info@kvlvberlaar.be
www.kvlvberlaar.be

KVLV-Nieuws

www.facebook.com/berlaarkvlv
Rekening: BE38 7332 0211 3472

Nieuwe leden
De afgelopen weken mochten wij heel wat nieuwe leden verwelkomen:

A-leden
Greta Spinnox
Christa Rogier
Veerle Vermeulen

Schoolstraat
Bastijnstraat
Daalstraat

Onthaalleden
Jeanne Wouters
Leontine Van Rompaey
Rita Ingang
Rita De Schepper
Linda Slagmolen
Cato Boddez
Ilse Arnouts
Peggy Torfs
Sally Peeters
Valentine Persoons
Valerie Vermeiren
Elke Dinneweth
Kelly Cornelis
Klaar Verreijdt

Koningshooikt
Sollevelden
Vinkenhof
Liersesteenweg
Heist-op-den-Berg
Nethendal
Sollevelden
Doelstraat
Hallaar
Mezenhof
Liersesteenweg
Montystraat
Gasbakstraat
Legrellestraat

Wij heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier bij KVLV.

Nieuwsbrief KVLV Berlaar
November 2018
Aan …………………………………………………………………………………………………………….
Vanwege …………………………………………………… Tel.: ………………………………………

Kalender
Maandag 5 november
Dinsdag 6 november
Donderdag 8 november
Vrijdag 9 november

11.00 u.
19.30 u.
19.00 u.
20.00 u.

Fietsen
Pilates (10)
Brei- en haakcafé (3)
Bowlingavond (samen met LG)

Maandag 12 november
Dinsdag 13 november

11.00 u.
19.00 u.
19.30 u.
13.00 u.
12.00 u.

Fietsen
Bloemschikken: Gezellige herfst
Pilates (11)
Demonstratiekookles: Bakken
Smulfestijn

19.00 u.
19.30 u.
19.00 u.
19.30 u.

Naaiatelier (3)
Pilates (12)
Workshop Handlettering
Wandelen

11.00 u.
19.45 u.
19.00 u.
19.30 u.

Fietsen
Filmavond: “Girl”
Brei- en haakcafé (4)
Wijnproefavond

Donderdag 15 november
Zondag 18 november

Ken je ook iemand die lid wil worden van KVLV?

Dinsdag 20 november

Neem dan contact op met één van onze bestuursleden of met onze
ledensecretaresse Ann Wouters (0474/53.46.89).
Het lidgeld bedraagt 30,00 € per jaar maar als je voor het eerst lid wordt
van KVLV (onthaallid), betaal je maar 15,00 € (nieuwe regeling vanaf 1
oktober). Vanaf het moment dat je (onthaal)lid wordt, kan je meedoen
aan onze activiteiten aan ledenprijs tot eind 2019. Het abonnement op
het magazine “Vrouwen met vaart” en je verzekering lopen vanaf 1
januari tot 31 december 2019.

Woensdag 21 november
Donderdag 22 november
Maandag 26 november
Donderdag 29 november
Vrijdag 30 november

KVLV-Activiteiten
Bloemschikken

Dinsdag 13 november

In onze eigentijdse cursus bloemschikken willen we je aanzetten tot
creativiteit in de groendecoratie. We werken telkens op het ritme van de
seizoenen. Elke les zal je verwonderd zijn over je prachtige werkstuk!

Gezellige herfst
We omwikkelen een pipet, een smal recht vaasje, een glas of een blikje
met aanmaakhout. We houden dit alles bij elkaar met elastiek verstopt
onder vilt, touw of lint. We rijgen gedroogde vruchten op een pook en
bevestigen die tussen het hout. We maken zo zes bundeltjes en zetten er
chrysanten in op verschillende hoogten. Enkele siertakken maken het
geheel af.
Door de kleurencombinatie aan te passen aan de seizoenen heb je een
creatief werkje voor gans het jaar. Geniet ervan!
Zin gekregen om ook zoiets moois te maken? Schrijf je dan zeker in!
Zowel beginnende als ervaren bloemschiksters zijn welkom.
Als je nog niet voor de hele cursus bent ingeschreven, kan je nog per les
inschrijven.
Datum:
Plaats:
Lesgeefster:
Deelnameprijs:
Inschrijven:

Meebrengen:

