NIEUWSBRIEF JANUARI 2019
Dit is de laatste nieuwsbief van 2018 en telt voor januari 2019
Donderdag 20/12 Spellenavond in het Molenslop vanaf 19.00u
Maandag 7/1

Wandelen: 19.30u samenkomst aan het Molenslop en vertrek met de auto naar Ravels-Eel om
daar te wandelen. Denk aan fluo vest en zaklamp.
Maandag 14/1
1ste kookles: 19.00u , bijdrage:7.00€ per les. Ingrediënten af rekenen ter plaatsen. Meebrengen:
snijplank, aardappelmesje, keukenhanddoek en evt. schort. Menu: Tartaar van groene asperges,
erwtensoep met soepstengels, gevulde kipfilet met asperges, tiramisu.
Alle lessen en sprekers worden duurder en krijgen meer km vergoeding vanaf januari vandaar de
opslag per les.
Dinsdag 15/1
50+ nieuwjaarsfeestje: deuren open om 10.30u aanvang om 11.00u bijdrage 20.00€ .
Wat krijgen we daarvoor? Hopelijk een heel leuke dag, wijntje of fruitsapje, soep, warm buffet,
dessertbordje en animatie door Tom Waterschoot.
Dinsdag 22/1
1ste naailes: aanvang 19.00u er zullen wel een paar nieuwe naaisters kunnen meedoen.
Informeer eerst bij May, eerst is eerst en leden gaan altijd voor. Hier ook weer prijs stijging
lesgeefsters. Voor leden 40.00€ = 5 lessen 6de les gratis. 8.00€ losse les.
Niet leden 55.00€ reeks, losse lessen 11.00€
Donderdag 24/1 Spellenavond Molenslop: vanaf 19.00u gezelschapspellen of kaarten, jokeren of…. Een leuke
avond gegarandeerd skipbo komt ook weer mee. Zeker de moeite om langs te komen op die
lange winteravonden. Je kan natuurlijk ook altijd breien en babbelen.
Dinsdag 29/1
2de kookles: aanvang 19.00u Bijdrage: 7.00€ . Menu Kaaskroketten, broccoli witloofsoep,
varkenshaasje met citroenkruidenkaas, limoendessertje met peperkoek en mango.
Meebrengen zie 1ste les.
Woensdag 30/1 Wandelen 19.30u samenkomen aan het Molenslop

Februari
Gewest: 26/2

26 februari samenkomst gewest: voor wie meer wil.
“Wie mooi wil zijn moet pijn lijden” Oosthoven Heischuur aanvang 20.00u bijdrage 8.00€.
Meer info zie kopie bij je wijkverantwoordelijke. Vraag er maar naar.

November 2019 verrassingsweekend
Vrijdag 8 t/m
zondag 10/11

Verrassingsweekend met Carolus: waarheen? Wil je mee? Prijs 325.00€ voor dit weekend vanaf
eerste middagmaal tot laatste middagmaal. Voorschot 120.00€. We zouden dan graag je
voorschot zien verschijnen op de spaarrekening van KVLV Weelde BE37 7433 5203 3828 doe
dat aub voor 27 januari we hebben een optie tot einde januari.
Vul inschrijfstrookje in en bezorg dit aan je wijkverantwoordelijke of aan May.
Er zijn kamers voor 1, 2 of evt 3 personen.
Meer info zie kopie wijkverantwoordelijke of kijk op www.carolus.be

Varia


Je kan de “Pierpowers” weer steunen en helpen om aan hun 2500 € te komen voor hun KOTK loop. Je kan
vrijblijvend power cake bestellen. Meer info op inschrijfstrookje bij je wijkverantwoordelijke.
Op facebook kun je hen ook vinden

We wensen iedereen fijne Kerstdagen en een gelukkig en gezond 2019
Vanwege het ganse bestuur van KVLV Weelde

