Maandag 5 en 19 februari
Spelletjesnamiddag. Om 13u30 in de pastorie.
Je mag ook je eigen gezelschapsspel meebrengen.
Prijs € 2, niet-leden € 3. Info Maria Vw. Tel. 03 383 66 80.

Maandag 12 februari
Wandelen. We vertrekken om 13u aan de kerk.
Info Lieve Tel. 03 385 33 81.

Dinsdag 13 en 27 februari
Bij een tasje koffie/thee samen gezellig handwerken. Probleempje,
we helpen elkander verder. Breng
reng je handwerk maar mee.
Heb je ook zin om eens langs te komen, kom gerust.
In de pastorie, vanaf 19u. Prijs € 2.

Woensdag 21 februari
Kookles : “Lekker lam”
Gegrild, gestoofd, in de oven, gebakken of gebraden. Elk stukje lamsvlees
maak je op een originele manier klaar. Ontdek gerechten om duimen en
vingers bij af te likken met lamsvlees en groenten van eigen bodem.
Dit jaar hebben we een andere lesgeefster.
KLJ-lokaal
lokaal om 19u. Deze les kost je € 6, niet-leden betalen € 10.

Tijdens deze les kan je ook komen kijken naar de bloemstukken die we
gaan maken, donderdag 8 maart. Keuze uit 3 stukken.
Mary-France
France van “Bloom” in Zandhoven gaat deze les geven.
Thema “Lente”. Zij brengt het materiaal mee, daarom op voorhand
inschrijven en keuze maken : stuk 1, 2 of 3.
Zelf meebrengen : plastiek
iek voor werktafel, mesje, bloementang, enz…
zak voor groenafval ...
Inschrijven vóór 1 maart – via kvlvhalle@gmail.com of Gerd 03 384 13 74.
KLJ-lokaal, 19u. Prijs € 20, niet-leden
leden € 30.
Indien je deze avond niet aanwezig kan zijn, bezorgen we je de foto's en info
via mail of in je brievenbus.
(deze foto is niet het bloemstuk.)

inschrijven quiz : Nog enkele plaatsen vrij. Al 13 groepen hebben betaald.
Woensdag 28 februari
Wegens groot succes telkens, gaan we dit jaar werken met
inschrijvingen voor de quiz. Jullie krijgen nu reeds de kans.
Plaatsen zijn beperkt.
Graag per groep de overschrijving doen op BE 14 8002 0523 3183.
5 € x aantal personen in je groepje.
Vermelding “quiz – groepsnaam” .
We starten om 19u30 stipt. Plaats zaal St Maarten. Prijs 5€.
Groepen van maximum 6 vrouwen.
Spreek je vriendinnen, vrouwelijke kennissen en dochters aan voor onze jaarlijkse quiz.
Wij bieden jullie enkele uurtjes hersengymnastiek, een gezellige avond, drank en koekjes dit allemaal voor 5€ !!!

Maandag 5 en 19 maart
Spelletjesnamiddag. Om 13u30 in de pastorie.

NIEUW !!
We willen nog eens graag een weekendje eropuit.
Onze keuze viel op : Champagneweekend, een busreis van Lauwers.
Datum : vrijdag 5 tot en met zondag 7 oktober 2018.
Prijs € 204,5 pp. (op basis van 2 pers.kamer) –
3 dagen/2 nachten, kamer en ontbijt, 2 x diner.
Bezoek aan champagnehuizen (=vrij) wordt ter plaatse verrekend :
Voor Mercier : € 8, Vadin Plateau : € 7 en Castellane : € 6.
We hebben een optie genomen op 20 plaatsen, tot eind mei. OP=OP.
Heb je interesse en wil je meer info, ook voor inschrijving :
aanvragen via kvlvhalle@gmail.com of Gerd 03 384 13 74.
Zie ook site : www.lauwers.be zoek “Champagne” … keuze Champagne Frankrijk.
Wij maken gebruik van promotie vermeld in brochure, vandaar 1/2 prijs. (staat niet op site).

In bijlage :
– de info voor de daguitstap van dinsdag 20 maart : Diest en bezoek “Damhert”.
– flyer voor de garageverkoop van zaterdag 24 maart.

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

