
 

  

 

 

 

Email:   Lgschaffen@telenet.be   Bankrekeningnummer: BE36 7343 8500 0281 

Website:  www.Lgschaffen.be    Bezoek ook onze Facebookpagina  

 

Beste leden, 

 

Zondag 7/11   Sint-Hubertusviering * Afhaalmenu 

Ook dit jaar organiseert de Gildenzaal zijn jaarlijkse eetdag t.v.v. de werking van de zaal.  

Inschrijven kan   via https://forms.gle/TjQ3jY59x5q85Uhd9  

of  via www.gildenzaalschaffen.be  

of  via een mailtje te versturen met jullie keuze naar info@gildenzaalschaffen.be  

Gelieve vooraf te reserveren/betalen op de rekening van de Gildenzaal: BE15 7340 0965 3630. 

Afhalen op zondag 7 november tussen 10u30 en 13u30.    

                                      

Dinsdag 09/11   Seniorenwerking gewest Diest 
In zaal Concordia Schuurweg 4 in Testelt is er een ontspanningsnamiddag met het duo Enjoy.  

  
 

Inschrijven doe je bij Gaston hetzij op zijn mailadres: famdidden@telenet.be  

of door te bellen op zijn nummer 0474 991493.  

Als lid betaal je 5€ rechtstreeks aan Gaston of storten op de rekeningnr. BE36 7343 8500 0281 

van onze gilde, niet-leden betalen uiteraard 9€. 

Deuren zijn open vanaf 13u00. Optreden begint om 13u30. 

 

Zaterdag 13/11   Bowling in ’t Kanaal in Beringen 
We nodigen iedereen uit om mee te gaan bowlen in het Sportcentrum ’t Kanaal Commelo 11 in 

Beringen. We spreken ter plaatse af tegen ten laatste 19u00. Eerste spel is gratis.  

Het tweede spel kost 4€. Niet-leden betalen 8€. 

Consumpties zijn voor eigen rekening. 

Inschrijven via uw bestuurslid of wijkmeester vóór 8 november, zodat we voldoende banen 

kunnen reserveren. Een email naar Lgschaffen@telenet.be is ook altijd mogelijk, 

Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van uw betaling op onze bankrekening. 

Ledenbrief 

 November 2021 

Het repertoire van het duo Enjoy is heel ruim en bestaat uit 

verschillende genres muziek, zoals crooners, schlagers, disco, 

rock&roll, line-dance, enz. Ze brengen nummers van Frans Bauer, 

Christoff, Laura Lynn, Eddy Wally, Bobby Prins, André Hazes, 

Corry Konings, maar ook van Engelbert Humperdinck, Tom Jones, 

Elvis Presley, Tina Turner, The Platters, Roy Orbison, enz. 
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Maandag 15/11  Onderhoud kapel Oosterlinden 
Om 18 uur komen we samen aan de kapel van Oosterlinden in de Kleinbaan om wat te snoeien,  

de dakgoten te reinigen en alles op te kuisen.  

Breng een hark, keerborstel, snoeischaar enz. mee. Vele handen maken licht werk.  

We willen ook deze kapel verder openhouden als historisch baken in de geschiedenis van ons 

mooie dorp. Alvast bedankt om mee te werken. 

 

Donderdagen 18/11 - 25/11 - 02/12  Kooklessen voor mannen 

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. 

 

Vanaf nu neemt Hilde Beutels het roer over van Imelda.  

We danken Imelda voor haar inzet gedurende verschillende jaren. 

 

Waar     ➔  zaal ScafniS   

Aanvang     ➔ 18u30 

Einde     ➔ 23u30 

Wat meebrengen ➔ een aardappelschiller, keukenhanddoek, schort & snijplankje 

 

De kooklessen zijn enkel bestemd voor leden. Zij betalen een voorschot van 30€ (10€ per les). 

Niet-leden kunnen pas deelnemen wanneer ze lid worden.  

Voor nieuwe leden bedraagt het lidgeld 14€. Dit geldt niet voor mensen die de laatste 5 jaar 

lid waren, dan bedraagt het lidgeld 28€. 

 

Inschrijving is pas definitief na betaling op onze bankrekening (vóór 10/11). 

Op het einde van elke les wordt de rekening gemaakt op basis van de kostprijs van de producten 

gebruikt tijdens die les en rekening houdend met uw betaald voorschot.  

 

    
 

Komende activiteiten 
❖ De nieuwe lidkaarten zijn in aantocht. Meer info volgt later nog. 

❖ Zaterdag 11 december  Ladies Night 

❖ Woensdag 29 december  Muurklimmen in be-MINE in Beringen 

 

Voor vragen en voorstellen staan we zeker open.  

Stuur ze ons gerust toe ( Lgschaffen@telenet.be ).  

 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur. 
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