Maandag 9 april
Het fietsseizoen start terug.
Telkens maandag tot 17 september : vertrek aan de kerk
Namiddag : start om 13u30. Info Maria Vw 0473 301 794.
Avond : – om 19u. Info Gerd 03 384 13 74 .

Zaterdag 14 april (herhaling folder maart)
Gaan we spoorfietsen. We hebben 2 groepsfietsen gereserveerd,
max. 12 personen waarvan 4 fietsers en 8 passagiers rond een tafel.
Klaar voor vertrek? Neem plaats op een spoorfiets en trap zo’n 5 km van
het vertrekpunt naar het militair vliegveld van Brasschaat. Pauze, en daarna
zelfde spoor terug. Onderweg fiets je tussen het groen langsheen historische
bunkers en over de Antitankgracht. Wie geluk heeft spot onderweg misschien
een ree, of wordt vergezeld door vlinders die de spoorfiets gebruiken als
rustplaats. Genieten en plezier maken is de boodschap!
Inschrijven vóór 8 april door overschrijving op rek nr. BE14 8002 0523 3183 van KVLV Halle.
Prijs € 10 euro.
http://www.spoorfietsen.be/
Vertrek aan de kerk 12u15. Terug ? …. +/- 19u.

Dinsdag 17 april
Workshop “Flocken”. Wat ? Flocken ? "Met flockfolie kan je je T-shirt,
babyslabbetje, schort, draagtas, sweater, enz... personaliseren of oppimpen."
Leuke les om iets te maken voor de kinderen, kleinkinderen, jezelf, of een leuk
persoonlijk cadeautje. Bestaat uit een basispakket van 2 vellen flockfolie voor €5
en daarbij kunnen jullie nog extra vellen aankopen voor €3/vel. Basispakket en
extra's bestellen bij Iris – VOOR 11 april. Info zie mail van 16 maart.
Geen mail : info aanvragen bij Gerd 03 384 13 74.
In KLJ-lokaal - Start om19u30 (i.p.v. 19u op jaarkalender) – Prijs € 5.

Woensdag 25 april
De leesgroep komt samen en bespreekt het "De Meester" van Jolien Janzing.
Lieve zorgt voor het boek. Tel. 03 385 33 81.
Heb je interesse in de leesgroep, kom gerust een kijkje nemen.
In de pastorie om 13u30. Prijs € 3, niet-leden € 5.

Zaterdag 28 april
Ochtendwandeling met aansluitend ontbijt.
We bezoeken dit jaar de Lovenhoek in Vorselaar, onder begeleiding van
een natuurgids.
Lovenhoek is een natuurgebied van meer dan 145 hectare met een
verrassend veel verschillende leefgebieden voor planten en dieren.
Centraal lag het gehucht Lovenhoek, waar tot begin vorige eeuw meerdere
boerderijen stonden. Op de droge zandgronden errond vond je velden met
houtkanten en uitgestrekte heideterreinen. Buiten enkele overblijfselen
werd het hele heidelandschap omgezet in naaldhoutbossen. Op vochtigere
plaatsen in het gebied vind je waardevolle loofbossen. Aangepaste kleding en schoeisel.
We gaan ontbijten in de Brasserie Croonhof, Zandhoven.
Vertrek aan de kerk om 7u. Prijs € 20, niet-leden € 22.
Inschrijven = betalen vóór 18 april : rek.nr. BE14 8002 0523 3183 KVLV Halle.
Info bij Gerd 03 384 13 74
Fietsweekend
Zaterdag 5 en zondag 6 mei 2018. We vertrekken met 10 dames op fietsweekend.
We logeren in hotel Maashof, in Venlo, Nederland.

In bijlage info over de uitstap van dinsdag 8 mei. Naar Tielt en Brugge.

– Inschrijven voor Champagneweekend – vrijdag 5 tot en met zondag 7 oktober 2018 – busreis,
kan nog. Info zie vorige folder of opvragen kvlvhalle@gmail.com of Gerd 03 384 13 74.
– datum noteren : donderdag 21 juni : helpende handen nodig voor voorbereiding “Halle proeft”.
– Donderdag 15 november gaan we knutselen met eierdozen. Begin nu reeds te sparen.
Neem een kijkje op : Google : “rozen van eierdozen”

Inschrijven voor de activiteiten kan ook altijd via kvlvhalle@gmail.com
Heb je een mailadres?
Stuur het door naar kvlvhalle@gmail.com Dit is handig voor ons om bijkomende info door te sturen.
Ga ook eens een kijkje nemen op : www.kvlvhalle.be
en www.kvlv.be
Heb je foto's van activiteiten ? Graag doorsturen voor onze website.

