Agenda
e n d a

KVLV Londerzeel
wenst u allen een goede
gezondheid en bergen van geluk;
voorzien van veel gezelligheid
een heel jaar aan één stuk

Londerzeel
Januari 2018

Gelukkig Nieuwjaar!
- Maandag 8-15-22-29: Drums Alive
Zie aparte uitnodiging
- Woensdag 17 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
- Woensdag 24 januari: Crea: Beewraps maken 'laat je inpakken'
Beewraps of bijenwasdoeken zijn de huishoudfolie van de toekomst!
Maak ze zelf en geniet van een kleurrijke koelkast. Je gebruikt beewraps
om potten en pannen af te dekken en aangebroken voedsel zoals een halve
komkommer, rode kool, stuk kaas, je gesmeerde boterhammen... luchtdicht
mee af te dekken. Maak ze in deze workshop zelf en geniet van een prachtige
boterhamverpakking of vouwbare kommetjes voor onderweg.
Je kan de beewraps afwassen met lauw water en ongeveer
een jaar lang gebruiken.

Mee te brengen: - katoenen lappen zodat er kleinere lapjes van gemaakt kunnen worden
- een strijkdeken (slechte badhanddoek is ok)
- een strijkijzer ( mag een oud strijkijzer zijn - moet niet stomen)
- bakpapier (enkele vellen)
- een schaar - indien mogelijk een kartelschaar
- extra contactdoos ( verschillende stekkers)
Aanvang om 19u30 in het Gildenhuis
Inschrijven voor 18 januari bij Anne De Doncker: 0486/06.80.44 of anne.de.doncker@skynet.be
Deelnameprijs: 7 euro --- KVLV-leden: 3 euro + maximaal 15 euro voor de bijenwas per persoon
- Woensdag 31 januari: Boksinitiatie: zie aparte uitnodiging

Er zijn nog steeds kaarten verkrijgbaar voor de toneelvoorstelling "Calendar Girls" in de Muze te Meise
op vrijdag 19 januari 2018.

