NIEUWSBRIEF JANUARI 2017
We wensen jullie een gezond 2017, een vreugdevol jaar,
een jaar met veel geluk in grote en kleine dingen.
Januari
Maandag 16/1
Woensdag 18/1
Dinsdag 24/1

Dinsdag 24/1
Dinsdag 31/1
Februari
Woensdag 1/2
Donderdag 2/2

Woensdag 8/2

Maandag 13/2

Dinsdag 21/2
Maart
Dinsdag 7/3
Juni
Vrijdag 16/6 Maandag 19/6
Oktober
Vrijdag 20/10 Zondag 22/10

Kookles 1: Aanvang om 19u00. Bijdrage: € 5.00. Meebrengen: keukenhanddoek,
snijplank, schort en aardappelmesje. Menu: vispannetje – pompoensoep met
appelstaafjes en grijze garnalen – boekweitspaghetti alfredo – speculoostaart.
Wandelen: Vertrek om 19u30 aan ’t Molenslop. Vergeet je zaklamp en fluovest niet.
50+: Deuren open om 13u00. Aanvang om 13u30. Bijdrage: € 8.00.
Ontspanning: Modeshow door de jaren heen gebracht door onze eigen
bestuursleden.
Eten: Kippenreepjes met fijne groenten en ananas met wijnsaus als dessert.
Spellenavond voor alle leden: aanvang om 19u30. Bijdrage: € 3.00 voor zaal, koffie
of thee en koek. Wie iets anders wenst te drinken, bestelt en betaalt dit ter plaatse.
Kookles 2: aanvang om 19u00. Bijdrage: € 5.00. Meebrengen: zie kookles 1.
Menu: gegratineerde scampischotel – venkeltomatensoep – geitenkaastaart met prei
– citroenmousse.
Wandelen: vertrek om 19u30 aan ’t Molenslop. Vergeet je zaklamp en fluovest niet.
Filmavond: Ladies Movie Movie Night in Utopolis Turnhout. Een filmavond alleen
voor dames. Om 19u00 start de receptie met bubbels en workshops. Om 20u00 start
de film "Familie” met Nathalie Meskens. Na de film volgt er een afsluitende receptie
met een leuke goodiebag voor iedereen. Bijdrage: € 14.00. De datum is onder licht
voorbehoud. Men wist het nog niet heel zeker bij Utopolis. De eventuele alternatieve
datum is donderdag 9/2. Nu inschrijven en betalen zodat we tijdig de kaarten kunnen
bestellen.
Lourdesvergadering: deuren open om 19u00. Aanvang: 19u30. Bijdrage: € 8.00.
Ontspanning: Modeshow door de jaren heen gebracht door onze eigen
bestuursleden.
Wij verkopen ook loten voor een reis naar Lourdes. Deze kan je thuis kopen bij je
wijkverantwoordelijke of in de zaal. De prijs per lot bedraagt € 1,50 . De loten die in
de zaal aanwezig zijn, gelden ook voor de normale tombola.
Kookles 3: aanvang om 19u00. Bijdrage: € 5.00. Meebrengen: zie kookles 1.
Menu: gevulde courgettes met gehakt – maaltijdsoep met rode poon – claresse met
tomatensaus en courgette – gratin van sinaasappels.
Gewest: “Mondig als patiënt” door Mieke Coeckelbergh in de Heischuur in Oosthoven.
Meer informatie: zie kopie bij je wijkverantwoordelijke. Inschrijven kan tot 10 februari.
Winkelen in Hasselt met Poppel en Ravels-Eel. Meer info zie kopie “Welkom bij alle
KVLV-groepen”. Je moet dit zelf regelen met Poppel of Ravels-Eel.
Fietsweekend: “In de waterput” in Oosterwijk. De totale bijdrage bedraagt ongeveer
185 euro. Voorschot van 60 euro nu te betalen op de spaarrekening van KVLV Weelde
(BE37 7433 5203 3828) met vermelding van “Fietsweekend + naam”.
Weekend naar Oost-Friesland in Duitsland. De totale bijdrage bedraagt 260 euro voor
volpension. Zoek alvast een kamermaatje. Meer informatie over het weekend en het te
betalen voorschot volgt in de volgende nieuwsbrief.

Ter info
 Iedere donderdagavond breicafé in ’t Molenslop. Iedereen welkom vanaf 19u00.
 Welkom bij alle KVLV-groepen. Meer informatie op de bijgevoegde kopie.
Je wijkverantwoordelijke

