Maandkalender november 2018 KVLV Melsele

Iedere dinsdagavond sporten: In de sporthal van 19u tot 20u. Sporten is gezond!
Onder professionele begeleiding van Bart Claessens is alles mogelijk! Kom een uur
bewegen met een toffe groep vrouwen, iedereen op zijn eigen tempo. Opwarming,
buikspier oefeningen op de mat, opbouwen van kracht, diverse balsporten, badminton…
Prijs voor jan – mei 2019: 18 lessen met Bart + 3 lessen zonder Bart (vakantie) € 55
Overschrijven op rekening KVLV BE20 7376 1614 5356. Info Nicole Van Moer
gsm 0476 369 034.
Tai Chi: op zondagochtend van 9u30 – 12 uur in het KVLV lokaal: 02/12 – 09/12 – 16/12
– 23/12. Info bij Fanny: gsm 0473 59 31 54.
Linedans: 6/12 – 13/12 – 20/12. info: Nicole De Clercq: gsm 0474 79 01 59 Frieda Van
Osselaer: gsm 0474 62 84 06
Naaicafé woensdag 12/12: In het KVLV lokaal van 19u30 tot 22u30. Onder begeleiding
van Elke. Voorbeelden en patronen zijn ter beschikking in het naaicafé. Graag een seintje
als je komt - Prijs € 5 leden – € 8 niet-leden. Iedereen welkom!
Bloemstukjes maken voor de kerstmarkt zaterdag 15/12: ’s morgens om 9 uur in het
KVLV lokaal. Alle materiaal is aanwezig. Iedereen welkom! Info bij Wies: 03 775 79 97 of
paul.hennissen@gmail.com
Bloemschikken maandag 17/12: In PC Sabot om 19u30. We maken een kerststuk.
Meer info bij Wies: 03 775 79 97 paul.hennissen@gmail.com
Kerstmarkt zondag 16/12 Ook dit jaar staan wij weer op de kerstmarkt op het Kerkplein
van Melsele. Je kan er genieten van lekkere pannenkoeken en koffie/thee. Er zal ook
weer een ruime keuze zijn in kerststukjes. Iedereen is van harte welkom!
Kerstfeest woensdag 26/12: Graag nodigen wij jullie uit op ons kerstfeest, dat
traditioneel doorgaat op 26 december om 13u30 in PC Sabot. Een ontspannende
namiddag, die we starten met een lekker glaasje cava. Na de kerstbezinning krijg je koffie
met versnaperingen. Daarna is er een muzikaal optreden van de familie Hermans. De
Moviestars zorgen voor een gezellige ontspanning. Natuurlijk is er ook de trekking van de
Lourdes / Rome reis. Daarna volgt een lekkere broodmaaltijd. Deelnameprijs: € 25. Je
kan je inschrijven bij je bestuurslid of door storting van € 25 op de rekening van KVLV
Melsele BE 20 7376 1614 5356 met vermelding van je meisjesnaam + kerstfeest. Tot
dan!
Crea woensdag 16/01: het nieuwe crea jaar starten we met glasblokken met je eigen
foto of tekst. Noteer de datum alvast!
We wensen jou en je gezin alvast een hele liefdevolle decembermaand vol warmte en
licht.

Leden van de gemeente Beveren die beschikken over een vrijetijdspas kunnen
vermindering krijgen voor onze activiteiten. Gelieve U hiervoor te wenden tot Nicole
Steels tel. 03 775 06 94 of nicolesteels@hotmail.com

