Maandag 3 december
Spelletjesnamiddag, o.a. scrabble. Om 13u30 in de pastorie.
Eigen gezelschapsspelen zijn ook welkom. Info Maria Vw Tel. 03 383 66 80.
Prijs € 2, niet-leden € 3.

Woensdag 5 december
Feestmenu. Dit jaar doen we het anders.
Geen workshop, maar demonstratieles.
Marijke, nieuw bestuurslid maakt enkele feestrecepten.
KLJ-lokaal om 19u. € 8,-, niet-leden € 10.

Maandag 10 december
Samenkomst namiddagfietsters, en voor diegene die er willen bij zijn.
We spreken om 12u af aan de Anno 1907 in Sint-Antonius.
Inschrijven bij Maria: 0473 301 794.
Wie wil opgepikt worden geeft dit dan ook door.
We maken er samen een gezellige middag van !!!

Maandag 10 december
Wandelen.
Vertrek aan de kerk om 13u. Info Lieve Tel. 03 385 33 81.

Woensdag 12 december
De geplande les bloemschikken gaat niet door.

Donderdag 13 december
Info-avond buitenlandse reis 2019. KLJ-lokaal om 19u30.
De reis gaat naar Noord-Bohemen in Tsjechië,
van zondag 1 tot en met zaterdag 7 september.
Indien je niet aanwezig kan zijn maar toch info wil, verwittig dan
Maria 0473 301 794 of Lieve 03 385 33 81

Zaterdag 15 december
Afsluiten van het werkjaar. Voorstelling planning 2019.
Aperitief vanaf 19u.
Kaasschotel met glaasje wijn.
Plaats KLJ lokaal. Prijs € 20.
Inschrijven vóór 7 dec door overschrijving op
rek. nr.: BE14 8002 0523 3183 met vermelding
“kaas en wijn + naam “
Deze avond zijn partners ook welkom.
Ken je vrouwen, heb je (schoon)-dochters of vriendinnen die kennis willen maken met KVLV,
breng ze gerust mee !!
Maandag 17 december
Spelletjesnamiddag. Om 13u30 in de pastorie.

Eind dit jaar stoppen de ontslagnemende bestuursleden.
Hartelijk dank allemaal voor de fijne samenwerking.
Het was een mooie tijd.
We zien mekaar vast terug op één van de volgende KVLV-activiteiten.
Succes aan de nieuwe bestuursgroep :
Ann, Gerda, Inge, Lieve, Linda, Marijke, Mieke, Nadine en Rita.

Bedankt !
Alicja, Emma, Gerd, Maria, Maria, Ria, Rita en Stefanie.

We wensen jullie warme Kerstdagen met famile en vrienden.
En een spetterende jaarwisseling 2018/2019.

Kunnen jullie op de site kvlv.be jullie gegevens controleren en aanpassen eventueel ?
Aanmelden. Ga naar “Mijn KVLV”. Volgende gegevens controleren : naam, e-mailadres, telefoon en
gsmnummer, enz …. Bedankt.

