Fietsen

info@kvlvberlaar.be
www.kvlvberlaar.be

Maandag 9, 16, 23 en 30 april

Op maandag 9, 16 en 30 april gaan we weer fietsen in de namiddag. We
vertrekken om 13.00 u. bij Hilda Van Tomme en zijn ten laatste tegen
16.30 u. terug in Berlaar. De afstand bedraagt ± 35 à 40 km, afhankelijk van
het weer.
Op maandag 23 april organiseren we onze jaarlijkse dagfietstocht naar
Scherpenheuvel. We vertrekken om 8.30 u. bij Hilda Van Tomme en
komen rond 12.00 u. aan in Scherpenheuvel. Daar houden we halt in een
café waar we bij een kom soep ons lunchpakket kunnen opeten. Na een
kort bezoekje aan de basiliek en de kraampjes fietsen we verder naar
Averbode en trakteren we onszelf nog op een lekker ijsje in de “lekdreef”.
Vandaar fietsen we terug naar Berlaar. We verwachten terug te zijn rond
18.00 u. De totale afstand bedraagt ± 80 km.
Deelnameprijs: 10,00 € (inbegrepen: soep ‘s middags + drank op de
tussenstops), te betalen bij de 1ste tussenstop.
Meebrengen: Fluo hesje, reserve binnenband en een lunch voor ’s
middags.
Info: bij Hilda Van Tomme (Doelstraat 2 – tel.: 03/482.44.45).

KVLV-Nieuws
Nieuw lid
De voorbije weken mochten wij nog een nieuw lid verwelkomen:
Daisy Sleeckx, Walter Luytenplein
Wij heten haar van harte welkom en wensen haar veel plezier toe bij KVLV.

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

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

Kalender
Dinsdag 3 april
Woensdag 4 april

19.30 u. Pilates
19.00 u. Paasfeest

Maandag 9 april
Dinsdag 10 april
Vrijdag 13 april

13.00 u. Fietsen
19.30 u. Pilates
20.30 u. Escape Game

Maandag 16 april
Dinsdag 17 april
Donderdag 19 april
Zaterdag 21 april

13.00 u.
19.30 u.
19.30 u.
7.30 u.

Fietsen
Pilates
Wandelen
Daguitstap naar Zeeland

Maandag 23 april
Dinsdag 24 april
Donderdag 26 april
Zaterdag 28 april

8.30 u.
19.00 u.
19.30 u.
19.00 u.
19.00 u.

Dagfietstocht naar Scherpenheuvel
Bloemschikken: Chrysanten
Pilates
Koken met kruiden en planten
Avonduitstap naar het Rivierenhof
(samen met Landelijke Gilde)

Maandag 30 april

13.00 u. Fietsen

KVLV-Activiteiten
Paasfeest

Woensdag 4 april

Graag nodigen wij je uit op ons jaarlijkse Paasfeest, een gezellig samenzijn
voor alle leden.
We starten met een lekker etentje: een lentefrisse koude schotel en als
dessert een chocolade éclair.
Daarna kunnen we genieten van een optreden van De KeaVers, oftewel de
Nederlandstalige Beatles.
The Beatles zijn waarschijnlijk de belangrijkste band in de geschiedenis van
de rock- en popmuziek. Hun nummers werden ontelbare keren gecoverd
door vele artiesten en muzikanten in de meest uiteenlopende genres.
De KeaVers voegen daar nog een dimensie bij. Zij hebben liedjes van The
Beatles vertaald in het Nederlands op een eigen, eigenzinnige manier,
maar met respect voor de originele boodschap en sfeer. Zo wordt "Ticket
to Ride" een "VIP-kaart voor twee", “All my Loving” wordt “Al mijn liefde”
en “Yesterday” wordt “Ver van hier”.
De KeaVers bestaan uit vier rasmuzikanten uit de regio Diest. Zoals The
Beatles integreren zij graag ongewone en uitdagende instrumenten in hun
nummers (accordeon, ukulele, contrabas, sax,…). Naast de nummers
brengen ze ook leuke weetjes over The Beatles, alles voorzien van de
nodige humor. Een niet te missen optreden voor jong en minder jong!
Als afsluiter is er onze tombola ten voordele van Trias, het ontwikkelingsproject van de Landelijke Beweging, met prijzen geschonken door onze
bestuursleden en wijkverantwoordelijken. Dat is altijd de moeite waard!
Datum:
Plaats:
Deelnameprijs:
Inschrijven:

