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KVLV-Nieuws

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

Overlijden
Op zaterdag 7 april is Elza Heylen overleden, weduwe van Jef Truyts. Ze
was 83 jaar.
Elza baatte samen met haar man Jef een melkveebedrijf uit aan de
Smidstraat. Na hun pensioen verhuisden ze naar de Daalstraat. Toen Jef
enkele jaren geleden overleed, verhuisde Elza naar het WZC Sint-Jozef in
Wiekevorst.
Elza was lid van onze KVLV-afdeling van 1958 tot 2014. Ze was maar liefst
40 jaar lang bestuurslid, van 1966 tot 2006, en ze was ook meer dan 20
jaar agraverantwoordelijke, van 1973 tot 1996.
Wij bieden de familie van Elza onze oprechte deelneming aan.

Geboorte

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

Kalender
Donderdag 3 mei

19.00 u. Workshop: Beewraps maken

Op 14 april is Jinte geboren, dochtertje van Nele Van Asch en Christophe
Bats uit de Merelstraat, zusje van Sebbe en tweede kleinkind van ons
bestuurslid Lieve Ceulemans.
Wij wensen de trotse ouders van harte proficiat!

Maandag 7 mei
Dinsdag 8 mei

13.00 u. Namiddagfietstocht
19.30 u. Pilates

Maandag 14 mei
Dinsdag 15 mei

Nieuwe leden

Donderdag 17 mei

19.00 u.
14.00 u.
19.30 u.
19.30 u.

Dinsdag 22 mei
Woensdag 23 mei

19.00 u. Bloemschikken
19.00 u. Etentje voor jonge leden

Maandag 28 mei
Vrijdag 1 juni

13.00 u. Namiddagfietstocht
10.00 u. Ideeënfestival Diest

Zondag 3 juni
Dinsdag 5 juni
Dinsdag 5 juni
Dinsdag 12 juni
18-20 juni

7.00 u.
20.00 u.
17.00 u.
18.00 u.
8.30 u.

De voorbije weken mochten wij nog enkele nieuwe leden verwelkomen:
Elvire Pasmans, Molenlei
Rosmita KC, Molenlei
Wij heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier toe bij KVLV.

Avondfietstocht
Lentefeest voor 55-plussers
Pilates
Wandelen

Ochtendwandeling (samen met LG)
Volksdansavond
Etentje voor 70-plussers
Etentje voor 55-plussers
Fietsdriedaagse naar Essen

KVLV-Activiteiten
Workshop: Beewraps maken

Donderdag 3 mei

Beewraps of bijenwasdoeken zijn de huishoudfolie van de toekomst!
Maak ze zelf en geniet van een kleurrijke koelkast.
Beewraps zijn een verpakkingsmateriaal gemaakt van bijenwas en biologisch katoen. Met deze wraps kan je op een ecologisch verantwoorde
manier je voeding vers houden.
Je gebruikt beewraps om potten en pannen af te dekken en aangebroken
voedsel zoals een halve komkommer, rode kool, stuk kaas, je gesmeerde
boterhammen... luchtdicht mee af te dekken.
Maak ze in deze workshop zelf en geniet van een prachtige boterhamverpakking of vouwbare kommetjes voor onderweg.
Je kan de beewraps afwassen met lauw water en ongeveer een jaar lang
gebruiken.
Datum:
Plaats:
Deelnameprijs:

Inschrijven:

Meebrengen:

Donderdag 3 mei om 19.00 u.
Ontmoetingscentrum Ballaer (Pauluszaal)
KVLV-leden: 12,00 € – Niet-leden: 17,00 €
Vooraf te betalen.
Materiaal en consumptie inbegrepen.
Bij Hilda Van Tomme (Doelstraat 2 –
tel.: 03/482.44.45 – hildavantomme@telenet.be),
ten laatste tegen maandag 30 april.
1 oude badhanddoek als onderlegger
De lesgeefster zorgt voor de bijenwas, het katoen en de
andere benodigdheden.
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Belevingsmarkt: Lakenhalle – Op deze originele plek krijg je tussen
10.00 u. en 22.00 u. een mooi overzicht van het KVLV-aanbod.

Farm Food Festival: Park Cerckel – Aan de oevers van de Demer flaneer
je langs gezellige kraampjes met verse producten recht van bij de boer.

