Agenda
d a
- 2emei:nDagreis
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Inschrijven bij Anne De Doncker: 0486/06.80.44 of anne.de.doncker@skynet.be
- Iedere maandag: Wandelen
Vanaf maandag 7 mei tot 27 augustus gaan we iedere maandag wandelen.
We vertrekken aan het Gildenhuis om 20 uur en zijn +/- 2 uurtjes onderweg afhankelijk
van de weersomstandigheden.
Info: Lutgarde Van Doorslaer: 0494/92.67.99 of 052/30.91.92

Londerzeel
Mei-juni-juliaugustus 2018

KVLV-Londerzeel wenst alle moeders een fijne
op zondag 13 mei 2018
- Donderdag 17 mei: ShareFair: uitnodiging volgt

- Woensdag 23/05 - 20/06 - 25/07 en 22/08: Brei- en haakcafé
Info: Lutgarde Van Doorslaer: 0494/92.67.99 of 052/30.91.92

- Zondag 27 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

- Zaterdag 23 juni: 24 uur van de mantelzorger
Ken je in uw omgeving een mantelzorger?
Bedank hen eens speciaal voor al hun inzet en goede zorgen!
Zij zijn de doorbloeiers en madeliefjes in ons zorglandschap.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

En naar jaarlijkse traditie gaan we er tijdens de zomermaanden even uit voor een
korte VROUWEN MET VAART - onderbreking. Jullie aanwezigheid en inzet de
voorbije maanden toverde elke activiteit om tot een talentvolle, gezellige en
sfeervolle happening. Geniet met volle teugen van de komende vakantieperiode;
het moment om uw batterijen weer op te laden en in september weer aanwezig te
zijn voor ons gevarieerd aanbod van leuke activiteiten.
Heb je suggesties: geef deze dan door aan Anne De Doncker: 0486/06.80.44 -Merelstraat 18 -- 1840 Londerzeel of mail: anne.de.doncker@skynet.be
Wij zullen hier rekening mee houden wanneer wij beginnen aan de programmatie van 2019.

Fijne vakantie!!!!!!!
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Open bestuursvergadering op 8 mei 2018 om 19u30 in het Gildenhuis
Graag nodigen we alle leden uit op onze open bestuursvergadering.
Hierin zal je alle vernieuwingen binnen KVLV te weten komen en maak je kennis met onze
toekomstplannen.
Benieuwd? Kom dan zeker langs!
Info: Anne De Doncker: 0486/06.80.44 of anne.de.doncker@skynet.be