Koken met
kruiden en planten

Donderdag 26 april

In de kookworkshop “Koken met kruiden en planten” werken we een
volledig menu uit, waarin allerlei gekende en minder gekende (on)kruiden
en planten zitten die je vindt in je tuin of langs de weg.
Eerst gaan we zelf mee helpen koken en achteraf gaan we alle gerechten
natuurlijk proeven!
Datum:
Plaats:
Lesgeefster:
Deelnameprijs:
Inschrijven:

Meebrengen:

Donderdag 26 april om 19.00 u.
Ontmoetingscentrum Ballaer (Petruskeuken)
Karin Van Loenhout, herboriste
KVLV-leden: 15,00 € – Niet-leden: 21,00 €
Gerechtjes inbegrepen. Vooraf te betalen.
Bij Hilda Van Tomme (Doelstraat 2 –
tel.: 03/482.44.45 – hildavantomme@telenet.be),
ten laatste tegen donderdag 19 april.
Keukenschort, mesje, snijplank

Wandelen

Donderdag 19 april

Op donderdag 19 april maken we weer een mooie wandeling. We vertrekken om 19.30 u. aan Sporthal ’t Stapveld in de Pastorijstraat 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).

Woensdag 4 april om 19.00 u.
Ontmoetingscentrum Ballaer (Petruszaal)
KVLV-leden: 15,00 € – 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 woensdag 28 maart.
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Bloemschikken

Dinsdag 24 april

Verrassend hip met chrysanten
Chrysanten worden vaak bestempeld als ouderwets en saai. Zonde, want
deze veelzijdige bloemen hebben heel wat meer in hun mars. Ze zijn
verkrijgbaar in alle kleuren van de regenboog, behalve blauw.
Voor deze moderne compositie vertrekken we van 2 vierkante stukken
piepschuim of isolatieplaat, die 6 cm groter zijn dan de oasiskrans met
opgezette rand. De platen kan je bekleden met stukjes schors, zelfklevende kurk of dun hout. De krans die erin past besteken we met chrysanten,
bessen en enkele ranken. Dit wordt een prachtig werkstuk dat meermaals
gebruikt kan worden voor allerlei gelegenheden.
Jawel, het is verrassend hip om met chrysanten te werken!
Als je niet voor de hele cursus ineens hebt ingeschreven, kan je ook nog
per les inschrijven.
Zowel beginnende als ervaren bloemschiksters zijn welkom.
Datum:
Plaats:
Lesgeefster:
Deelnameprijs:
Inschrijven:

Meebrengen:

Dinsdag 24 april om 19.00 u.
Ontmoetingscentrum Ballaer (Pauluszaal)
Rita Spaey
KVLV-leden: 8,00 € – Niet-leden: 11,00 € per les
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 17 april.
Een lijstje met de benodigdheden krijg je bij je
inschrijving.
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Escape Game
Voor de jongeren- en middengroep

Vrijdag 13 april

Op vrijdag de 13de gaan we met de dames van de jongeren- en middengroep (van twintigers tot vijftigers) naar De Gouden Kooi in Mechelen
voor een heus ontsnappingsspel.
Tijdens een Escape Game laat je je samen met enkele anderen opsluiten in
een mysterieuze kamer. Je hebt één uur de tijd om uit deze ruimte te
ontsnappen. De sleutel: een reeks interessante en gevarieerde puzzels
oplossen. Samenwerking en inventiviteit zijn hiervoor cruciaal. Verder
beleef je in elke ruimte een uniek verhaal. Voor even heb je het gevoel dat
je de hoofdrol speelt in een spannende film! Of het verhaal al dan niet
eindigt in een happy end, ligt volledig in jouw handen ...
Wees gerust, de ruime kamers zijn niet angstaanjagend en vergen geen
fysieke inspanning. Je kan de kamer ook te allen tijde verlaten als je wil. Je
teamgeest en vindingrijkheid worden daarentegen wél op de proef gesteld!
Een voorsmaakje vind je alvast op de website www.degoudenkooi.be.
Na onze ontsnapping gaan we samen nog iets drinken om te bekomen van
al onze avonturen.
Datum:
Plaats:

Vrijdag 13 april om 20.30 u.

