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KVLV-Nieuws

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

Geboorte
Op 27 december werd Flor geboren, het eerste kindje van Karolien Goris
en Geert Kerstens uit de Herfststraat, en tevens de tweede kleinzoon op
een half jaar tijd van ons bestuurslid Ingeborg Van Hoof.
Wij wensen de trotse ouders van harte proficiat met hun kindje.

Nieuwsbrief KVLV Berlaar
Februari 2018
Aan …………………………………………………………………………………………………………….

Familienieuws

Vanwege …………………………………………………… Tel.: ………………………………………

Kalender

Heb je iets te vieren, zoals geboorte, huwelijk, jubileum (50 of 60 jaar
getrouwd), laat het ons dan zeker weten. Wij vermelden het graag op
onze nieuwsbrief en bovendien krijg je nog een mooie attentie.

Nieuwe leden
De voorbije weken mochten wij nog een nieuw lid verwelkomen:
Chris De Preter, Legrellestraat
Wij heten haar van harte welkom en wensen haar veel plezier toe bij KVLV.

Ons ledenbestand
Wist je dat
 ons ledenaantal dit jaar gestegen is van 208 naar 222 leden?
 de grootste stijging zich voordoet bij de veertigers en vijftigers?
 ons jongste lid 22 jaar is en ons oudste lid 93 jaar?
 wij daarom ook werken met verschillende leeftijdsgroepen
(jongerengroep, middengroep, 55-plussers)?
 KVLV er dus is voor vrouwen van alle leeftijden?

Donderdag 1 februari

19.30 u. Chocoladeworkshop

Maandag 5 februari
Dinsdag 6 februari

11.00 u.
19.00 u.
19.30 u.
19.30 u.

Fietsen
Naaiatelier (3)
Pilates (5)
Vlaaien loten

Maandag 12 februari
Dinsdag 13 februari
Donderdag 15 februari

11.00 u.
19.30 u.
13.00 u.
19.30 u.

Fietsen
Pilates (6)
Demokookles: Lekker lam
Wandelen

Maandag 19 februari
Dinsdag 20 februari
Woensdag 21 februari
Vrijdag 23 februari

11.00 u.
19.00 u.
20.00 u.
19.00 u.

Fietsen
Naaiatelier (4)
Voordracht: Alles over je haar
Kwis-spel-avond

Maandag 26 februari

11.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
19.30 u.

Fietsen
Workshop: Juweel maken
Bloemschikken
Pilates (7)

Vrijdag 9 februari

Dinsdag 27 februari

KVLV-Activiteiten
Chocoladeworkshop

Donderdag 1 februari

Ben je ook verlekkerd op chocolade en droom je ervan om zelf iets te
maken in chocolade? Dan is dit jouw kans!
Chris Jacobs, chef chocolatier aan het PIVA en al meer dan 25 jaar werkzaam in de chocoladebranche, zal ons inleiden in de wondere wereld van
de chocolade.
Deze chocoladeworkshop is een vervolg op de workshop van vorig jaar.
Deze keer maken we pralines, een chocolade tekening en een marsepeinen figuurtje. Uiteraard mag je alles wat je gemaakt hebt, mee naar huis
nemen zodat ook je huisgenoten mee kunnen proeven van al dat lekkers.
Je hoeft zelf niets mee te brengen, enkel een keukenschort om je kledij te
beschermen.
Datum:
Plaats:
Lesgever:
Deelnameprijs:
Inschrijven:

Donderdag 1 februari om 19.30 u.
Ontmoetingscentrum Ballaer (Pauluszaal)
Chris Jacobs
KVLV-leden: 20,00 € – Niet-leden: 28,00 €
Vooraf te betalen. Alles inbegrepen.
Bij Hilda Van Tomme (Doelstraat 2 –
tel.: 03/482.44.45 – hildavantomme@telenet.be),
ten laatste tegen donderdag 25 januari.

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.
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Bloemschikken

Vanaf dinsdag 27 februari

In onze eigentijdse cursus bloemschikken willen we je aanzetten tot
creativiteit in de groendecoratie. We werken telkens op het ritme van de
seizoenen. Elke les zal je verwonderd zijn over je prachtige werkstuk!
Op onze website www.kvlvberlaar.be vind je foto’s van alle bloemstukken
die we dit jaar gaan maken.
1ste les – Dinsdag 27 februari: Bloemen in lantaarn
Zoek en kies een lantaarn die past in je interieur, want we maken er een
origineel bloemstuk mee. De lantaarn kan via een deurtje opengaan of je
doet er een raampje uit. Op een gepast schaaltje plaatsen we het steekschuim. We gebruiken sterke seizoenbloemen, opvulgroen en een kaars
maakt het geheel af.
Zin gekregen om ook zoiets moois te maken? Schrijf je dan zeker in!
Je kan inschrijven per les of voor de hele cursus ineens.
Zowel beginnende als ervaren bloemschiksters zijn welkom.
Datum:

Dinsdag 27 februari, 27 maart, 24 april en 22 mei
om 19.00 u.

Plaats:
Lesgeefster:
Deelnameprijs:

Ontmoetingscentrum Ballaer (Pauluszaal)
Rita Spaey
Je kan inschrijven per les of voor de hele cursus ineens.
KVLV-leden
Niet-leden
Voor de hele cursus:
28,00 €
40,00 €
Per les:
8,00 €
11,00 €
Vooraf te betalen. Consumptie inbegrepen.
Bij Lieve Ceulemans (Rode Kruisstraat 2 –
tel.: 03/482.34.35 – lieve.ceulemans@proximus.be),
of bij Ann Hauben (Sollevelden 35 –
tel.: 03/482.15.83 – patrickceulemans@yahoo.com),
ten laatste tegen dinsdag 20 februari.
Een lijstje met de benodigdheden krijg je bij je
inschrijving.

