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KVLV-Nieuws

www.facebook.com/berlaarkvlv
Rekening: BE38 7332 0211 3472

50 en 60 jaar lid
Tijdens ons kerstfeest in december werden volgende leden gevierd:
50 jaar lid
Aline Van de Putte
60 jaar lid
Maria Dockx – Elza Douwen – Louisa Truyts
Wij wensen hen van harte proficiat en nog veel plezier binnen KVLV!

20 jaar ten dienste van KVLV

Nieuwsbrief KVLV Berlaar
Januari 2018
Aan …………………………………………………………………………………………………………….
Vanwege …………………………………………………… Tel.: ………………………………………

In november 1997 hebben wij bestuursverkiezingen gehouden. Een
aantal nieuwe verkozenen van toen zijn na 20 jaar nog altijd actief:
Martine Van Tomme
Ingeborg Van Hoof
Lea Van Winkel

Margriet Van den Brande
Maria Peeters

Chris Mertens

20 jaar voorzitster
20 jaar bestuurslid
eerst wijkverantwoordelijke en
5 jaar gewestverantwoordelijke,
nu al 11 jaar bestuurslid
20 jaar wijkverantwoordelijke
18,5 jaar bestuurslid en
3,5 jaar gewestverantwoordelijke
en nu nog wijkverantwoordelijke
16 jaar bestuurslid en nu nog
wijkverantwoordelijke

Wij danken hen van harte voor hun enthousiaste inzet in KVLV!

Nieuwe leden
De voorbije weken mochten wij nog enkele nieuwe leden verwelkomen:
Marleen Kennes, Aarschotsebaan
Liesbeth De Koninck, Kapelstraat, Lier
Wij heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier toe bij KVLV.

Kalender
Maandag 8 januari
Dinsdag 9 januari
Woensdag 10 januari
Maandag 15 januari
Dinsdag 16 januari
Woensdag 17 januari
Donderdag 18 januari
Zondag 21 januari
Maandag 22 januari
Dinsdag 23 januari
Zaterdag 27 januari
Maandag 29 januari
Dinsdag 30 januari

11.00 u.
19.00 u.
19.30 u.
15.00 u.
11.00 u.
19.30 u.
20.00 u.
13.00 u.
19.30 u.
11.00 u.
11.00 u.
19.00 u.
19.30 u.
19.00 u.
11.00 u.
19.30 u.

Fietsen
Naaiatelier (1)
Pilates (1)
Film: “Vele hemels boven de zevende”
Fietsen
Pilates (2)
Margriet Hermans: “Een tocht als
vluchteling”
Creatief bakken uit “Ons Bakboek”
Wandelen
Nieuwjaarsdrink
Fietsen
Naaiatelier (2)
Pilates (3)
Teerfeest (samen met LG)
Fietsen
Pilates (4)

Wij wensen al onze leden en hun familie een zalig
kerstfeest en een gelukkig en gezond 2018!

KVLV-Activiteiten
Nieuwjaarsdrink

Zondag 21 januari

We zetten 2018 in met onze Nieuwjaarsdrink. We klinken op het nieuwe
jaar bij een hapje en een drankje en een gezellige babbel.
Tussendoor kan je kijken naar een fotoreportage over de activiteiten van
ons voorbije werkjaar en een presentatie van ons nieuwe jaarprogramma.
Je zal zien dat KVLV ook in 2018 weer heel wat in petto heeft!
Niet alleen onze eigen KVLV-leden zijn welkom, maar ook niet-leden. Breng
dus gerust je zus, dochter, vriendin, buurvrouw,… mee zodat ook zij kan
kennismaken met KVLV.
Datum:
Plaats:
Deelnameprijs:
Inschrijven:

Zondag 21 januari van 11.00 u. tot 13.00 u.
Ontmoetingscentrum Ballaer (Pauluszaal)
KVLV-leden: 10,00 € – Niet-leden: 12,00 €
Vooraf te betalen.
Bij je bestuurslid of wijkverantwoordelijke of
bij Hilda Van Tomme (Doelstraat 2 –
tel.: 03/482.44.45 – hildavantomme@telenet.be),
ten laatste tegen zaterdag 13 januari.

