info@kvlvberlaar.be
www.kvlvberlaar.be

KVLV-Nieuws

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

Overlijden (oud-)KVLV-leden
Josephine De Winter
Op 20 februari overleed Josephine De Winter, Zuster Hilde, tante van ons
KVLV-lid Nik Van Gool. Met haar 94 jaar was ze ons oudste KVLV-lid. Ze
was slotzuster in de Abdij O.L.V. van Nazareth in Brecht en werd pas 2 jaar
geleden lid van onze KVLV, toen ze naar het WZC Kloosterhof verhuisde.
Simonne De Meyer
Op 25 februari overleed Simonne De Meyer, weduwe van Louis Rijnders
en schoonmoeder van ons KVLV-lid Kristine Garcia. Ze was 87 jaar.
Ze woonde lang in de Tulpenstraat en verhuisde enkele jaren geleden naar
het WZC Sint-Augustinus. Simonne was meer dan 60 jaar lang lid van KVLV;
ze is vorig jaar nog gevierd. Ze was ook meer dan 20 jaar bestuurslid (van
1972 tot 1993) en 9 jaar gewestverantwoordelijke (van 1984 tot 1993).
Simonne was gekend om haar handwerk: ze volgde tientallen cursussen,
zowel bij KVLV als daarbuiten, en was bij verschillende handwerkgroepen.
Josephine Hendrickx
Op 28 februari overleed Josephine Hendrickx, weduwe van Jos Ruyts uit
Kessel. Ze was 84 jaar. Ze was lid van onze KVLV van 2006 tot 2016. Ze ging
regelmatig mee op daguitstap en op vierdaagse reis.

Om praktische redenen zouden wij willen vragen om voor alle
activiteiten (ledenfeesten, cursussen, workshops, uitstappen,…)
tijdig in te schrijven en te betalen.
Alleen zo kunnen wij onze activiteiten tot in de puntjes
voorbereiden. Alvast bedankt voor je medewerking.
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Kalender
Maandag 1 april
Dinsdag 2 april
Donderdag 4 april

9.00 u.
19.00 u.
19.30 u.
19.00 u.
19.30 u.

Dagfietstocht
Naaiatelier (6)
Pilates (12)
Kookworkshop: Asperges anders
Opera: Madama Butterfly

Maandag 8 april
Dinsdag 9 april

13.00 u. Fietsen
19.00 u. Bloemschikken
19.30 u. Pilates (13)

Maandag 15 april
Dinsdag 16 april
Donderdag 18 april
Zaterdag 20 april

13.00 u.
19.30 u.
19.30 u.
19.00 u.

Dinsdag 23 april
Woensdag 24 april

19.30 u. Pilates (15)
19.00 u. Paasfeest

Maandag 29 april
Donderdag 2 mei
Zaterdag 11 mei

13.00 u. Fietsen
14.00 u. Lentefeest voor 55-plussers
7.45 u. Daguitstap naar Breda

Fietsen
Pilates (14)
Wandelen
Avonduitstap naar Kasteel Zellaer

KVLV-Activiteiten

Donderdag 4 april

Madama Butterfly

Paasfeest

Woensdag 24 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 stand-up comedian
Chantal Curinckx. Tijdens haar comedyvoorstelling “Katten, kronkels en
kanonnen” neemt Chantal je mee in een heuse en soms zelfs helse tocht
door de lachende en minder lachende periodes in haar leven, de ups en
downs van daten en ook haar grote legerdroom mag zeker niet ontbreken.
Een verhaal dat gebracht wordt met een lach en een traan.
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:

Opera

Woensdag 24 april om 19.00 u.
Ontmoetingscentrum Ballaer (Petruszaal)
KVLV-leden: 12,00 €. 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 17 april.
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Viva l’Opéra! is een initiatief van UCG Cinema’s waarbij je bekende opera’s
en balletvoorstellingen, die opgevoerd worden in Londen, Milaan of
Wenen, live kan meemaken vanuit een bioscoop in je buurt.
Wij nemen je mee naar Madama Butterfly, de bekende opera van Giacomo
Puccini, die opgevoerd wordt in het Royal Opera House in Londen, maar
die we dus live kunnen meemaken in UGC Mechelen.
De voorstelling duurt 3 uur en 10 minuten. Er is een pauze van 20 minuten.
Datum:
Plaats:
Ticketprijs:
Inschrijven:

Vervoer:

Donderdag 4 april om 19.30 u.
Cinema UGC Mechelen (vroegere Utopolis)
25,00 € – Ter plaatse te betalen.
Bij Agnes Lammens (tel.: 03/482.13.18 –
janssens_lammens@telenet.be)
ten laatste tegen donderdag 28 maart.
Met auto’s. Wordt onderling afgesproken.

Vooruitblik mei en juni
Woensdag 8 mei
Woensdag 22 mei
Zondag 2 juni
Dinsdag 4 juni
Dinsdag 11 juni
Vrijdag 14 juni
17-18-19 juni

Vervolgworkshop Handlettering
Drums Fit
Ochtendwandeling (samen met LG)
Etentje voor 70-plussers
Etentje voor 55-plussers
Etentje voor jonge leden
Fietsdriedaagse naar Luycksgestel
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Fietsen

Maandag 1, 8, 15 en 29 april

Op maandag 1 april (geen aprilvis!) organiseren we onze 1ste dagfietstocht
van dit jaar. We rijden langs een mooi uitgestippelde route door Hove,
Boechout, Edegem, Mortsel, Deurne en Borsbeek. De totale afstand bedraagt ± 65 km. Bij minder goed weer kan de route ingekort worden.
Vertrek:
Deelnameprijs:
Meebrengen:
Info:

Om 9.00 u. bij Hilda Van Tomme
10,00 € = 4 consumpties onderweg,
te betalen bij de 1ste tussenstop.
Lunchpakket, fluo hesje
Bij Hilda Van Tomme (Doelstraat 2 – tel.: 03/482.44.45).