Dinsdag 13 november om 19.00 u.
Ontmoetingscentrum Ballaer (Pauluszaal)
Rita Spaey
KVLV-leden: 8,00 € per les – Niet-leden: 11,00 € per les
1 consumptie per les inbegrepen. Vooraf te betalen.
Bij Lieve Ceulemans (Rode Kruisstraat 2 –
tel.: 03/482.34.35 – lieve.ceulemans@proximus.be),
ten laatste tegen dinsdag 6 november.
Een lijstje met de benodigdheden krijg je bij je
inschrijving.
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In memoriam
Lea Douwen
Op vrijdag 28 september is onze gewezen voorzitster Lea Douwen overleden. Ze was 87 jaar. Ze verbleef al enige tijd in het WZC Kloosterhof.
Voordien woonde ze met haar man Willy Janssens op de Markt.
Lea kwam bij het bestuur van KVLV in 1954 en werd verantwoordelijke
voor de jonge moeders. Begin 1971 werd ze verkozen tot voorzitster.
Mede onder haar impuls werd het activiteitenaanbod binnen onze afdeling
uitgebreid en gemoderniseerd. Na 18 jaar volle toewijding nam Lea in 1988
ontslag als voorzitster. Ze was toen al een tijdje vormingswerkster voor
KVLV en kreeg daardoor minder tijd voor onze eigen KVLV-afdeling. In
1996 ging ze met pensioen als vormingswerkster en maakte ze haar come
back binnen onze afdeling: eerst als gewestverantwoordelijke, dan opnieuw als bestuurslid en daarna als wijkverantwoordelijke.
Lea was gedurende meer dan 60 jaar actief in KVLV en heeft ongetwijfeld
een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van onze afdeling.

E.H. Eric Thielemans
Op zondag 21 oktober is onze proost en pastoor Eric Thielemans
onverwacht overleden. Hij was 69 jaar.
Eerder die zondag ging hij de TV-mis voor in de Sint-Rumolduskerk op de
Heikant. Na de viering kreeg hij erge rugpijn en werd hij overgebracht
naar het ziekenhuis in Lier waar hij enkele uren later overleden is.
Eric Thielemans werd in 1980 priester gewijd en aangesteld als onderpastoor in Berlaar. Na enkele jaren werd hij pastoor in Weelde, maar in 1993
keerde hij terug naar Berlaar. Van 2005 tot 2015 was hij ook deken van
het dekenaat Rupel-Nete.
Pastoor Eric was bij iedereen erg geliefd omwille van zijn warme persoonlijkheid en zijn open geest. Onze parochie blijft nu verweesd achter.
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Demonstratiekookles

Donderdag 15 november

Creatief bakken uit “Ons Bakboek”
Kijk jij ook al vanaf het voorgerecht uit naar het dessert? Dan ben je aan
het juiste adres! Je leert allerlei heerlijke zoetigheden maken uit “Ons
Bakboek”. Onze lesgeefster maakt enkele lekkere desserten en/of gebakjes klaar en jij mag mee proeven.
Datum:
Plaats:
Lesgeefster:
Deelnameprijs:
Inschrijven:

Donderdag 15 november om 13.00 u.
Ontmoetingscentrum Ballaer (Petruskeuken)
Christel Delen
KVLV-leden: 10,00 € – Niet-leden: 14,00 €
Drankje en proevertjes inbegrepen.
Bij Hilda Van Tomme (Doelstraat 2 –
tel.: 03/482.44.45 – hildavantomme@telenet.be),
ten laatste tegen donderdag 8 november.

Filmavond: “Girl”

“Girl” vertelt een confronterend en ontroerend verhaal over identiteit en
gender. De film laat ons binnenkijken in het leven van de 15-jarige Lara, die
het wil maken als ballerina. Daarvoor trotseert ze de wereld maar vooral
haar lichaam dat tegenstribbelt. Lara ondervindt dagelijks de grand écart
tussen de realiteit van haar mannelijke biologie en haar vrouwelijke identiteit.
“Girl” is de eerste langspeelfilm van de jonge Vlaamse regisseur Lukas
Dhont. Hij won de prijs voor de beste debuutfilm op het filmfestival van
Cannes. De jonge acteur Victor Polster, die de hoofdrol vertolkt in “Girl”,
werd in Cannes laureaat voor de beste acteerprestatie.
Datum:
Plaats:
Ticketprijs:
Inschrijven:

Maandag 26 november om 19.45 u.
UGC Mechelen
9,40 € (ter plaatse te betalen)
Bij Agnes Lammens (tel.: 03/482.13.18 –
janssens_lammens@telenet.be)
vanaf maandag 19 november.

