
Inhoud 
1 Senioren : namiddag 

met Nostalgique 

2 kooklessen mannen 

email : Lgschaffen@telenet.be
website : www.Lgschaffen.be
 

Op dinsdag 5 november 2019 dompelt Nostalgique
de sfeer van de populaire muziek uit de jaren ‘50
‘90 en brengt je graag in de stemming van de cafés waar 
vroeger als middelpunt de jukebox te vinden was. In hun uniek 
concept moedigen ze iedereen aan om een plaatje aan te 
vragen in hun ‘Live Jukebox’. Bij de aanvraag wordt ook 
vermeld: van wie, voor wie en waarvoor. Dit bevordert de 
sfeer: soms ontroerend, soms motiverend, soms 
ondersteunend, steeds met een ludieke knipoog. Nostalgique 
heeft een aanbod van meer dan 280 klassevolle 
jaren 1950 tot 1999.  
 
Zoals vorige jaren spreken we af aan zaal Concordia, 
Schuurweg 4 te Testelt (naast de kerk).  
Het optreden start om 13u30, deuren gaan open om 13u
 
Inschrijven uiterlijk op 28 oktober bij Gaston Didden 
famdidden@telenet. be, Tel.: 0474 991493
 
Deelnameprijs € 5,00 (alleen voor leden 60+)

LEDENBRIEF
oktober

Di 05-11-2019 : seniorennamiddag 
met Nostalgique 

Woensdagen 13, 20 en 27
kooklessen mannen 

Lgschaffen@telenet.be  bankrekeningnummer : BE36 7343 8500 0281
www.Lgschaffen.be    facebook : lgschaffencentrum

Dit jaar zijn er terug de kooklessen voor mannen met Imelda 
Convents als lesgeefster. Afspraak in de Gildenzaal
woensdagen 13, 20 en 27 november telkens om 18u30. 
 
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.
 
We vragen u hiervoor in te schrijven via Lgschaffen@telenet.be
via een bestuurslid vóór 05/11/2019.  
 
leden voorschot van € 30,00 
niet-leden voorschot van € 30,00 + € 10,00 
Op het einde van elke les wordt dan telkens 
gemaakt op basis van de kostprijs van de producten gebruikt 
tijdens die les en rekening houdend met uw betaald voorschot.

Nostalgique je onder in 
de sfeer van de populaire muziek uit de jaren ‘50-‘60-‘70-‘80-
‘90 en brengt je graag in de stemming van de cafés waar 
vroeger als middelpunt de jukebox te vinden was. In hun uniek 
concept moedigen ze iedereen aan om een plaatje aan te 

n hun ‘Live Jukebox’. Bij de aanvraag wordt ook 
vermeld: van wie, voor wie en waarvoor. Dit bevordert de 
sfeer: soms ontroerend, soms motiverend, soms 
ondersteunend, steeds met een ludieke knipoog. Nostalgique 
heeft een aanbod van meer dan 280 klassevolle songs uit de 

Zoals vorige jaren spreken we af aan zaal Concordia, 

deuren gaan open om 13u00. 

Inschrijven uiterlijk op 28 oktober bij Gaston Didden – 
enet. be, Tel.: 0474 991493 

€ 5,00 (alleen voor leden 60+) 

LEDENBRIEF 
oktober 2019 

namiddag  

7-11-2019  

BE36 7343 8500 0281 
facebook : lgschaffencentrum 

kooklessen voor mannen met Imelda 
Gildenzaal op 

november telkens om 18u30.  

Het is de bedoeling om een vaste groep kooklustigen schitterende 

Nieuwe deelnemers zijn zeer welkom want de lessen zijn 
toegankelijk voor de beginnende keukenliefhebber. 

Lgschaffen@telenet.be of 

€ 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 

rekening houdend met uw betaald voorschot. 



 

NIEUWSBRIEF VOOR 
MEDEWERKERS 

  

Komende activiteiten 

Het bestuur 

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 7 december 2019 maar dan in Scafnis. 
We starten die dag om 17u. 
De dames worden verwacht omstreeks 19u30. 

03/11/2019 St-Hubertusviering Gildenzaal 

07/12/2019 Ladies Night in Scafnis 

14/12/2019 Kerststal opzetten Sint-Hubertusplein vóór de kerk !!! aangepaste datum 

21/12/2019 kinderen naar de cinema te Koersel met (groot)ouders 


