NIEUWSBRIEF JANUARI 2018
19/12/17
22/12/17

Les patronen: les van 5 december is verzet naar 19 december.
Bezoek aan verlichte kersttuin op het Kijkverdriet bij de familie Van Leent.
Vertrek: 19u aan het Parochiecentrum. Hier kan je nog mee naartoe.

Januari 2018
Woensdag 3/1
Donderdag 4/1

Wandelen: Vertrek 19.30u aan de voorkant van de Brouwerij. Molenslop is gesloten = verlof.
Zaklamp en fluovest. Bij mooi weer in een ander dorp, met de auto naar toe, om daar te wandelen.
Breicafé extra: staat in ons kalenderboekje: gaat niet door Molenslop is gesloten = verlof.

Donderdag 11/1

Spellenavond: aanvang 19.30u, bijdrage: 3.00€ op een winteravond gezelschap spellen spelen in groep
met een hapje en een drankje kan heel gezellig zijn. Er mogen een paar spelletjes meegebracht worden,
wel spellen met weinig uitleg, anders gaat er teveel tijd verloren met alles uit te leggen.

Maandag 15/1

1 kookles van 2018: Aanvang 19.u, bijdrage: 6.00€. Kooklessen worden per les betaald en de
ingrediënten worden per les afgerekend. Meebrengen: snijplank, aardappelmesje, schort en
keukenhanddoek. Nog niet mee komen koken? Moet je zeker eens proberen, met enkele dames een
gerecht klaar maken en later alles samen op eten. Kom gewoon een keertje mee proberen.
Hier het menu bekijk maar eens: Koolrabiblad lasagne, Aspergesoep, Rosbief-kerstomaten en krieltjes,
sabayon met aardbeien.

Donderdag 18/1

1 naailes van een reeks van 6. Deze worden wel samen afgerekend omdat het een cursus is.
Aanvang: 19.00u, bijdrage: 36.00€.voor de 6 lessen. De deelneemsters mogen maken wat ze zelf willen.
Breng wel mee model of patroon van wat je denkt te maken, naaimachine en/of schrijfgerief
naargelang wat je gaat doen. Nieuwelingen die nog niet kunnen naaien nemen even contact op met
May. Wie al deelnam heeft voorrang bij inschrijven ze moeten dan ook wel snel inschrijven.

Zaterdag 20/1

Lichtjes wandeling in Retie: vrij vertrek vanaf 18.00u tot 21.00u, vertrek GC Den Dries, afstand
wandeling: 4,7km, volwassenen 5.00€ 2 consumpties inbegrepen kinderen -12 jaar gratis. Hier moet je
niet voor inschrijven je rijdt er gewoon naartoe. Het is daar wel de moeite om te zien.

Dinsdag 23/1

50+ Nieuwjaarsfeestje deuren 10.30u aanvang 11.00u Bijdrage 20.00€
Eten: Tomatenroomsoep, keuze uit: vispannetje of varkensgebraad met champignonsaus.
Aan wijkverantwoordelijke zeggen welk hoofdgerecht je wilt.
Koffie/thee, dessertbordje.
Zjos Vinckx brengt grensverhalen.

Fietsweekend
15/16/17/18
juni 2018

Naar Ophoven bij Kinrooi we slapen op een boot “Botel Ophoven” Verblijf met ontbijt voor drie
nachten komt op 120.00€ PP. Hier komt nog wel lunchpakket en avondeten bij.
Wie mee wil geeft naam op en met wie ze wil slapen en betaalt zelf voorschot van 60.00€ op
spaarrekening van KVLV Weelde BE37 7433 5203 3828 tegen 25 januari 2018.
Vraag inschrijfstrookje aan je wijkverantwoordelijke of mayvangils@hotmail.com.

Verrassings
weekend
9/10/11
november 2018

Weekend met Carolus, deelneemsters 2017 opteerden om elk jaar te gaan en wilden zelfs het
verrassingsweekend. Staat nu vast op dit weekend. We hebben een optie tot einde januari en willen
dus graag weten wie er mee gaat tegen 25 januari. Prijs voor dit weekend 320.00€ dit voor vol-pension
van eerste middagmaal tot laatste middagmaal. Wie mee gaat vult inschrijfstrookje in, vraag dit aan je
wijkverantwoordelijke of mayvangils@hotmail.com voorschot van 110.00€ zien we graag op onze
spaarrekening BE37 7433 5203 3828 voor 20 februari 2018.

9 april of
22 oktober

Op verzoek, Duitstap naar de modeshow van de Marcienne- collection en in de namiddag bezoek aan
Hasselt. Twee maal de mogelijkheid om mee te gaan als je de één of andere keer niet kan.
Prijs: autocar, koffie en taart, modeshow en 3 gangenmenu +/- 40.00€.
Als je zeker mee wilt op 9 april geef je je naam al op om zeker te zijn van een plaats in de bus.
Betalen komt later.
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Februari
22/2/2018

“Een tocht als vluchteling” door Margriet Hermans. Wie nog wil gaan zelf kaarten bestellen.

KVLV Weelde wenst al haar leden en hun familieleden
Fijne Kerstdagen
Heerlijke jaarwisseling
En een gezond en gelukkig 2018 !!!

