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Rekening: BE38 7332 0211 3472

KVLV-boeken:
Een ideaal geschenk voor de feestdagen!
KVLV geeft heel wat prachtige boeken en brochures uit. Misschien een
cadeau-idee voor tijdens de kerst- en eindejaarsperiode? Als KVLV-lid kan
je al deze boeken en brochures bestellen aan een voordelige ledenprijs.
De klassiekers doen het nog altijd goed: “Ons Kookboek” (28,50 €), “Ons
Breiboek” (24,50 €) en “Ons Haakboek” (24,50 €).
En ken je de nieuwste KVLV-uitgave al: “De nieuwe voedingsdriehoek op je
bord” (3,00 €) of de andere nieuwigheden van dit jaar “Asperges anders”
(10,00 €) en “Lekker lam” (10,00 €)? De boekjes van de vorige kookthema’s
zijn ook nog altijd verkrijgbaar (10,00 €).
Het volledige aanbod vind je op www.kvlv.be onder de rubriek “Webwinkel”. Let op: Als je de boeken rechtstreeks via de webwinkel bestelt, betaal
je verzendingskosten. Je kan ook alle boeken en brochures zonder extra
kosten bestellen bij onze boekenverantwoordelijke Hilda Van Tomme
(Doelstraat 2 – tel.: 03/482.44.45 – hildavantomme@telenet.be).
Je betaalt op voorhand en je wordt verwittigd wanneer je je boeken kan
komen afhalen. Hou rekening met een leveringstermijn van ± 2 weken.
Tijdens de kerstvakantie zijn de kantoren van KVLV gesloten en worden er
geen bestellingen verwerkt. Op tijd bestellen is dus de boodschap!

Eindejaarsactie: 20,00 € voor 3 kookboekjes naar keuze
2 boekjes kopen + 1 gratis + gratis verzending, geldig tot 15 december.
Je kan kiezen uit 13 boekjes en genieten van deze uitzonderlijke korting.
Let op: Bestellen voor deze actie kan je enkel via e-mail naar kvlvwinkel@ons.be. Vermeld je naam en lidnummer met daarbij de code “promo
VMV” en de 3 titels van de boekjes die je wilt ontvangen.
Schrijf het exacte bedrag over op rekeningnummer BE29 7300 0410 0264
van KVLV ID met vermelding van je naam en je ontvangt je bestelling in je
bus.
Meer info vind je in “Vrouwen met vaart” van november (blz. 24-25), op de
website www.kvlv.be of op de Facebookpagina van KVLV.
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Kalender
Maandag 3 december
Dinsdag 4 december
Donderdag 6 december
Zondag 9 december

11.00 u.
19.00 u.
13.00 u.
14.00 u.

Fietsen
Naaiatelier (4)
Demokookles: Feesten
Kerstfeest

Maandag 10 december
Dinsdag 11 december
Woensdag 12 december
Donderdag 13 december

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

Fietsen
Pilates (13)
Extra workshop Handlettering
Brei- en haakcafé (5)

Maandag 17 december
Dinsdag 18 december
Donderdag 20 december

11.00 u. Fietsen
19.00 u. Bloemschikken: Kerst ingekaderd
19.30 u. Wandelen: Kerststallentocht

KVLV-Activiteiten

Bloemschikken

Dinsdag 18 december

Kerst ingekaderd

Kerstfeest

Zondag 9 december

Graag nodigen wij al onze leden, jong en minder jong, uit op ons gezellige
kerstfeest. De namiddag ziet er als volgt uit:
 Verwelkoming met aperitief.
 Optreden van het meisjeskoor Ofkoors o.l.v. Lieselot Put. Het koor
werd in 2007 opgericht door enkele Chiromeisjes van Heist-Centrum en
is ondertussen uitgegroeid tot een bruisend koor met een veelzijdig
repertoire. Zij brengen voor ons een prachtig kerstprogramma.
 Kerstetentje: Kalkoentournedos met gegrilde groenten en kroketten,
gevolgd door appelstrüdel met ijs.
 Kersttombola met mooie prijzen.
Wil je deze gezellige namiddag met je KVLV-vriendinnen niet missen,
schrijf je dan snel in!
Datum:
Plaats:
Deelnameprijs:
Inschrijven:

We vertrekken van een houten kader die stevig rechtop staat op een brede
basis. Aan de bovenkant van de kader hangen we dennenappels op verschillende hoogten. Onderaan zetten we een lage groene schaal met groen
steekschuim. We maken daarin een goed gevuld stuk met verschillende
takken dennengroen, een mooi gevormde tak, Tillandsia mos, theelichtjes
op staaf, houten sterren en andere versiering naar keuze.
Met zo’n kerststuk voor het raam ben je vlug in de goede sfeer!
Datum:
Plaats:
Lesgeefster:
Deelnameprijs:

Inschrijven:

Zondag 9 december om 14.00 u.
Deuren open om 13.30 u.
Ontmoetingscentrum Ballaer (Petruszaal)
KVLV-leden: 20,00 €. 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 vrijdag 30 november.
Gelieve de inschrijvingsdatum te respecteren
zodat wij tijdig onze bestelling kunnen doorgeven aan
de traiteur.
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Meebrengen:

Dinsdag 18 december om 19.00 u.
Ontmoetingscentrum Ballaer (Pauluszaal)
Rita Spaey
Als je nog niet voor de hele cursus bent ingeschreven,
kan je nog voor deze les inschrijven.
KVLV-leden: 8,00 € – Niet-leden: 11,00 €
1 consumptie per les inbegrepen. Vooraf te betalen.
Bij Lieve Ceulemans (Rode Kruisstraat 2 –
tel.: 03/482.34.35 – lieve.ceulemans@proximus.be),
ten laatste tegen dinsdag 11 december.
Een lijstje met de benodigdheden krijg je bij je
inschrijving.