Pop-up weggeefwinkel: Centrum – Een leegstaand winkelpand wordt
omgetoverd tot een originele pop-up weggeefwinkel waar handtassen,
juwelen, sjaaltjes en andere modeaccessoires een tweede leven krijgen.

Deelnameprijs
KVLV-leden: 10,00 € – Niet-leden: 20,00 €
Deze prijs is inclusief twee leuke KVLV-activiteiten, een hapje en een
drankje, de toegang tot de belevingsmarkt, het Farm Food Festival en de
pop-up weggeefwinkel. Voor slechts 8,00 € extra geniet je van een picknicklunch met verse hoeveproducten, inclusief drankje.

Inschrijven
Optie 1: Je wil GEEN WORKSHOP reserveren, enkel de hoevepicknick.
Dan kan je je inschrijving doorgeven (naam + lidnummer) via info
@kvlvberlaar.be voor 14 mei. Je betaalt het bedrag van 10,00 € (deelname) + 8,00 € (hoevepicknick) via de rekening van KVLV Berlaar. Wij zorgen
voor een gezamenlijke inschrijving van alle geïnteresseerde leden van onze
afdeling. We spreken af om samen naar Diest te rijden (met auto’s of met
de trein). Meer info kan je verkrijgen bij Martine Van Tomme
(03/422.57.22), bij Hilda Van Tomme (03/482.44.45) of bij Agnes Lammens
(03/482.13.18).
Optie 2: Je wil WEL EEN WORKSHOP / ACTIVITEIT reserveren, en eventueel de hoevepicknick.
Dan dien je zelf online in te schrijven op www.kvlv.be/ideeenfestival. Bij
je inschrijving kan je dan zelf twee activiteiten van jouw voorkeur kiezen
op het tijdstip van jouw keuze. Je kan ook zelf de hoevepicknick bestellen.
Doe dit zo snel mogelijk want voor sommige workshops is het aantal
plaatsen beperkt! Je ontvangt via e-mail een factuur met de betalingsgegevens en je betaalt rechtstreeks via overschrijving aan KVLV Leuven.
Zodra je betaling verwerkt is, ontvang je via e-mail je ticket. Je mag nog
wel aan ons doorgeven via info@kvlvberlaar.be dat je bent ingeschreven.
Dan kan je mee met de rest van de groep naar Diest rijden.

Ideeënfestival

Vrijdag 1 juni – Diest

Kom naar het Ideeënfestival in Diest op vrijdag 1 juni van 10.00 u.
tot 22.00 u. en laat je inspireren door originele KVLV-activiteiten.
Het stadscentrum van Diest kleurt die dag felgroen en daarbij mag jij niet
ontbreken! Op verrassende plekken in deze charmante stad proef je van
het allerbeste dat KVLV te bieden heeft.
Of je nu een doorgewinterde KVLV-vrijwilliger bent of je wilt als KVLV-fan
ons aanbod beter leren kennen, van harte welkom!

Beleef een bijzondere dag
Kies uit meer dan 30 unieke KVLV-belevingen zoals bijzondere workshops
en crea-ateliers, een grote belevingsmarkt, een superleuk Farm Food
Festival, een originele pop-up weggeefwinkel, interessante lezingen,
ontroerende voorstellingen en verrassende wandelingen. Alle activiteiten
vinden plaats in de binnenstad op max. 5 minuten wandelafstand van
elkaar.
’s Middags kan je genieten van een picknicklunch met verse hoeveproducten. Kom tussen 12.00 u. en 14.00 u. naar park Cerckel en vlei je neer
aan de oevers van de idyllische vijver.

Lentefeest voor 55-plussers
Wij nodigen alle 55-plussers uit op ons Lentefeest.