Provinciaal aanbod
Margriet Hermans
“Een tocht als vluchteling”

Margriet Hermans vertelt met veel passie haar aangrijpende verhaal over
haar ervaring als “vluchteling”.
Haar deelname aan het TV-programma “Terug naar eigen land” (VIER,
Martin Heylen) was een levensveranderende ervaring voor Margriet. In
“Een tocht als vluchteling” vertelt ze over de ideeën die ze had voor haar
vertrek, haar ervaringen tijdens de reis, de gesprekken met haar medereizigers en de visie die ze er op nahoudt na de reis. Op grond van deze
ervaring formuleert ze een aantal stellingen. De lezing eindigt met ruimte
voor vragen en discussie.
Datum:
Plaats:
Deelnameprijs:
Inschrijven:

Betalen:
Vervoer:

Fietsen

Maandag 8, 15, 22 en 29 januari

Op maandag 8, 15, 22 en 29 januari gaan we weer fietsen. We vertrekken
om 11.00 u. en zijn ten laatste om 15.30 u. terug in Berlaar. We nemen
onze boterhammen mee voor onderweg. De afstand bedraagt 30 à 40 km,
afhankelijk van het weer. Zorg voor aangepaste kledij en een fluo hesje.
Bij heel slecht weer (sneeuw, ijzel,…) wordt er niet gefietst.
Info: bij Hilda Van Tomme (Doelstraat 2 – tel.: 03/482.44.45).
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Woensdag 17 januari

Woensdag 17 januari om 20.00 u.
C.C. ’t Schaliken, Grote Markt 35, Herentals
KVLV-leden en partner: 12,00 € – Niet-leden: 17,00 €
Bij Agnes Lammens (tel.: 03/482.13.18 –
janssens_lammens@telenet.be)
ten laatste tegen woensdag 27 december.
Via de rekening van KVLV: BE38 7332 0211 3472,
met vermelding van je naam en “Margriet Hermans”.
Ieder zorgt voor eigen vervoer naar Herentals.
Als er meerdere geïnteresseerden zijn, kan je eventueel
afspreken om samen te rijden.

Om praktische redenen zouden wij willen vragen om voor alle
activiteiten (ledenfeesten, cursussen, workshops, uitstappen,…)
tijdig in te schrijven en te betalen.
Alleen zo kunnen wij onze activiteiten tot in de puntjes
voorbereiden. Alvast bedankt voor je medewerking.
-7-

Demonstratiekookles

Donderdag 18 januari

Creatief bakken uit “Ons Bakboek”
Lekker lam
Asperges anders

Creatief bakken uit “Ons Bakboek”
Enkel toegankelijk voor echte zoetekauwen!
Kijk jij ook al vanaf het voorgerecht uit naar het dessert? Dan ben je aan
het juiste adres! Je leert allerlei heerlijke zoetigheden maken uit “Ons
Bakboek” en natuurlijk proef je ook.
Datum:
Plaats:
Lesgeefster:
Deelnameprijs:
Inschrijven:

Donderdag 18 januari om 13.00 u.
Ontmoetingscentrum Ballaer (Petruskeuken)
Christel Delen
KVLV-leden: 10,00 € – Niet-leden: 14,00 €
Vooraf te betalen. Proevertjes inbegrepen.
Bij Hilda Van Tomme (Doelstraat 2 –
tel.: 03/482.44.45 – hildavantomme@telenet.be),
ten laatste tegen zaterdag 13 januari.

Wandelen

Donderdag 18 januari

Op donderdag 18 januari maken we weer een mooie wandeling. We
vertrekken om 19.30 u. aan Herberg De Boekt aan de Kesselsesteenweg.
Je zorgt best voor aangepaste kledij, een fluo hesje en stevige wandelschoenen. Tijdens of na de wandeling gaan we samen gezellig iets drinken.
Info: bij Rita Van Winkel (tel.: 015/24.01.60).
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Vanaf dinsdag 9 januari

Trendy truitjes en bloesjes met aangeknipte mouw naaien

Datums en thema’s voorjaar 2018
Donderdag 18 januari om 13.00 u.
Donderdag 15 februari om 13.00 u.
Donderdag 8 maart om 19.00 u.

