NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2017
November
Donderdag 9/11
Dinsdag 14/11
Woensdag 15/11
Dinsdag 21/11
Donderdag 23/11

Maandag 27/11

Dinsdag 28/11

Woensdag 29/11
December
Maandag 4/12
Dinsdag 5/12

Woensdag 6/12
Donderdag 7/12
Woensdag 13/12

Vrijdag 22/12
Februari

Bingo-avond: hiervoor zijn 25 dames reeds voor ingeschreven. Wie nog mee wil doen, zo
spoedig mogelijk bij May inschrijven. Aanvang: 19.30u. Bijdrage: € 7.
Kookles 4: hier is reeds voor ingeschreven. Menu: pasta met verse tomatensaus, soep van
broccoli- en bloemkoolstelen, snelle zarzuela en tartelettes met exotisch fruit.
Wandelen: vertrek om 19.30u aan ’t Molenslop. Vergeet je zaklamp en fluovest niet.
50+ : Bingo. Deuren open om 13.00u, aanvang 13.30u. Bijdrage: € 8.
Bowling in Breebos: hiervoor is reeds ingeschreven. Voor wie wil samenrijden, we vertrekken
stipt om 19.00u aan het Parochiecentrum. We beginnen om 19.30u te bowlen. Wie nog
meewil, het kan nog! Wel aan May laten weten.
Kookles 5: aanvang: 19u. Bijdrage: € 6. Menu: pasta met broccoli en kruidenkaas,
waterkersroomsoep met sint-jakobsvruchten, varkenshaasje – peren en rubensflensjes.
Meebrengen: snijplank, aardappelmesje, keukenhanddoek en eventueel schort.
Ontmoetingsdag in Ravels – Eel in zaal “Den Eel”. Dit staat niet in ons programmaboekje.
Deuren open om 10.30u. Aanvang: 11u. Bijdrage: € 15. Meer info, zie kopie
wijkverantwoordelijke.
Kerstknutselen. Aanvang: 19u. Bijdrage: € 3. Voorbeelden en wat meebrengen: zie kopie
wijkverantwoordelijke. Op de 50+ kan je de voorbeelden ook komen bekijken.

Wandelen: vertrek om 19.30u aan de Brouwerij. Vergeet je zaklamp en fluovest niet!
Naailes: “patronen aanpassen” voor iedereen die interesse heeft. Bijdrage: € 5. Aanvang: 19u.
Meebrengen: schrijfgerief, patroonpapier, lange lat van 40 of 50 cm, lintmeter, rood + blauw
potlood of enkele kleurpotloden, papierschaar, plakband. Marleen brengt standaardpatronen
mee om mee te werken en aan te passen.
Bloemschikken: er wordt weer een mooi kerststuk gemaakt. Aanvang: 19.30u. Bijdrage: € 6.
Meebrengen: zie kopie.
Kerstmarkt Hasselt met KVLV Ravels-Eel: vertrek: +/- 12.30u aan parking Molenslop.
Terug thuis: om +/- 20u in Hasselt vertrekken. Bijdrage: € 15.
Kerstfeestje: deuren open om 18.30u. Aanvang: 19u. Bijdrage: € 20. Wat eten we:
 Feestsoep
 Hoofdgerecht: speenvarken, vidée met champignonsaus met paprika, groenten
(erwten en worteltjes, boontjes en schorseneren, puree en gratin.
 Dessertpalletje: speculaasmousse, advocaat met slagroom, mokkaparfait,
aardbeienbavarois, bolletje vanilleroomijs omhuld met chocolade.
 Wijn
Sally komt kerstsfeer brengen met kerstliederen en daarna zingt ze nog enkele andere liedjes.
Bezoek aan verlichte kersttuin op het Kijkverdriet bij de familie Van Leent. Vertrek: 19u aan het
Parochiecentrum. We rijden met auto’s naar daar. Wie naar daar wil wandelen spreekt dit
samen af. Wel je naam opgeven als je wil meegaan want we moeten het aantal doorgeven.

Donderdag 22/2/2018
Ter info: Prikdag
Zondag 19/11/2017

“Een tocht als vluchteling” door Margriet Hermans. Kaarten bestellen en betalen voor
18/12/2017 bij KVLV Weelde. Na deze datum moet je ze zelf bestellen. Interesse?
Meer info: zie kopie wijkverantwoordelijke.
KVG (Katholieke Vereniging van gehandicapten) nodigt ons uit om samen met hen Eucharistie te
vieren om 10u in de kerk van Ravels- Eel. Om 10.45u gaan ze met z’n allen naar zaal ”Den
Eel” om er samen te genieten van een traktatie en kan je de werking van KVG beter leren
kennen. Het einde is voorzien om 12u. Ze hopen daar velen van ons te ontmoeten.
Uw wijkverantwoordelijke 0