Inschrijven:

Meebrengen:
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Workshop: Juweel maken

Maandag 26 februari

Wat is er leuker dan te kunnen pronken met een zelfgemaakt juweel?
Tijdens onze workshop haken we met zilver- of gouddraad of met
gekleurde metaaldraad een uniek juweel.
Er is geen ervaring vereist. Kunnen haken is uiteraard een pluspunt.
Je kan ter plaatse kiezen uit tientallen voorbeelden. Iedereen kiest wat zij
wenst: een halsketting, een armband, een broche of oorbellen. Tijdens de
les kan je meer dan één model maken en je krijgt voldoende materiaal
mee om thuis extra modellen te maken.
Een materiaalpakket omvat 50 m metaaldraad en rijg- en afwerkingsmateriaal (slotje, ringen, oorhaakjes, oorstekers, oorclipsen, rijgdraad, brochespeld,…). Naargelang de gekozen materiaalkleur verschillen de pakketten
van prijs. Op onze website www.kvlvberlaar.be vind je enkele modellen en
ook de kleuren van de pakketten.

Demonstratiekookles:
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 Belgisch
lamsvlees en groenten van eigen bodem.
Datum:
Plaats:
Lesgeefster:
Deelnameprijs:
Inschrijven:

Keuze uit volgende pakketten:
50 m gouddraad + afwerkingsmateriaal:
23,00 €
50 m zilverdraad + afwerkingsmateriaal:
19,00 €
50 m gekleurde metaaldraad + afwerkingsmateriaal:
17,00 €
Kleurkeuze: blauw – groen – rood – bruin – zwart – zilver – goud
Bij je inschrijving vermeld je duidelijk je materiaal- en kleurkeuze.
Het pakket betaal je ter plaatse aan de lesgeefster.
Het model kies je ter plaatse.
Datum:
Plaats:
Lesgeefster:
Deelnameprijs:
Inschrijven:

Maandag 26 februari om 19.00 u.
Ontmoetingscentrum Ballaer (Pauluszaal)
Karin van Pit’Choun
KVLV-leden: 6,00 € – Niet-leden: 10,00 €
Vooraf te betalen. Consumptie inbegrepen.
Bij Lieve Ceulemans (Rode Kruisstraat 2 –
tel.: 03/482.34.35 – lieve.ceulemans@proximus.be),
of bij Ann Hauben (Sollevelden 35 –
tel.: 03/482.15.83 – patrickceulemans@yahoo.com),
ten laatste tegen woensdag 7 februari.
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Donderdag 15 februari

Donderdag 15 februari 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 donderdag 8 februari.

Wandelen

Donderdag 15 februari

Op donderdag 15 februari maken we weer een mooie wandeling. We
vertrekken om 19.30 u. aan het Stationsplein. 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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Alles over je haar

Woensdag 21 februari

Tips & tricks om je haar mooi en gezond te houden.
Hoe laat ik mijn haar glanzen? Wat moet ik weten over kleuringen? Wat
gebeurt er met mijn haar als ik ouder word? Welke haarproducten zijn er
op de markt en hoe kan ik ze gebruiken?... Vele vragen over haar en vele
antwoorden. Na deze sessie, geen 'bad hairday' meer voor jou!
Let op: dit is geen workshop, maar een infosessie. Je krijgt informatie over
de verzorging van haar, maar er wordt niet geknipt of gestyled.
Datum:
Plaats:
Lesgeefster:
Deelnameprijs:
Inschrijven:

Fietsen

Woensdag 21 februari om 20.00 u.
Ontmoetingscentrum Ballaer (Pauluszaal)
Hilde Cools
KVLV-leden: 6,00 € – Niet-leden: 10,00 €
Vooraf te betalen.
Bij Hilda Van Tomme (Doelstraat 2 –
tel.: 03/482.44.45 – hildavantomme@telenet.be),
ten laatste tegen woensdag 14 februari.

Maandag 5, 12, 19 en 26 februari

Kwis-spel-avond

Vrijdag 23 februari

Zin in een gezellige avond met vrouwen onder elkaar? Dan is onze kwisspel-avond zeker iets voor jou!
We beginnen met een lekker etentje: belegde broodjes en een glaasje
wijn, gevolgd door een huisbereid dessertje. Zo zitten we meteen in de
juiste sfeer.
Daarna is het tijd voor een stevige portie “kwis en spel”: een mix van
plezante quizvragen, leuke spelletjes en de gevreesde (!) bel. Je hoeft echt
geen quizfanaat of bolleboos te zijn om mee te doen; snelheid, handigheid
en creativiteit komen ook vaak van pas. We spelen in verschillende teams
tegen elkaar en na een aantal rondes weten we wie het beste / handigste /
slimste team is geworden.
Hou je van een avondje pure ontspanning, trommel dan je KVLVvriendinnen op en schrijf je in! Plezier gegarandeerd!
Datum:
Plaats:
Deelnameprijs:
Inschrijven:

Vrijdag 23 februari om 19.00 u.
Ontmoetingscentrum Ballaer (Pauluszaal)
KVLV-leden: 10,00 € – Vooraf te betalen.
Bij Maria Van Winkel
(Smidstraat 256 – tel.: 03/482.47.31),
of bij Hilda Van Tomme (Doelstraat 2 –
tel.: 03/482.44.45 – hildavantomme@telenet.be),
ten laatste tegen vrijdag 16 februari.

Op maandag 5, 12, 19 en 26 februari 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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