Agenda
e n d a

Koester gisteren,
droom over morgen,

Londerzeel
Januari 2017

maar leef vandaag!
KVLV-Londerzeel wenst u allen
een Gelukkig Nieuwjaar!
- Maandag 9-16-23-30: Drums Alive
Zie aparte uitnodiging
- Woensdag 18 januari: Filmavond: The Notebook
Zie aparte uitnodiging
- Dinsdag 24 januari: Crea: Juweeltje vilten deel 1 (deel 2 op dinsdag 7 februari)
Vilt is een niet-geweven textielsoort en met de juiste techniek kan je hier zelf zeer
leuke en creatieve dingen mee maken. Het nat vilten is de meest gekende techniek
en wordt geproduceerd door wol met heet water te bevochtigen en tegelijk door
wrijving te stimuleren zodat de vezels langs elkaar schuiven. Doordat de schubben
het teruggaan verhinderen zal de vezelmassa steeds compacter en steviger worden.
We hebben gekozen om tijdens deze 2 lessen zelf een trendy juweeltje naar eigen
keuze te vilten. Foto is enkel een voorbeeld.
Zelf mee te brengen: schaar, vod, 2 kleine sponsen handdoeken, 1 keukenhanddoek
en een stuk noppenfolie. De materialen worden rechtstreeks bij de lesgeefster ter
plaatse aangekocht.
Aanvang om 19u30 in het Gildenhuis
Inschrijven bij: Anne De Doncker: 0486/06.80.44 of anne.de.doncker@skynet.be
Deelnameprijs: 10 euro --- KVLV-leden: 6 euro
- Woensdag 25 januari: 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

