2 maandenfolder werkjaar 2019
Mei
Donderdag

Bloemschikken,
We maken een bloemstuk tussen 2 houten schijven.
mei
Rita zorgt voor de schijven, de oasis en bevestiging,
samenkomst
Verdere info zie apart blad. Prijs : € 17, niet leden € 20

9

18u50
start 19u00
KLJ Lokaal

Weekend

11 & 12
mei

Graag inschrijven via website en betalen vóór 30 april op rek.nr van
KVLV Halle BE 14 8002 0523 3183 , vermeld uw naam en “bloemschikken”
Contact Rita Tel. : 0478 47 73 32
Fietsweekend Ooirschot.
10 dames gaan fietsen in de omgeving van Oirschot in Nederland.
Zij die zich ingeschreven hebben, krijgen een aparte brief met alle
informatie en mogen al 100 euro overmaken op rekening van KVLV
Halle, BE 14 8002 0523 3183 met vermelding van naam en “fiets WE”.
Contact Gerda : 0477 24 81 69

Woensdag Leesgroep . “Zoon in Congo” van Leen Van den Berg
Eind 19e eeuw trekt de jonge Elias Francken samen met de mysterieuze
mei
August vanuit Antwerpen naar Congo en raakt daar zijn onschuld kwijt.

15

13u00
Pastorij

Prijs € 3 euro, niet leden € 5 ter plaatse te betalen
Contact Mieke Tel. 0477 21 02 77

Woensdag

Kookles : Midden Oosten/ Libanees (Mezze).
Workshop in 4 groepen, we maken Libanese mini kipburgers en
mei
lamsburgers, auberginepuree, gekruide bloemkoolrijst, labna(soort
yohurt) met groene chili granaatappel en sumac (soort bes).
Samenkomst
Mee nemen : schort, mesje, snijplank...
18u45

22

Start 19u00
KLJ lokaal

Maandagen
Woensdagen

Prijs : leden € 12 en niet leden € 15
AUB inschrijven via website en betalen vóór 18 mei op rek.nr van
KVLV Halle BE 14 8002 0523 3183 , met vermelding van uw naam en
“kookles mei” Contact Rita Tel. 0478 47 73 32
April – Mei – Juni – Juli – Augustus – September
13u30 Fietsen
Kerk
19u30 Fietsen
Kerk

Er werd afgesproken dat het fietsen, vanaf nu, steeds doorgaat ook al wordt er evt. regen
voorspeld. Enkel bij noodweer of harde buien bij vertrek, gaat het fietsen niet door.
Contact voor maandag middag: Maria VW : 0473 30 17 94
Contact voor woensdagavond : Ann : 0472 65 23 54

Zie ook andere zijde!
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Juni
Dinsdag

4

Fietsdag, uitstap naar Lier
We trekken naar Lier met de fiets o.l.v. Lieve en Mieke.
juni
Zij die niet fietsen kunnen aansluiten per auto

Fietsers
Vertrek 8u15

10.00 u. Bezoek aan Lembifruit - Emblem
Auto's Ontvangst door de eigenaars,
Vertrek 9u15 Voorstelling: “Het fruit in de 4 seizoenen”
Bezoek aan de loods met sorteermachine en
koelcellen en daarna rondleiding in de boomgaard waar de eerste
gespeende vruchtjes al zichtbaar zullen zijn.
Sap proeven. Mogelijkheid tot aankopen van fruit of sappen.
11.30 u. Vertrek: we rijden langs rustige wegen naar het centrum van Lier
12.20 u. Bar Muza - Hier worden we verwacht voor een Kempische
koffietafel : broodjes met beleg en iets zoets.
15.00 u. Boottocht in Lier op de Nete. Op oude palingschuiten varen we
op de binnennete, waar de Grote en Kleine Nete samenvloeien.
15.45 u. Einde rondvaart
We blijven nog even in Lier, je kan vrijblijvend
het vernieuwde stads-museum bezoeken in de
Flor Van Cauwenbergstraat 14 of rondkuieren.
17.00 u. Vertrek terugtocht.
18.30 u. We houden nog halt in de Remise, Vrieselhof - Oelegem, waar
degene die willen nog iets kunnen eten.
Info: Maria Van Wesenbeeck: gsm 0473 30 17 94
Gsm Lieve (enkel tijdens de daguitstap) :0479 87 69 31.
Prijs : 21 euro leden, niet leden 25 euro.
Gelieve in te schrijven via website en betalen vóór 22 mei 2019, op
rekening KVLV Halle BE 14 8002 0523 3183 met vermelding van naam
en “Lier”
Dinsdag

11 juni
13u30 kerk

Middagfietsen in plaats van 10/06 Pinkstermaandag
Elk KVLV-lid kan steeds samen met andere KVLV groepen op

Alle momenten uitstap of aan activiteiten mee doen. Alle info vind je op de website

van KVLV : http://www.kvlv.be/NL/KVLVinjebuurt

Zie ook andere zijde!

