info@kvlvberlaar.be
www.kvlvberlaar.be

Vooruitblik zomer
Zondag 2 juni
Dinsdag 4 juni
Dinsdag 11 juni
Vrijdag 14 juni

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

7.00 u. Ochtendwandeling in Gestel *
17.00 u. Etentje voor 70-plussers in ‘t Hertenhof
18.00 u. Etentje voor 55-plussers in ‘t Hertenhof
19.00 u. Etentje voor jonge leden

Ma 17 – wo 19 juni
Vr 19 – ma 22 juli

Fietsdriedaagse naar Luycksgestel
Vierdaagse reis naar Texel

Zondag 7 juli
Zondag 25 augustus

Gezinsfietstocht rond Turnhout *
Kubbnamiddag in Gestel *

Nieuwsbrief KVLV Berlaar
Mei 2019
Aan …………………………………………………………………………………………………………….
Vanwege …………………………………………………… Tel.: ………………………………………

Kalender

*Activiteit in samenwerking met Landelijke Gilde

KVLV-Nieuws
Overlijden
Op paaszondag 21 april is Anny Gysen overleden, echtgenote van Leon Van
der Veken. Ze was 75 jaar en al enkele jaren ziek.
Ze woonde lang in de Schoolstraat, verhuisde enkele jaren geleden naar
Gestel en ten slotte naar het WZC Sint-Augustinus.
Anny was lid van KVLV sinds 1973. Ze was ook bestuurslid van 1988 tot 1997
en zorgde mee voor de animatie en de pastoraal.
Ze was heel graag onder de mensen en ging graag mee op uitstap. Helaas
ging dat de laatste jaren niet meer wegens haar ziekte.
Wij bieden de familie onze oprechte deelneming aan.

Donderdag 2 mei

14.00 u. Lentefeest voor 55-plussers

Maandag 6 mei
Dinsdag 7 mei
Woensdag 8 mei
Zaterdag 11 mei

8.30 u.
19.30 u.
19.00 u.
7.30 u.

Dagfietstocht naar Scherpenheuvel
Pilates (16)
Vervolgworkshop Handlettering
Daguitstap naar Breda

Maandag 13 mei
Dinsdag 14 mei

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

Avondfietstocht
Bloemschikken: Nieuw leven
Pilates (17)
Wandelen
Quinoa Night (Landelijke Gilde)

Donderdag 16 mei

Maandag 20 mei
Woensdag 22 mei

13.00 u. Fietsen
20.00 u. Drums Fit

Maandag 27 mei

13.00 u. Fietsen

Landelijke Gilde

KVLV-Activiteiten
Fietsen

Maandag 6, 13, 20 en 27 mei

Op maandag 6 mei organiseren we onze jaarlijkse dagfietstocht naar
Scherpenheuvel. We vertrekken om 8.30 u. bij Hilda Van Tomme en komen
rond 12.00 u. aan in Scherpenheuvel. Daar houden we halt in een café waar
we bij een kom soep ons lunchpakket kunnen opeten. Na een kort bezoekje
aan de basiliek en de kraampjes fietsen we verder naar Averbode en
trakteren we onszelf nog op een lekker ijsje in de “lekdreef”. Vandaar fietsen
we terug naar Berlaar. We verwachten terug te zijn rond 18.00 u. De totale
afstand bedraagt ± 80 km.
Deelnameprijs: 11,00 € (inbegrepen: soep ‘s middags + drank op de
tussenstops), te betalen bij de 1ste tussenstop.
Meebrengen: Fluo hesje, reserve binnenband en een lunch voor ’s middags.
Op maandag 13 mei organiseren we onze eerste 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.
Op maandag 20 en 27 mei 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.
Info: bij Hilda Van Tomme (Doelstraat 2 – tel.: 03/482.44.45).

