500 0281van Landelijke 
Gilde Schaffen-centrum. U bent pas ingeschreven na ontvangst 
van uw betaling. 
 
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 23u30. 
 
Voor de finale met de dames, zijnde de Ladies Night, hebben we 
afspraak op zaterdag 9 december 2017 uiteraard weer in de 
Gildenzaal. We starten die dag om 17u 
De dames worden verwacht omstreeks 19u30. 


