Agenda
- Maandag 03-10 december: Drums Fit met Zoë
Van 19u30 tot 21u30 in het gildenhuis
Nieuwe lessenreeks vanaf 7 januari 2019
Info: Anne De Doncker: 0486/06.80.44 of anne.de.doncker@skynet.be
Vanaf heden wordt de naam Drums Alive gewijzigd in Drums Fit

Londerzeel
December 2018

- Donderdag 06 december: Bloemschikken met Rita: Kerst ingekaderd
Met de feestdagen in het vooruitzicht is een bloemstukje geen overbodige luxe. Het is een
mooi origineel geschenk maar oogt altijd mooi in ieders interieur. We hebben gekozen voor
een trendy creatie. Enkele bloemen in combinatie met een variatie van kerstgroen,
kerstballen, dennenappels en glittertjes zorgen voor de juiste sfeer. Voeg er een kaarsje aan
toe en het wordt zeker en vast een sfeervolle Kerst. Je hoeft niet over die zogenaamde
groene vingers te beschikken; iedereen kan het. Met een beetje hulp en de juiste materialen
lukt het je zeker wel.
Zelf mee te brengen: een tafelbeschermer, schaar, kniptang, platbektang, vod, snoeischaar,
verfborstel en een paar creatieve handjes.
Aanvang: 19u30 in het gildenhuis
Kostprijs: +/- 28 euro ---- Ledenprijs: +/- 22 euro volgens de benodigdheden
Inschrijven voor 1 december bij Anne De Doncker: 0486/06.80.44 of anne.de.doncker@skynet.be
- Woensdag 12 december: 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.
Een mooi Kerstgeschenk
Zij helpen je op weg in het gildenhuis van 19u30 tot 22u30!
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 13 december: Kookles: Op en top feest met Christine
Feesten kan je het ganse jaar rond. Niets leukers dan samen met familie of vrienden van een
uitgebreid feestmenu te genieten, gezellig bij te babbelen en lekker lang na te tafelen. Tijdens
deze les geven we een knipoog naar onze komende eindejaarsfeesten want
hier mogen lekker eten en bubbels zeker niet ontbreken! We maken enkele lekkere gerechtjes,
van voorgerecht tot dessert, om uw vingers van af te likken. Wat dachten jullie van een
feestelijk kwarteltje met een zalfje of krokantje van.....?
Schrijf tijdig in bij: Anne De Doncker: 0486/06.80.44 of anne.de.doncker@skynet.be
(max. 40 deelneemsters: KVLV-leden en trouwe deelneemsters hebben voorrang).

Ledenprijs: uitzonderlijk 8 euro (feesteditie)
Aanvang: 19u30 in het gildenhuis
- Vrijdag 21 december: Kerstmarkt van 18 tot 22 uur
Ook dit jaar neemt KVLV Londerzeel deel aan de jaarlijkse Kerstmarkt! Kom ‘s avonds de
Kerstsfeer opsnuiven rond de Sint-Kristoffeltoren. Aan ons stalletje kan je mooie zelfgemaakte
Kerststukjes kopen om uw feesttafel een speciaal KVLV-tintje te geven aan een democratisch
prijsje! En heb je zin in een spelletje minigolf; waag dan zeker uw kans; altijd prijs!
Nieuwe leden verwelkomen we graag met een geschenk.
Wij hopen u ALLEN te verwelkomen!
KVLV-Londerzeel wenst u allen een

Zalig Kerstmis

