Agenda
- Maandag 03-10 april: Drums Alive met Zoë (nieuwe reeks vanaf september)
Jong en minder jong; kortom: VROUWEN MET VAART zetten hun soepelste
beentjes voor! Als het kriebelt moet je zeker meedoen! (wasteiltje, drumstokken
en flesje water niet vergeten!)
Aanvang: van 19u30 tot 20u30 en van 20u30 tot 21u30 in de grote zaal van het gildenhuis
Info: Anne De Doncker: 0486/06.80.44

Londerzeel
April 2017
Mei 2017

- Woensdag 05-19 april: Brei en haakcafé
Droom je ervan om een sjaal, een trui of sokken te breien?
Een handtasje of een knuffel te haken? Weet je niet goed hoe
te beginnen? Heb je nog wat resten wol en brei- of haaknaalden liggen?
Of vind jij het gewoon leuk om samen met anderen te breien of te haken?
Of wil je een ander klein handwerkje afwerken?
Kom dan proeven van het KVLV brei- en haakcafé.
KVLV Londerzeel zorgt voor deskundigen.
Zij helpen je op weg in het gildenhuis van 19u00 tot 22u00!
Inkom: 3 euro/les --- Ledenprijs:1,5 euro/les
Drankjes zelf af te halen via café gildenhuis
Info: Lutgarde Van Doorslaer: 0494/92.67.99
- Donderdag 06 april : Kookles met Christine: Alles op een stokje
Van voorgerecht tot dessert, spiesjes all the way!
Spiesjes vallen bij groot en klein in de smaak. In de oven, gegrild of op de barbecue, lekker
zijn ze sowieso. Benieuwd wat er buiten alle gekheid op een stokje kan?
Kom dan zeker langs om te proeven en te genieten.
Aanvang: om 19u30 in de grote keuken van het gildenhuis.
Info: Anne De Doncker: 0486/06.80.44
Deelnameprijs: 7 euro ------ KVLV-leden: 4 euro
- Vrijdag 7 april: Lentefeest: zie aparte uitnodiging
- Donderdag 13 april: Bloemschikken met Rita: Op en top Pasen
Pasen en chocolade zullen steeds aan elkaar gelinkt worden. Maar Pasen en
bloemschikken is ook een mooie combinatie. Niets is leuker dan uw eigen
Paascreatie te maken; niet met chocolade eitjes maar met duurzame materialen
en een boeket van frisse lentebloemen. Voeg hier enkele donzige pluimpjes aan toe en je brengt meteen de
Paassfeer in je interieur. Iedereen kan het. Je hoeft niet over die zogenaamde groene vingers te beschikken. Met
een beetje hulp en de juiste materialen lukt het u vast en zeker wel.
Mee te brengen: kniptang, snoeischaar, schaar, scherp mesje, vod, stuk karton van +/- 60 op 40 cm, vingerhoed,
tafelbeschermer en een paar creatieve handjes. En heb je zelf nog enkele kapotte binnenbanden van een fiets
liggen, breng deze zeker mee.
Aanvang: 19u30 in het gildenhuis
Deelnameprijs: +/- 24 euro ---- ledenprijs: +/- 18 euro volgens de benodigdheden
info + inschrijven bij Anne De Doncker voor 8 april: 0486/06.80.44 of anne.de.doncker@skynet.be
Belangrijke mededeling
Vanaf heden zijn de kaarten beschikbaar voor de Musical 'Kiss me Kate'
te Overmere Donk. op vrijdag 1 september 2017. Meer info: zie aparte
uitnodiging.
Kostprijs per kaart (busvervoer inclusief): 45 euro
Reservaties: Anne De Doncker: 0486/06.80.44 of anne.de.doncker@skynet.be
- Woensdag 26 en donderdag 27 april: KVLV-Londerzeel zet de bloemetjes buiten
Zie aparte uitnodiging

- Woensdag 3 mei: Dagreis: Zie aparte uitnodiging
- Iedere maandag: Wandelen
Vanaf maandag 8 mei tot eind augustus gaan we iedere maandag wandelen.
We vertrekken aan het Gildenhuis om 20 uur.
We zijn +/- 2 uurtjes onderweg afhankelijk van de weersomstandigheden.
Info: Lutgarde Van Doorslaer: 0494/92.67.99 of 052/30.91.92

KVLV-Londerzeel wenst alle moeders
een fijne moederdag
op zondag 14 mei 2017

- Woensdag 10 mei: ShareFair: uitnodiging volgt

- Zondag 21 mei: Meibedevaart grot Ramsdonk
Op bedevaart gaan is iets van alle tijden! Het is even weggaan uit het
gewone leven van alledag en op stap gaan naar een plaats van bezinning.
Ook dicht bij huis naar een plaats als Ramsdonk'
Graag nodigen wij u uit om 15.00 uur aan de Lourdesgrot op de jaarlijkse
meiviering. De viering wordt voorgegaan door E.H. D' Hollander.
Samen willen onze landelijke verenigingen ook nu nog blijven ijveren deze
traditie zinvol te bewaren.
Na de viering gezellig samen zijn in het Parochielokaal in de Tisseltstraat 18 te Ramsdonk.
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