Quinoa Night

Landelijke Gilde nodigt iedereen uit op een gezellig samenzijn voor
het goede doel, met quinoa-hapjes, muziek uit de Andes en een getuigenis.
Programma
- Verrassende quinoa-gerechtjes bereid door huiskok Peter Jehin van Landelijke Gilde Berlaar
- Quinoa en de dromen van boeren in de Andes: voorstelling van Trias ngo
- Live Ecuadoraanse muziek Duo Chamanto
- Proef Louis PP: een toptripel uit eigen streek, gekruid met pompoenpitten, met een sociaal-economische missie
Datum:
Plaats:
Deelnameprijs:
Inschrijven:

Info:

Organisatie:
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Donderdag 16 mei

Donderdag 16 mei
Onthaal: 19.00 u. – Start: 19.30 u.
Ontmoetingscentrum Ballaer (Petruszaal)
15,00 € – inclusief quinoa-gerechten
en een schenking aan Trias
Via trias.ngo/quinoa-night ten laatste op 10 mei.
Je inschrijving is definitief na betaling aan Landelijke
Gilden Antwerpen: BE84 7310 4042 8359
Bij Marc Van Praet, consulent Landelijke Gilde
marc.van.praet@landelijkegilden.be
tel.: 0477/61.55.44
Landelijke Gilde en Trias
met medewerking van o.a. KVLV en KLJ
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Musical: Anatevka Fiddler On The Roof

Zaterdag 30 november

Deze winter wordt de musical ‘Anatevka’, beter gekend als ‘Fiddler On The
Roof’, opgevoerd in de Stadsschouwburg van Antwerpen. Dit Broadwayicoon uit 1964 vol treffende thema’s laat al 55 jaar geen zakdoek gespaard.
In deze nagelnieuwe opvoering respecteert regisseur Frank Van Laecke de
grootse geschiedenis van het stuk, maar met de blik kloek vooruit. Het resultaat? Een ongezien dynamische voorstelling met krachtig spel door een
cast van topacteurs onder muzikaal leiderschap van Dirk De Caluwé. Eén van
de beroemdste nummers uit de musical kent iedereen wel: “If I Were A Rich
Man”.
Het is 1905. Melkboer Tevye woont met zijn vrouw en vijf dochters in het
rustige Russische Anatevka, een dorpje met een grote joods-orthodoxe gemeenschap. De man leeft erg sober, volgens de letter van de joodse tradities. Zoals de gewoonte bepaalt, moeten zijn dochters dus ook uitgehuwelijkt worden. Maar de problemen stapelen zich op: Tevye’s dochter Tzeitel
wil niet trouwen met de oude slager die haar vader op een schoteltje aanbiedt en kiest haar eigen partner: arme kleermaker Motel. Onder de indruk
van die dappere man geeft Tevye toch zijn zegen. Er borrelen op dat moment stevige spanningen op in het Rusland van de keizers; de politie heeft
het gemunt op de Joodse gemeenschap en Tzeitels huwelijk wordt verpest
door binnenvallende Russen. Tweede dochter Hodel valt intussen voor de
charmes van Perchik, een Joodse revolutionair die zich in de nesten werkt,
tot groot verdriet van Tevye. Als zijn derde dochter Chava nog eens op een
christen verliefd wordt, is de maat voor de melkman vol. Klampt hij zich vast
aan eeuwenoude tradities of komt familie eerst?
Datum:
Plaats:
Ticketprijs:
Inschrijven:

Vervolgworkshop
Handlettering

Vorig najaar kon je bij KVLV de basistechnieken van het handletteren leren.
Nu voorzien we hierop een vervolgworkshop.
Enige basiskennis van handlettering is wel vereist.
Wat staat er op het programma?
✓ 'balk'letters opfrissen en hier een kort woordje/kaartje mee maken (anders dan de eerste keer)
✓ uitgerokken lettertjes
✓ de sierlijke letters op een andere manier gebruiken met snel resultaat
✓ veel werken met kleur: inkleuren, werken met waterbrush, achtergronden, silhouettes van bv dieren, enz.
✓ afgewerkte kaarten maken
Je krijgt voorgesneden kaartjes en gekleurd papier, zodat je ineens enkele
kaartjes kunt (na-)maken.
Wat breng je mee?
✓ eventueel je eerste boekje (da's handig om nog eens te spieken)
✓ basis handlettering schrijfgerief (fineliners, potlood, gom)
✓ een waterpenseel/aquabrush, als je dit hebt
De lesgeefster zorgt zelf voor voldoende materiaal.
Datum:
Plaats:
Lesgeefster:
Deelnameprijs:

Zaterdag 30 november om 20.00 u.
Stadsschouwburg, Antwerpen
49,00 € – vroegboekkorting = 37,00 €
Op voorhand te betalen via de rekening.
Bij Agnes Lammens (tel.: 03/482.13.18 –
janssens_lammens@telenet.be)
ten laatste tegen zondag 28 april.