De Gouden Kooi, Gerechtstraat 10, Mechelen
(tussen Nekkerspoel en de Grote Markt)
Samenkomen:
Om 19.30 u. aan de kerk van de Misstraat.
We rijden samen met auto’s.
Deelnameprijs:
KVLV-leden en thuiswonende dochters: 25,00 €
Niet-leden: 30,00 €
Eerst inschrijven: Bij Martine Van Tomme (Welvaartstraat 179 –
tel.: 03/422.57.22 – martine.vantomme3@telenet.be)
of bij Hilda Van Tomme (Doelstraat 2 –
tel.: 03/482.44.45 – hildavantomme@telenet.be)
ten laatste tegen woensdag 4 april.
Dan betalen:
Via de rekening van KVLV: BE38 7332 0211 3472
met vermelding van “Escape Game” en je naam.
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Daguitstap naar Zeeland

Zaterdag 21 april

Dit voorjaar trekken we naar Zuid-Beveland, een schiereiland in het
midden van de Nederlandse provincie Zeeland, vlakbij de Belgische
grens.
In de voormiddag maken we een rondrit door de “Zak van ZuidBeveland”, één van de mooiste polderlandschappen van Nederland. We
rijden over de mooie kronkelende dijken en krijgen uitleg over de fruitteelt
en de oude boerderijen. De vele fruitboomgaarden zullen dan volop in
bloei staan, een prachtig gezicht!
Onderweg brengen we een bezoek aan Arne’s Geitenboerderij. De boer
vertelt vol passie over zijn geiten en geeft een rondleiding op zijn boerderij. Daarna kan je een stukje heerlijke geitenkaas proeven (en eventueel
kopen).
In de namiddag maken we een geleide wandeling in Goes, een gezellig
oud stadje, centraal gelegen op Zuid-Beveland, met kleine winkelstraatjes,
terrassen en tientallen monumenten.
Daarna brengen we een bezoek aan het Trekkersmuseum in ’s Gravenpolder. Het museum heeft een uitgebreide collectie gerestaureerde oude
tractoren en er is een tentoonstelling van klederdrachten uit iedere provincie in Nederland.

Praktische info
Datum:
Vertrek:
Thuiskomst:
Deelnameprijs:
Inbegrepen:

Eerst inschrijven:

Dan betalen:

Zaterdag 21 april
Om 7.30 u. aan Sporthal ’t Stapveld, Pastorijstraat
Rond 19.30 u.
KVLV-leden en partner:
47,00 €
Niet-leden:
56,00 €
Busvervoer en fooi chauffeur, gids, koffie en
versnapering ’s morgens en ’s avonds,
middagmaal en 1 consumptie, inkomgelden.
Bij Hilda Van Tomme (Doelstraat 2 ̶
tel.: 03/482.44.45 ̶ hildavantomme@telenet.be)
ten laatste tegen woensdag 11 april.
Vermeld bij je inschrijving je keuze voor het
middagmaal (kalkoen of zalm).
Via de rekening van KVLV: BE38 7332 0211 3472
met vermelding van “Daguitstap Zeeland” en je
naam.

Programma





Aankomst in Lewedorp en ontvangst met koffie/thee met bolus
Rondrit langs de “Zak van Zuid-Beveland” met bloesemroute.
Aansluitend bezoek aan Arne’s Geitenboerderij
Middagmaal in restaurant De Boei: keuze uit kalkoenfilet of zalmfilet,
daarna als dessert Dame blanche
 Vertrek naar Goes met rondleiding in het stadscentrum met gids
 Vertrek naar het Trekkersmuseum voor rondleiding met gids
 Afsluiten in het Trekkersmuseum met koffie/thee met gebak
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