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27 oktober: Kaas- en wijnavond 

Zaterdag 27 oktober om 20u00 in zaal ScafniS is er de jaarlijkse 

kaas- en wijnavond. 

 

Wijnhuys ’t Kroontje (Diest) zal een aantal heerlijke wijnen 

aanbieden met een bijhorende uitleg. 

Drie rode en drie witte wijnen zullen worden gepresenteerd, 

voorafgegaan door een bubbel. 

Wijzelf gaan een rijk gevulde kaasschotel voorzien met 

verschillende soorten brood. 

 

Inschrijven is noodzakelijk en dit kan via een bestuurslid, 

wijkmeester of een mailtje naar Lgschaffen@telenet.be. 

 

16 € voor leden en hun huisgenoten 

21 € voor niet-leden 

Let op: Inschrijving is pas geldig na betaling. 
 

6 november: Senioren-namiddag  
Een senioren-ontspanningsnamiddag met Jan Wuytens. 

Jan Wuytens is een jonge solozanger-singer-songwriter en brengt Vlaamse schlagers. Overal waar 

hij zich laat horen valt de warmte en de kracht van zijn stem in de smaak van het publiek. 

Ondertussen schreef hij ook 12 eigen nummers. In januari 2016 kwam Jan in contact met Wendy 

van Wanten tijdens een toevallige samenwerking in één van de vele Vlaamse zalen. Wendy hoort 

Jan het Napolitaanse nummer ‘La Spagnola’ 

brengen terwijl ze zich klaarmaakt in haar loge. Zij stelt voor om dat nummer als duet op het einde 

van de show te brengen. Dit wordt fel gesmaakt door het publiek waardoor Jan en Wendy besluiten 

om verder samen te werken.  

Jan brengt deze namiddag zijn solo-programma. 

 

Wanneer  � dinsdag 6 november 14u00 - deuren open vanaf 13u30 

   Einde voorzien rond +/- 17u00 

 

Waar   �  Zaal Concordia 

   Schuurweg (naast de kerk) 

   3272 Testelt 

 

Inschrijven  � Gaston Didden 

   Famdidden@telenet.be 

   0474 99 14 93 

   vóór maandag 29 oktober 
 

Deelnameprijs: 5 € (alleen voor leden) 



 

NIEUWSBRIEF VOOR 

MEDEWERKERS 

 

04/11/2018        St-Hubertusviering Gildenzaal 

08/12/2018        Bouw van de kerststal aan de kerk (om 9u00) 

08/12/2018        LadiesNight in ScafniS 

Komende activiteiten 

Het bestuur 

14-21-28 november: Kooklessen 

Onze kokkin Imelda Convents gaat ook dit jaar een aantal kooklessen voor mannen 

begeleiden. 

Het is de bedoeling om een vaste groep kooklustigen schitterende culinaire avonden te 

bieden. Nieuwe deelnemers zijn zeer welkom want de lessen zijn toegankelijk voor de 

beginnende keukenliefhebber. 

 

Wanneer  � 14-21-28 november 18u30 

 

Waar   �  Gildenzaal 

 

Inschrijven  � via een bestuurslid  

   of een mailtje sturen naar Lgschaffen@telenet.be  

 

Deelnameprijs:  

  Voorschot voor de 3 lessen: 

  Leden: 30 € 

  Niet-leden: 40€ 

  Overschrijven op: 

  BE36 7343 8500 0281  
  van Landelijke Gilde Schaffen-Centrum 

Inschrijving (vóór 1 november) is pas definitief na ontvangst van de betaling. 

 
Op het einde van elke les wordt een afrekening gemaakt op basis van de kostprijs van de 

producten (gebruikt tijdens de les) en rekening houdend met het betaalde voorschot.  

Graag een aardappelschiller en keukenhanddoek meebrengen, alsook een schort. 

De lessen worden stipt afgesloten om 23u30. 

 

Op 8 december om 19u30 is het LadiesNight in zaal ScafniS en mogen de dames komen 

proeven van de beste gerechten die in één van de lessen klaargestoomd werden.  