Naaiatelier

Zin om zelf een bloes of truitje met aangeknipte mouw te ontwerpen en
te naaien? Maak het voor jezelf of je (klein)kind!
Je vertrekt van een basispatroon en kiest uit eigentijdse details en trendy
afwerkingen voor een eigen touch. Onze ervaren lesgeefster begeleidt je in
het naaitraject.
We nemen het patroon over van een patronenreeks meegebracht door de
lesgeefster. Het overgenomen model pas je aan naar eigen keuze, bv.
lengte, de lengte en de breedte van de mouw, de sluiting, de kraag,…. Bij
de afwerking schenken we aandacht aan de specifieke mouwinzet. We
bestuderen verschillende soorten sluitingen en halsafwerkingen.
Zowel beginners als gevorderden kunnen deelnemen. Er wordt wel verwacht dat je zelf je naaimachine kan opstellen en ermee kan stikken.
In de eerste les nemen we het patroon over. We passen het patroon aan
en bekijken hoeveel stof en andere benodigdheden je nodig hebt, en we
maken extra tijd vrij om de mogelijke stof te bespreken.
Wat breng je de eerste les mee?
- Schrijfgerief: potlood, gom, slijper, lijmstift (Pritt), tekendriehoek, lat
van 60 cm,
- Patroonpapier, dun van kwaliteit vb. op rol (Veritas)
- Maten van de mogelijke klantjes: borstomtrek (omtrek van de borst net
onder de arm), lengte van de mouw, en lengte van de jurk. Je kan ook
een goed passende bloesje of kleedje meebrengen voor de juiste maat.
Datums:
Plaats:
Lesgeefster:
Deelnameprijs:
Inschrijven:

Dinsdag 9 en 23 januari, 6 en 20 februari,
6 en 20 maart om 19.00 u.
Ontmoetingscentrum Ballaer (Pauluszaal)
Mariëtte Schenk
KVLV-leden: 42,00 € – Niet-leden: 60,00 €
Vooraf te betalen. 1 consumptie per les inbegrepen.
Bij Hilda Van Tomme (Doelstraat 2 –
tel.: 03/482.44.45 – hildavantomme@telenet.be),
ten laatste tegen donderdag 4 januari.
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Pilates

Vanaf dinsdag 9 januari

Ook na Nieuwjaar gaan we verder met onze lessenreeks Pilates met een
nieuwe reeks van 14 lessen. Ook nieuwe deelneemsters zijn welkom!
Pilates is een “low impact” training waarbij je de spieren verstevigt en de
flexibiliteit bevordert door middel van gecontroleerde en vloeiende bewegingen, ondersteund door een correcte ademhaling. De oefeningen zijn
haalbaar voor iedereen. Je hoeft dus geen (top)sporter of fitness queen te
zijn om mee te doen! De meeste oefeningen worden uitgevoerd op een
fitnessmatje.
De deelneemsters voorzien zelf een fitnessmatje en zorgen uiteraard voor
sportieve kledij.
Je kan een 10-beurtenkaart kopen of je kan per les betalen.
Datums:

Dinsdag 9, 16, 23 en 30 januari,
6, 13 en 27 februari,
6, 13 en 20 maart,
3, 10, 17 en 24 april
van 19.30 u. tot 20.30 u.
Plaats:
Gemeentelijke Basisschool De Stap, Pastorijstraat
Lesgeefster:
Stefanie Peeters
10-beurtenkaart: KVLV-leden: 40,00 € Niet-leden: 60,00 €
Prijs per les:
KVLV-leden: 5,00 € Niet-leden: 7,00 €
Inschrijven:
Bij Hilda Van Tomme (Doelstraat 2 –
tel.: 03/482.44.45 – hildavantomme@telenet.be).
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Filmnamiddag:
Woensdag 10 januari
“Vele hemels boven de zevende”
Zin in een mooie Vlaamse film? Ga dan mee kijken naar “Vele hemels
boven de zevende”, een film van Jan Matthys, gebaseerd op de
debuutroman van Griet Op de Beeck.
Eva staat altijd klaar om de wereld te redden. Ze is een rots in de branding
voor haar puberende nichtje, haar ruziënde ouders en haar dolverliefde
zus. Ze is kampioen in geven, behalve aan zichzelf. Want achter haar brede
glimlach en overdosis begrip, groeit een knagende eenzaamheid.
In Vele Hemels vechten vijf personages meer met zichzelf dan met elkaar,
in dit bestaan dat belachelijk mooi en geweldig lastig is, allemaal tegelijk.
Een film over obstakels die bergen worden en over durven kiezen voor je
eigen geluk.
In de hoofdrollen herken je Koen De Graeve, Sara De Roo, Brit Van Hoof,
Viviane De Muynck en Nell Cattrysse. De muziek is van Spinvis.
Datum:
Plaats:
Ticketprijs:
Inschrijven:
Vervoer:

Woensdag 10 januari om 15.00 u.
C.C. Zwaneberg, Heist-op-den-Berg
5,00 € – met vriendenpas: 4,50 €
Bij Agnes Lammens (tel.: 03/482.13.18 –
janssens_lammens@telenet.be).
We rijden samen met auto’s. We spreken af
om 14.15 u. aan de bibliotheek in de Dorpsstraat.
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