Agenda
- Maandag 5-12-26 november: Drums Alive met Zoë (vervolg)

Londerzeel

- Donderdag 08-22 november: Brei- en haakcafé
November 2018
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 19u30 tot 22u30!
Inkom: 3 euro/les --- KVLV-leden 1,5 euro/les --- drankjes zelf af te halen via café gildenhuis.
Info: Lutgarde Van Doorslaer: 0494/92.67.99
- Woensdag 14 november 2018: Ceales: Meubeltje in krijtverf met Carine

Geef met krijtverf een warme authentieke uitstraling aan je oude meubel.
Met Annie Sloan Chalk Paint™ verf je direct op het geschilderde of geverniste meubel, afschuren is niet nodig.
En met het uitgebreide kleurenpallet heb je voor elke stijl een keuze: ga voor vintage, rustiek of een moderne
afwerking.

MEE TE BRENGEN DOOR DE DEELNEMERS
- geverfd of vernist klein meubeltje dat je alleen kunt dragen, max. 45 x 45 x 60 cm – goed gereinigd en droog,
losse verf- of vernislagen verwijderd
- grote plastiek of stevig papier om onder je meubel te leggen tijdens het schilderen
- platte verfborstel met zachte haren bv. 3 cm breed
- klein potje met schroefdeksel om verf in te doen
- eventueel haardroger en verlengsnoer
- schort en eventueel latex handschoenen
- zachte katoenen doeken
- keukenpapier
- eventueel stukje schuurpapier bv. nr. 60 à 80
- eventueel nieuw schuursponsje
- kommetje of plastiek potje voor water
- schijfgerief en enkele creatieve handjes
Aanvang: 19u30 in het Gildenhuis
Deelnameprijs: 27 euro ----- KVLV-leden: 22 euro
Inschrijven voor 7 november bij Anne De Doncker: 0486/06.80.44 of anne.de.doncker@skynet.be

