info@kvlvberlaar.be
www.kvlvberlaar.be

Eropuit met KVLV
 Daguitstap naar Merksplas: Zaterdag 8 september
 Cycling dinner: Maandag 8 oktober om 8.00 u.
 Toneelavond gewest: “Oude koeien”:
Zaterdag 13 oktober om 20.00 u. – Nijlen
 Bowlingavond: Vrijdag 9 november om 20.00 u. – Superbowl, Lier

Cursussen & Workshops
Sport

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

Nieuwsbrief KVLV Berlaar
Juli – Augustus 2018
Aan …………………………………………………………………………………………………………….
Vanwege …………………………………………………… Tel.: ………………………………………

 Pilates: Elke dinsdag van 4 september tot 11 december om 19.30 u.
(uitgezonderd 27 november en 4 december)

Groen & deco
 Bloemschikken: Dinsdag 11 september, 9 oktober, 13 november en
18 december om 19.00 u.

Mode
 Naaiatelier: Dinsdag 25 september, 30 oktober, 20 november en
4 december om 19.00 u.
 Brei- en haakcafé: Donderdag 27 september, 18 oktober, 8 en 29
november, 13 december om 19.00 u.

Crea
 Kerstballen haken
Dinsdag 2 en 23 oktober om 19.00 u.
 Handlettering
Woensdag 21 november om 19.00 u.

Koken
 Demokooklessen: Donderdag 11 oktober om 19.00 u.
donderdag 15 november en 6 december om 13.00 u.

Kalender
Zondag 1 juli

Maandag 30 juli

7.20 u. Gezinsfietstocht naar Dendermonde
(samen met LG)
19.00 u. Avondfietstocht
13.00 u. Namiddagfietstocht
13.00 u. Namiddagfietstocht
Vierdaagse reis naar de Sprookjesroute
8.30 u. Dagfietstocht

Maandag 6 augustus
Maandag 13 augustus
Maandag 20 augustus
Zondag 26 augustus
Woensdag 29 augustus

19.00 u.
13.00 u.
13.00 u.
14.00 u.
9.00 u.

Maandag 2 juli
Maandag 9 juli
Maandag 16 juli
20-21-22-23 juli

Zaterdag 8 september

Avondfietstocht
Namiddagfietstocht
Namiddagfietstocht
Kubbnamiddag (samen met LG)
Dagfietstocht: Baldertocht
Daguitstap naar Merksplas

Wij wensen al onze leden en hun gezin
een deugddoende vakantie toe.

KVLV-Activiteiten
We starten de zomer traditiegetrouw met onze gezinsfietstocht op
verplaatsing. Dit jaar gaan we op verkenning in de streek rond
Dendermonde, tussen Schelde en Dender.
Daarnaast zijn er heel de zomer lang fietstochten, zowel overdag als ’s
avonds. En een 30-tal deelnemers kan gaan aftellen naar de vierdaagse
reis naar de Duitse Sprookjesroute. We sluiten de zomer af met onze
jaarlijkse kubbnamiddag voor het hele gezin.
We doen het dus tijdens de zomermaanden wat rustiger aan. We laden de
batterijen op zodat we er in september terug kunnen in vliegen met tal
van boeiende activiteiten. Verder in deze nieuwsbrief vind je al een
overzicht van onze najaarsactiviteiten.

Fietsen

Op woensdag 29 augustus nemen we deel aan de 10de Baldertocht
georganiseerd door het Distributiecentrum Wisselstukken ten voordele
van Kinderland. We fietsen de tocht van 50 km. Bij zeer goed weer
verlengen wij deze tocht onderweg tot ongeveer 65 km. Na afloop kan je
nog spaghetti of een belegd broodje eten (bestellen en betalen bij de
inschrijving).
Meebrengen:
Lunchpakketje voor onderweg.
Inschrijving:
5,00 € ter plaatse te betalen (bevoorrading onderweg).
Vertrek:
We komen op tijd samen aan de legerkazerne
(Welvaartstraat 38) om in te schrijven zodat we om
9.00 u. kunnen vertrekken.
Voor info over onze fietstochten kan je terecht bij Hilda Van Tomme
(Doelstraat 2 – tel.: 03/482.44.45).
Mocht het op de voorziene dagen heel slecht weer zijn (stortregen,
onweer,…), neem je best vooraf contact op om te zien of de fietstocht wel
doorgaat.

Op maandag 2 juli en 6 augustus 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 9 en 16 juli en 13 en 20 augustus 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.
Op maandag 30 juli organiseren we een dagfietstocht. We fietsen via een
gedeeltelijk zelf uitgestippelde route en via de fietsknooppunten. De
bestemming is een verrassing. De totale afstand bedraagt ± 70 km.
Vertrek:
Om 8.30 u. bij Hilda Van Tomme
Deelnameprijs:
8,00 € = voor 3 consumpties onderweg, te betalen bij
de 1ste tussenstop.
Meebrengen:
Lunchpakketje voor onderweg.

Vooruitblik najaar
Gezellig samenzijn bij KVLV





Nazomerfeest: Woensdag 3 oktober om 19.00 u.
Ladies avond voor jonge leden: Woensdag 17 oktober om 19.30 u.
Herfstfeest voor 55-plussers: Donderdag 25 oktober om 14.00 u.
Kerstfeest: Zondag 9 december om 14.00 u.

KVLV in actie
 Plantjesweekend: Vrijdag 14 en zaterdag 15 september
 Smulfestijn: Zondag 18 november van 12.00 u. tot 19.00 u.