Wandelen

Donderdag 20 december

Op donderdag 20 december maken we weer een mooie wandeling. Aangezien het dan bijna Kerstmis is, gaan we wandelen langs de prachtig
versierde kerststallen in Itegem. We vertrekken om 19.30 u. aan de parking van de Delhaize in Itegem (Kerkstraat).
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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Demonstratiekookles

Donderdag 6 december

Demonstratiekookles

Donderdag 6 december

Feesten met “Ons Kookboek”

Feesten met “Ons Kookboek”

Nu de feestdagen dichterbij komen, ben je waarschijnlijk op zoek naar
lekkere feestgerechten. Stel je feestmenu samen met het beste uit “Ons
Kookboek”. Er zit immers meer in “Ons Kookboek” dan je denkt. Van
aperitiefhapje en voorgerecht of tussengerecht tot hoofdgerecht en dessert. “Ons Kookboek” heeft het allemaal.
Tijdens deze demokookles maakt onze lesgeefster enkele feestelijke gerechten klaar, die je achteraf mag proeven.

Nu de feestdagen dichterbij komen, ben je waarschijnlijk op zoek naar
lekkere feestgerechten. Stel je feestmenu samen met het beste uit “Ons
Kookboek”. Er zit immers meer in “Ons Kookboek” dan je denkt. Van
aperitiefhapje en voorgerecht of tussengerecht tot hoofdgerecht en dessert. “Ons Kookboek” heeft het allemaal.
Tijdens deze demokookles maakt onze lesgeefster enkele feestelijke gerechten klaar, die je achteraf mag proeven.

Datum:
Plaats:
Lesgeefster:
Deelnameprijs:
Inschrijven:

Fietsen

Donderdag 6 december om 13.00 u.
Ontmoetingscentrum Ballaer (Petruskeuken)
Christel Delen
KVLV-leden: 10,00 € – Niet-leden: 14,00 €
Drankje en proevertjes inbegrepen.
Bij Hilda Van Tomme (Doelstraat 2 –
tel.: 03/482.44.45 – hildavantomme@telenet.be),
ten laatste tegen maandag 3 december.

Maandag 3, 10 en 17 december
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Plaats:
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Deelnameprijs:
Inschrijven:
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Maandag 3, 10 en 17 december

In december gaan we ook al van voor de middag fietsen. We vertrekken
om 11.00 u. en we zijn ten laatste om 15.30 u. terug in Berlaar. We nemen
onze boterhammen mee voor onderweg. De afstand bedraagt ongeveer 30
à 40 km, afhankelijk van het weer.
Info en vertrek: bij Hilda Van Tomme (Doelstraat 2 – tel.: 03/482.44.45).
Je zorgt best voor aangepaste kledij en een fluo hesje.
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Handlettering

Woensdag 12 december

Handlettering

Woensdag 12 december

Wegens het grote succes van onze eerste workshop in november
organiseren wij een extra workshop in december!

Wegens het grote succes van onze eerste workshop in november
organiseren wij een extra workshop in december!

In deze workshop leer je vanaf het begin wat handlettering is: kennismaken met materialen, letters tekenen, ontwerpen, intekenen, werken met
kleur en fantasietjes, kaartjes maken,... Na deze workshop heb je een
degelijke basis om zelf verder te kunnen handletteren!
De workshop wordt creatief gegeven: we maken allerlei labels, kaartjes,...
Onze lesgeefster brengt veel voorbeelden mee. Je krijgt een werkboekje
en een leuk pakketje. Ideaal om thuis zelf kerstkaartjes te maken!
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kleur en fantasietjes, kaartjes maken,... Na deze workshop heb je een
degelijke basis om zelf verder te kunnen handletteren!
De workshop wordt creatief gegeven: we maken allerlei labels, kaartjes,...
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en een leuk pakketje. Ideaal om thuis zelf kerstkaartjes te maken!

Datum:
Plaats:
Lesgeefster:
Deelnameprijs:
Inschrijven:

Meebrengen:

Woensdag 12 december om 19.00 u.
Ontmoetingscentrum Ballaer (Pauluszaal)
Willeke Zweedijk (Crea W Lettering)
KVLV-leden: 24,00 € – Niet-leden: 30,00 €
Inbegrepen: werkboekje en basispakketje, consumptie
Bij Hilda Van Tomme (Doelstraat 2 –
tel.: 03/482.44.45 – hildavantomme@telenet.be),
ten laatste tegen woensdag 5 december
of tot de workshop volzet is.
Het aantal plaatsen is beperkt!
Potlood, gom, lat of geodriehoek, wat goed wit papier,
zwarte (en gekleurde) fineliners (als je dat hebt, anders
mag je die van de lesgeefster gebruiken).
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