Wijnproefavond
Fietsen

Maandag 5, 12 en 26 november

Vanaf begin november gaan we al van voor de middag fietsen. We vertrekken om 11.00 u. en we zijn ten laatste om 15.30 u. terug in Berlaar.
We nemen onze boterhammen mee voor onderweg. De afstand bedraagt
ongeveer 30 à 40 km, afhankelijk van het weer.
Vanaf begin maart schakelen we terug over naar namiddagfietstochten.
Info en vertrek: bij Hilda Van Tomme (Doelstraat 2 – tel.: 03/482.44.45).
Je zorgt best voor aangepaste kledij en een fluo hesje.

-3-

Maandag 26 november

Vrijdag 30 november

Tijdens deze workshop leer je op een juiste manier wijn te proeven onder
leiding van een gediplomeerde sommelier. Eerst krijg je een beetje uitleg
over de soorten wijnen en druiven. Daarna degusteren we een 7-tal wijnen, zowel witte als rode. Onze lesgeefster beantwoordt graag al jouw
vragen. Een boeiende avond voor al wie houdt van een goed glas wijn!
Datum:
Plaats:
Lesgeefster:
Deelnameprijs:
Inschrijven:

Vrijdag 30 november om 19.30 u.
Ontmoetingscentrum Ballaer (Pauluszaal)
Jacqueline Van Loon
KVLV-leden: 20,00 € – Niet-leden: 25,00 €
Bij Hilda Van Tomme (Doelstraat 2 –
tel.: 03/482.44.45 – hildavantomme@telenet.be),
ten laatste tegen vrijdag 23 november.

Smulfestijn

Zondag 18 november

Graag nodigen wij jou en je familie en vrienden uit op ons 28ste Smulfestijn
dat doorgaat op zondag 18 november 2018 van 12.00 u. tot 19.00 u. in
de Petruszaal van het Ontmoetingscentrum Ballaer.
Groot en klein kunnen er komen smullen van allerhande heerlijke snacks:
soep, vidé, croques, frikadellen met krieken, pannenkoeken, ijscoupes en
vlaai. Je kan bij ons dus terecht voor je middagmaal, je avondmaal, of
gewoon voor een tussendoortje.
Op onze minitentoonstelling kan je prachtige werkstukjes bewonderen die
gemaakt werden tijdens onze cursussen bloemschikken, breien, haken en
naaien.
Kom dus zeker een kijkje nemen! Je steunt er onze KVLV-werking mee!

Wij kunnen tijdens ons Smulfestijn altijd extra hulp gebruiken.
Heb je die dag enkele uren vrij en wil je graag komen helpen
in de keuken of in de zaal of ’s avonds bij het opruimen,
geef dan een seintje aan Martine Van Tomme (tel.: 03/422.57.22)
of aan Hilda Van Tomme (tel.: 03/482.44.45).

Wandelen

Handlettering

Woensdag 21 november

In deze workshop leer je vanaf het begin wat handettering is: kennismaken
met materialen, letters tekenen, ontwerpen, intekenen, werken met kleur
en fantasietjes, kaartjes maken,... Na deze workshop heb je een degelijke
basis om zelf verder te kunnen handletteren!
De workshop wordt creatief gegeven: we maken allerlei labels, kaartjes,...
Onze lesgeefster neemt veel voorbeelden mee. Je krijgt een werkboekje en
een leuk pakketje. Ideaal om thuis zelf kerstkaartjes te maken!
Datum:
Plaats:
Lesgeefster:
Deelnameprijs:
Inschrijven:

Meebrengen:

Woensdag 21 november om 19.00 u.
Ontmoetingscentrum Ballaer (Pauluszaal)
Willeke Zweedijk (Crea W Lettering)
KVLV-leden: 24,00 € – Niet-leden: 30,00 €
Inbegrepen: werkboekje en basispakketje, consumptie
Bij Hilda Van Tomme (Doelstraat 2 –
tel.: 03/482.44.45 – hildavantomme@telenet.be),
ten laatste tegen woensdag 14 november.
Potlood, gom, lat of geodriehoek, wat goed wit papier,
zwarte (en gekleurde) fineliners (als je dat hebt, anders
mag je die van de lesgeefster gebruiken).

Donderdag 22 november

Op donderdag 22 november maken we weer een mooie wandeling. We
vertrekken om 19.30 u. aan de Wortelpoel aan de Markt in Berlaar.
Je zorgt best voor aangepaste kledij, een fluo hesje en stevige wandelschoenen. Tijdens of na de wandeling gaan we samen gezellig iets drinken.
Info: bij Rita Van Winkel (tel.: 015/24.01.60).
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