We starten met een boeiende voordracht door Muriëlle Wilssens rond het
thema: “Bye bye rommel, hello rust”.
Maak komaf met rondslingerende spullen en rusteloze rommelruimtes.
Steek jij ook zo veel tijd in opruimen en word je gek van de rondslingerende spullen die maar blijven komen, zélfs als je pas hebt opgeruimd?
In deze voordracht maak je kennis met een aantal opruimsystemen en
snelle opruimtips. Je leert waarom het loslaten van spullen zo nuttig is.
Een opgeruimde geest in een opgeruimd huis: er schuilt heel wat waarheid
in dit spreekwoord!
Daarna volgt een lekker etentje: tagliatelle met zalm, gevolgd door een
fruittaartje. Afsluiten doen we met een mooie tombola.
Datum:
Plaats:
Deelnameprijs:
Inschrijven:

KVLV-stand
Grote Markt – Vanaf 9.00 u. ben je van harte welkom op de KVLVonthaalstand op de Grote Markt: hier start jouw bezoek aan het Ideeënfestival. Je ontvangt er meer info over het programma en de route naar de
verschillende plekken in de stad, maar er zijn ook leuke animaties en
workshops te beleven.

Workshops en activiteiten
Begijnhof – In het authentieke kader van het Diestse begijnhof start vanaf
10.00 u. een gevarieerd aanbod aan leuke workshops en activiteiten.
Een voorsmaakje? Krijfverfworkshop, voorstelling “Brood en rozen”,
atelier groendeco, stilvallen in de Catharinakerk, workshop handlettering,
cheerleading en andere bewegingsactiviteiten, comedy shows, culinaire
verwenning, verschillende interessante vormingen,…
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Dinsdag 15 mei

Dinsdag 15 mei om 14.00 u.
Ontmoetingscentrum Ballaer (Pauluszaal)
KVLV-leden: 13,00 €. 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 dinsdag 8 mei.
Vermits wij onze bestelling tijdig dienen door te geven
aan onze traiteur, vragen wij om de inschrijvingsdatum zeker te respecteren.

Wandelen

Donderdag 17 mei

Op donderdag 17 mei maken we weer een mooie wandeling. We vertrekken om 19.30 u. aan de kerk van Kessel. 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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Bloemschikken

Dinsdag 22 mei

Wegens gezondheidsproblemen van de lesgeefster kon de bloemschikles
van 24 april niet doorgaan. Het thema van de vorige les wordt hernomen
tijdens de les van 22 mei. Deze les wordt gegeven door ons bestuurslid
Marieke Jacobs.
Verrassend hip met chrysanten
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
voor deze les inschrijven.
Datum:
Plaats:
Lesgeefster:
Deelnameprijs:
Inschrijven:

Meebrengen:

Etentje voor de jongerenen de middengroep

Op woensdag 23 mei gaan we met onze leden van de jongerengroep (tot
45 jaar) en de middengroep (tot 60 jaar) uit eten.
Dit jaar gaan we naar Wereldkeuken Diamant in Nijlen, de vroegere
feestzaal Nilania. Zij hebben een ruime keuze uit culinaire wereldgerechten in buffetvorm. Wat dacht je van pizza, sushi, teppanyaki, grill en wok?
We kiezen voor de all-in formule van 28,00 €. Daarmee kan je gedurende
2,5 uur genieten van het uitgebreide buffet met keuze uit soepen, voorgerechten, hoofdgerechten en desserts, inclusief (gewone) drankjes.
Datum:
Plaats:

Inschrijven:

Dinsdag 22 mei om 19.00 u.
Ontmoetingscentrum Ballaer (Pauluszaal)
Marieke Jacobs
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 15 mei.
Een lijstje met de benodigdheden krijg je bij je
inschrijving.
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Woensdag 23 mei

Woensdag 23 mei om 19.00 u.
Wereldkeuken Diamant
Kesselsesteenweg 52, Nijlen
Je kan onderling afspreken om samen te rijden.
Bij Martine Van Tomme
(tel.: 03/422.57.22 – martine.vantomme3@telenet.be)
ten laatste tegen vrijdag 18 mei.
We betalen ter plaatse.

Fietsen

Maandag 7, 14 en 28 mei

Op maandag 7 en 28 mei gaan we 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 14 mei fietsen we onze 1ste avondfietstocht van dit jaar. We
maken een fietstocht van ± 25 à 30 km. Aangezien het nog vroeg donker is,
gaan we enkel achteraf samen iets drinken. We vertrekken om 19.00 u. bij
Hilda Van Tomme en zijn terug voor het donker wordt.
Info: bij Hilda Van Tomme (Doelstraat 2 – tel.: 03/482.44.45).
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