Op maandag 8, 15 en 29 april gaan we weer fietsen in de namiddag. We
vertrekken dan om 13.00 u. bij Hilda Van Tomme en zijn ten laatste terug
in Berlaar om 16.30 u. De afstand bedraagt ongeveer 30 à 40 km,
afhankelijk van het weer. Je zorgt best voor aangepaste kledij en een fluo
hesje.
Noteer ook alvast: op maandag 6 mei vindt onze jaarlijkse dagfietstocht
naar Scherpenheuvel plaats. Meer info volgt nog.

Wandelen

Donderdag 18 april

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

We starten met een boeiende voordracht door Roosje Hus rond het
thema: “Je darmen doorgelicht”.
Wat weet je eigenlijk over je darmen? Hoe belangrijk zijn ze? Hoe hou je ze
gezond? En wat kan er mislopen? Dat kom je allemaal te weten tijdens
deze interessante uiteenzetting.
Deze voordracht verloopt in samenwerking met CM.
Daarna volgt een lekker etentje: frikadellen met krieken en pruimen met
rozijntjes, gevolgd door een fruitvlaaike. Afsluiten doen we met een mooie
tombola.
Datum:
Plaats:
Deelnameprijs:
Inschrijven:

Donderdag 2 mei om 14.00 u.
Ontmoetingscentrum Ballaer (Pauluszaal)
KVLV-leden: 12,00 €. 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 maandag 22 april.
Vermits wij onze bestelling tijdig dienen door te geven
aan onze traiteur, vragen wij om de inschrijvingsdatum zeker te respecteren.

Op donderdag 18 april 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).
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Donderdag 2 mei
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Kookworkshop

Donderdag 4 april

Bloemschikken

Dinsdag 9 april

Asperges anders

Bloemen op hun paasbest

Lente, het seizoen van de asperge! Asperges hebben als bijnaam het witte
goud. Want asperges zitten boordevol vitamines en mineralen en bevatten
weinig calorieën. En ze zijn nog overheerlijk ook!
Eerst geeft onze lesgeefster uitleg over het thema en bespreken we de
recepten. Daarna maken we in groepjes enkele lekkere gerechten klaar die
we uiteraard ook gaan proeven. Volgende gerechten staan op het menu:
• Quiche van asperges met zalm en lente-ui
• Geroosterde asperges met lentegroenten
• Aspergetorentje met vinaigrette van aardbei
• Volkorenpannenkoekjes met asperges en kruidensaus
Vermits onze nieuwe lesgeefster Jacqueline om gezondheidsredenen
verhinderd is om deze workshop te begeleiden, hebben we opnieuw een
andere lesgeefster. Jacqueline zal in het najaar terug paraat zijn.

We vertrekken van een boogvorm in piepschuim. We krammen platmos
rondom en omwikkelen met zilverdraad. We krammen soepele takken van
de ene naar de andere kant. We kleven er kwarteleitjes tussen en halve
kippeneieren. Daarin een beetje water en een passende ranonkel. Hier en
daar een veertje tussen de takken en zo heb je een prachtig tafelstukje
voor Pasen.

Datum:
Plaats:
Lesgeefster:
Deelnameprijs:
Inschrijven:

Meebrengen:
Kookboekje:

Donderdag 4 april om 19.00 u.
Ontmoetingscentrum Ballaer (Petruskeuken)
Rika Simoens
KVLV-leden: 14,00 € – Niet-leden: 18,00 €
Vooraf te betalen. Maaltijd inbegrepen.
Bij Hilda Van Tomme (Doelstraat 2 –
tel.: 03/482.44.45 – hildavantomme@telenet.be),
of bij Martine Van Tomme (Welvaartstraat 179 –
tel.: 03/422.57.22 – martine.vantomme3@telenet.be)
ten laatste tegen donderdag 28 maart.
Keukenschort, aardappelmesje, snijplank,
2 keukenhanddoeken, eventueel doosje voor overschot
“Asperges anders”
Kostprijs: 10,00 €. Vrijblijvend te koop tijdens de les.
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Zin gekregen om ook zoiets moois te maken? Schrijf je dan zeker in!
Als je niet hebt ingeschreven voor de hele cursus ineens, kan je nog per les
inschrijven.
Zowel beginnende als ervaren bloemschiksters zijn welkom.
Datum:
Plaats:
Lesgeefster:
Deelnameprijs:
Inschrijven:

Meebrengen:

Dinsdag 9 april om 19.00 u.
Ontmoetingscentrum Ballaer (Pauluszaal)
Rita Spaey
KVLV-leden: 8,00 € per les – Niet-leden: 11,00 € per les
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 2 april.
Een lijstje met de benodigdheden krijg je bij je
inschrijving.

Onze laatste bloemschikles van dit seizoen gaat door op dinsdag 14 mei.
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