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Maart
Maandag

4 maart

Spelletjesnamiddag, o.a. scrabble.
Eigen gezelschapsspelen zijn ook welkom.

13u30 Contact Maria Van Wesenbeeck Tel. 03 383 66 80.
Pastorij Om 13u30 Prijs € 2, niet-leden € 3.

Woensdag

Koken met kinderen Workshop tijdens de krokusvakantie
Kook samen met je (klein)kinderen om daarna samen te smullen.
We maken o.a. pizza, spaghetti, cupcakes, peperkoekenhuisje...

6 maart

Start 9u30 – Samenkomst 9u15, de activiteit duurt tot ca. 13u00
09u30 Prijs € 5 euro, niet leden € 9 en kinderen gratis
KLJ lokaal
Graag inschrijven voor 3 maart via kvlvhalle@gmail.com
Doe zeker kledij aan die wat “gesmos” kan verdragen
Schrijf ze vrij : Laat jouw brief levens veranderen! Iedereen welkom
KVLV en Amnesty International slaan opnieuw de handen in elkaar naar aanleiding van
Woensdag Internationale Vrouwendag op 8 maart. Toon je solidair met vrouwen in nood en schrijf
mee . Het helpt echt! Heel vaak worden gevangenen vrij gelaten na een schrijfactie.
maart Alles is aanwezig maar eigen papier en postzegels mee nemen mag natuurlijk ook!
09u30
KLJ lokaal Doorlopend welkom van 09u30 tot 21u30, begeleiding aanwezig - gratis
Dit kan aansluitend bij- of tijdens de kookworkshop

6

Zingeving : lezing door schrijfster Leen Dehouwer over haar boek :
“Het leven bruist eens draken vergruisd”
maart Start 19u00 - Iedereen welkom!
18u45 Koffie, thee gratis, andere drankjes aan democratische prijs
KLJ lokaal Prijs: €5, niet leden € 9
Dinsdag

12

Maandag Spelletjesnamiddag,
voor meer info:
maart zie bovenaan : idem als 4 maart
13u30 Pastorij

18

Donderdag

Fermenteren kan je leren, workshop, lees voor alle info de aparte affiche

21 maart

Start 19u00, Prijs €3 en niet leden €8
18u45 Meebrengen: snijplankje, mesje, gesteriliseerd glazenpotje met plastic deksel of weckpotje
KLJ Lokaal Alle drankjes aan democratische prijzen.
Zaterdag Garageverkoop i.s.m. KWB
Vertrek bij familie Cools, Medelaar 11, vanaf 8u30.
maart Zelf meedoen kan ook nog, inschrijven t.e.m. 23 maart, via onze website
08u30 Voor alle info, zie de bijgevoegde flyer.

30

2 maandenfolder werkjaar 2019

April
Vanaf 1 april gaan we weer samen fietsen!

FIETSEN Op maandagen om 13u30 - samenkomst 13u 25 aan de kerk
Op woensdagen om 19u30 - samenkomst 19u 25 aan de kerk
Daguitstap naar de Vlaamse Ardennen. Zie aparte folder voor uitgebreide info
Vertrek om : 7.45 u. aan de kerk (Halle) - 7.55 u. opstap van Schilde aan Okay.
Bezoek o.a. koffiebranderij Hoorens in Zottegem en kasteel Ooidonk in Sint Maria Leerne,
Dinsdag nadien gaan we nog naar Astene Sas en Lokeren
april
7u40 Prijs leden 52 euro en 57 euro voor niet-leden.
Kerk Info Maria Van Wesenbeeck tel: 03/3836680. Mail: mariavanwesenbeeck@hotmail.com
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Graag inschrijven vóór 18 maart 2019 en bedrag te storten op de
rekening van KVLV Halle BE14 8002 0523 3183 met vermelding naam en “daguitstap”
Middag voor weduwen en alleenstaanden
Koffietafel - ontspanning Monique en Jef Grimon
Woensdag Locatie: St. Antonius -Achterstraat - cafetaria Beuk en Noot - tegenover huisnummer 37
april
13u30 Inschrijven voor 12 april
Cafetaria Prijs: 7 euro leden - 10 euro niet leden.
School
Beuk&Noot Inschrijven tot 12/04 door betaling van het juiste bedrag en melding naam
op rek. BE 14 8002 0523 3183 van KVLV Halle
Contact: Lieve Dresseleers daf_yke@hotmail.com – 03 385 33 81

24

Ochtendwandeling in Zoersel Bos, nadien ontbijt in de Castelijnshoeve
Bezoekerscentrum vertrek 06u30 - samenkomst 6u25 - Wandeling o.l.v. Will de Clippeleir
Geen honden, ook niet aangelijnd. De wandeling duurt ongeveer 2,5 uur.
Laarzen of waterdichte wandelschoenen zijn wenselijk,
Tussen de wandeling en het ontbijt, kunnen we nog een kort bezoek brengen aan de
Zaterdag aspergekwekerij naast herberg “In De Wandeling”

27 april

Nadien kun je mee ontbijten (ook voor de niet wandelaars!) in deCastelijnshoeve, die
06u25 speciaal voor ons, vroeger opengaat en wel om 10u
Bezoekers
centrum Prijs wandeling + ontbijt: € 20 en € 22 voor niet-leden
Prijs alleen ontbijt : € 18
en prijs enkel wandeling : €2 en € 4 voor niet-leden
10u00
Castelijns Inschrijven voor 20 april via het speciale invulformulier op de website
hoeve www.kvlvhalle.be Of via onderstaande contacten
Contact wandeling: Mieke Jansen miekejansen@telenet.be 0477/210.277
Contact ontbijt: Nadine Sleeuwaert nadine.sleeuwaert@skynet.be 0492/915.306
+ Inschrijving geldig na betaling op rekening van KVLV Halle BE14 8002 0523 3183
met vermelding van naam en waarvoor U betaalt

