NIEUWSBRIEF FEBRUARI- MAART 2017
Maart:
Denk eraan, laat zelf weten als je mee op weekend gaat in oktober.
Woensdag 1/3

Wandelen: vertrek 19.30u aan het Molenslop. Zaklamp en fluovest kan je nog gebruiken.

Dinsdag 7/3

Winkelen in Hasselt met Poppel en Ravels-Eel. Meer info op kopie ”Welkom bij alle KVLVgroepen”. Wil je nog meer info, informeer even in Poppel of Ravels-Eel

Dinsdag 7/3

4de kookles: aanvang 19.00u, bijdrage: 5.00€. Meebrengen: snijplank, aardappelmesje,
keukenhanddoek en evt schort. Menu: Gamba’s picantes, Velouté van courgette, gebakken
zwaardvis met rijstnoedels en gewokte groenten, kaastaart met limoen.

Maandag 13/3

Namiddag in de Wouwer. Theatergezelschap ’t NAT Lachcarousel XL om 14.30u
Prijs 10,00€ inclusief drankje en gebakje.
Ten voordele van “kom op tegen kanker” Stellen ze u graag een theatervoorstelling voor.
Een ode aan het legendarische duo, Gaston en Leo die u zeker niet mag missen.
Wat kan u verwachten? Naar aanleiding van het feit dat het in 2017, 45 jaar geleden is dat Gaston en
Leo als volwaardig duo begonnen op te treden brengen zij een hommage aan deze 2 superkomieken.
Zij willen dat doen in de vorm van een namiddagvoorstelling, waarbij ze de meest hilarische sketches van
Gaston en Leo de revue laten passeren, gecombineerd met een verrassingsoptreden van bekende artiesten
zoals, Danny Fabry, Lissa Lewis, Sugarfree, Steve Thielens, Yves Segers etc….
Iedereen mag hier mee naartoe.
We hebben hiervoor kaarten in optie, wie eerst besteld heeft zeker een plaatsje.

Dinsdag 14/3

Samenkomst 50+ deze datum is verzet naar 28 maart.

Vrijdag 17/3

Uitgestelde wijnproefavond: aanvang 19.30u, bijdrage: 16.00€. Wie hiervoor reeds betaalde in
november kan gewoon mee doen. Wie dan niet zou kunnen krijgt haar geld natuurlijk terug.
Luc gaat de wijnen die hij klaar had voor november gewoon nu gebruiken.
Maandag 20/3
5de en laatste kookles van het voorjaar. 19.00u bijdrage 5.00€, meebrengen: zie kookles 4.
Menu: Lasagne met tongschar en zalm, scampisoep, gestoofde prei met kip
en tagliatelle,chocolade-advocaattaart.
Donderdag 23/3 Bowling Breebos. Aanvang bowling 20.00u. Vertrek samen aan zaal om 19,15 u. Wie een volle
auto heeft en evt al door wil rijden laat het wel even weten aan Ann Van Gils.
Bijdrage: 7.00€ voor bowling en schoenen(dit is verplicht).
Dinsdag 28/3
50+ samenkomst. Aanvang 13.30u, Deuren open 13.00u, Bijdrage: 8,00€
Thema: “Ieder zijn eigen opvoedingsstijl” door Herman Daemen
Eten: Varkensgebraad met kaassaus en appeltaart.
Woensdag 29/3 Wandelen: meer info zie 1/3
April
Woensdag 5/4
Dinsdag 18/4

Bloemschikken: We maken een lente-paasstuk. Aanvang :19.30u, Bijdrage 5,00€. Meebrengen
en meer info vraag kopie bij je wijkverantwoordelijke of mayvangils@hotmail.com
Fietsuitstap: Vertrek 9.00u aan parochiecentrum. We rijden naar “Romberama, de amaryllis
specialist” in Loenhout. Als we hier alles willen zien zijn we +/- drie uur bezig. We zouden graag
weten met hoeveel dames we hier naartoe zullen gaan.
9,50€ voor bezoek amaryllis en koffie met + middag broodmaaltijd 7,50€. Dus voor 17.00€ zijn
we een dagje weg. Voor wie niet fietst en toch mee naar Romberama wil is de prijs uiteraard
hetzelfde. Ik denk dat we tegen 11.00u daar zullen zijn, rondleiding, bezoek en video zal
opgesplits worden met broodmaaltijd. Wel inschrijven dus ook betalen aan je
wijkverantwoordelijke.

Oktober
Vrijdag 20/10 Zondag 22/10

Weekend naar Oost-Friesland in Duitsland. De totale bijdrage bedraagt 260 euro voor volpension.
Kamermaatje gevonden? Je mag nu laten weten dat je mee gaat en je voorschot van 90.00€
betalen op de spaarrekening van kvlv Weelde BE37743352033828 dit zien we graag tegemoet
tegen 15 maart. Bestuursleden hebben een programma dit kan je lezen. Als je voorschot betaald
is krijg je een invulformulier en programma. Wil je nu al een programma mailtje naar
mayvangils@hotmail.com
We willen al graag eerder weten of je mee gaat, laat dit zelf weten bij May Van Gils.
Doe dit voor 5 maart. We hebben een optie die loopt tot begin maart wat de kamers betreft.
Kamers vol is geen plaats meer.