Woensdag 8 mei

Inschrijven:

Woensdag 8 mei om 19.00 u.
Ontmoetingscentrum Ballaer (Pauluszaal)
Willeke Zweedijk van Crea W Lettering
KVLV-leden: 24,00 € - Niet-leden: 30,00 €
Jongeren t/m 24 jaar: 24,00 €
Werkboekje, basispakketje en 1 consumptie
inbegrepen. Vooraf te betalen.
Bij Hilda Van Tomme (Doelstraat 2 –
tel.: 03/482.44.45 – hildavantomme@telenet.be),
ten laatste tegen dinsdag 30 april.
Let op: Het aantal plaatsen is beperkt!
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Bloemschikken

Dinsdag 14 mei

Drums Fit

Woensdag 22 mei

Nieuw leven

Work-out op muziek met drumsticks en zitballen

We bekleden met behulp van etalagespelden 2 halve bollen piepschuim (20
cm) met gekleurd cobrablad. Langs de binnenzijde krammen we gekleurd
rendiermos. We leggen een blokje steekschuim in een ondiepe schaal en
krammen daarop de halve bollen schuin vast. In de opening plaatsen we een
half bolletje steekschuim en verwerken hierop zeer compact de roosjes. De
schaal aanvullen met houtskool of zo en een rankje over de bloemen.
Het nieuw leven springt er uit... en wacht een mooie toekomst!

Ontdek de drummer in jezelf en waag je aan Drums Fit, een vrolijke workout voor een boost van je humeur en je conditie.
Drums Fit is een groepsfitnessles waarbij je op het ritme van de muziek
allerlei pasjes uitoefent en intussen met drumsticks op een zitbal trommelt.
Naarmate de les vordert, voer je de intensiteit en de snelheid van de
oefeningen op. Zo verbrand je heel wat calorieën, oefen je je spieren en
verbeter je je coördinatie tussen ogen, armen en benen.
Drums Fit is geschikt voor dames van elke leeftijd, ervaren sporter of
beginner.

Zin gekregen om ook zoiets moois te maken? Schrijf je dan zeker in!
Zowel beginnende als ervaren bloemschiksters zijn welkom.
Datum:
Plaats:
Lesgeefster:
Deelnameprijs:
Inschrijven:

Meebrengen:

Dinsdag 14 mei om 19.00 u.
Ontmoetingscentrum Ballaer (Pauluszaal)
Rita Spaey
KVLV-leden: 8,00 € – Niet-leden: 11,00 €
1 consumptie inbegrepen. Vooraf te betalen.
Bij Lieve Ceulemans (Rode Kruisstraat 2 –
tel.: 03/482.34.35 – lieve.ceulemans@proximus.be),
ten laatste tegen dinsdag 7 mei.
Een lijstje met de benodigdheden krijg je bij je
inschrijving.

Wandelen

Datum:
Plaats:
Lesgeefster:
Deelnameprijs:

Woensdag 22 mei om 20.00 u.

Turnzaal Gemeentelijke Basisschool, Pastorijstraat 62
Nicole Longueville
KVLV-leden: 5,00 € – Niet-leden: 7,00 €
Jongeren t/m 24 jaar: 5,00 € – Vooraf te betalen.
Inschrijven:
Bij Martine Van Tomme (Welvaartstraat 179 –
tel.: 03/422.57.22 – martine.vantomme3@telenet.be)
of bij Hilda Van Tomme (Doelstraat 2 –
tel.: 03/482.44.45 – hildavantomme@telenet.be),
ten laatste tegen woensdag 15 mei.
Meebrengen:
Sportieve kledij, sportschoenen, flesje water
De lesgeefster zorgt voor zitballen en drumsticks.
Goed om weten: KVLV-leden en hun gezinsleden zijn verzekerd,
niet-leden zijn niet verzekerd.

Donderdag 16 mei

Op donderdag 16 mei maken we weer een mooie wandeling. We vertrekken
om 19.30 u. aan de kerk van Kessel-Dorp. 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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