Fietsen

info@kvlvberlaar.be
www.kvlvberlaar.be

Maandag 4, 11 en 25 juni

Op maandag 4 juni gaan we ’s avonds fietsen. We maken een fietstocht
van ± 30 km. We vertrekken om 19.00 u. bij Hilda Van Tomme en zijn terug
voor het donker wordt.
Op maandag 11 en 25 juni 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.
Bij heel warm weer (vanaf bijna 30°) wordt er 's avonds gefietst. We vertrekken dan om 19.00 u. Voor info bel je best maandagvoormiddag naar
Hilda Van Tomme.
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Van maandag 18 tot en met woensdag 20 juni gaan we op
fietsdriedaagse naar Essen. Wie hiervoor ingeschreven is, krijgt nog een
extra brief met de laatste info.
Info: bij Hilda Van Tomme (Doelstraat 2 – tel.: 03/482.44.45).

Kalender
Vrijdag 1 juni

9.00 u. Ideeënfestival Diest

Zondag 3 juni
Maandag 4 juni
Dinsdag 5 juni

7.00 u.
19.00 u.
17.00 u.
20.00 u.

Huwelijksjubileum

Maandag 11 juni
Dinsdag 12 juni
Donderdag 14 juni

13.00 u. Namiddagfietstocht
18.00 u. Etentje voor 55-plussers
19.30 u. Wandelen

Op 27 april vierden Maria Rijmenants en Emmanuel Lambrechts uit de
Houwstraat in Beerzel hun gouden huwelijksjubileum.

18-20 juni

KVLV-Nieuws

Lisa Raets en Stan Bruyndonckx uit de Fertlarelei vierden onlangs hun
briljanten huwelijksjubileum; zij zijn al 65 jaar getrouwd.
Wij wensen de jubilarissen van harte proficiat en nog vele mooie jaren
samen.

Maandag 25 juni
Zondag 1 juli
20-23 juli

Ochtendwandeling (samen met LG)
Avondfietstocht
Etentje voor 70-plussers
Volksdansavond

8.30 u. Fietsdriedaagse naar Essen
13.00 u. Namiddagfietstocht
Gezinsfietstocht naar Dendermonde
(samen met LG)
Vierdaagse reis naar de Duitse
Sprookjesroute

KVLV-Activiteiten
Etentje voor 55+ en 70+

Dinsdag 5 en 12 juni

In de maand juni gaan we met onze “plussersleden” lekker uit eten.
Zowel de 55-plussers als de 70-plussers gaan eten in ’t Hertenhof, het
gezellige eethuis van Michel Ceulemans, op de hoek van de Itegembaan
en de Hertstraat in Berlaar.
Natuurlijk is deze indeling niet zo strikt: als je zelf tot de ene groep
behoort maar je hebt KVLV-vriendinnen in de andere groep, mag je
uiteraard samen gaan eten. Of je mag zelfs twee keer mee gaan eten!

70-plussers – ‘t Hertenhof
Datum:
Dinsdag 5 juni om 17.00 u.
Plaats:
Inschrijven:

’t Hertenhof (hoek Itegembaan – Hertstraat, Berlaar)
Bij Agnes Lammens (tel.: 03/482.13.18 –
janssens_lammens@telenet.be)
ten laatste tegen donderdag 31 mei.

55-plussers – ‘t Hertenhof
Datum:
Dinsdag 12 juni om 18.00 u.
Plaats:
Inschrijven:

’t Hertenhof (hoek Itegembaan – Hertstraat, Berlaar)
Bij Agnes Lammens (tel.: 03/482.13.18 –
janssens_lammens@telenet.be)
ten laatste tegen donderdag 7 juni.

Volksdansavond

Dinsdag 5 juni

Bal in de straat, De Vlegerd, Kuierend… Doen deze namen bij jou ook een
belletje rinkelen? Inderdaad, het zijn toffe volksdansen die je misschien
nog als kind geleerd hebt op school of in de jeugdbeweging.
Of de Hucklebuck, de Indianendans, de Macarena,… dansen die je op elk
trouwfeest kon meedoen.
Tijdens onze volksdansavond komen deze en nog andere dansen zeker aan
bod. We gaan ze stap voor stap terug opfrissen zodat we op het einde van
de avond weer helemaal mee zijn!
Heb je ook zin om nog eens “een danske te placeren”?
Schrijf je dan zeker in!
Let wel op: deze avond is enkel bedoeld voor vrouwen!
Met diegenen die willen, gaan we na het volksdansen nog iets drinken in
de cafetaria van Sporthal ’t Stapveld.
Datum:
Plaats:
Deelnameprijs:
Inschrijven:
Meebrengen:

Wandelen

Dinsdag 5 juni om 20.00 u.
Turnzaal Gemeentelijke Basisschool De Stap
(Pastorijstraat 60, Berlaar)
KVLV-leden en dochters: 2,00 € – Niet-leden: 3,00 €
Bij Martine Van Tomme (tel.: 03/422.57.22 –
martine.vantomme3@telenet.be).
Flesje water

Donderdag 14 juni

Op donderdag 14 juni maken we weer een mooie wandeling. We vertrekken om 19.30 u. aan Café ’t Kruiske aan de Kruiskensbaan in Bevel.
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).

