Maandkalender april 2019 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, buikspieroefeningen op de mat,
opbouwen van kracht, diverse balsporten, badminton… Info Nicole: 0476 36 90 34
Bloemschikken maandag 01/04: KVLV lokaal 19u30. Info Wies: 03 775 79 97
Tai Chi zondag 07/04 -14/04: 9u30/12 uur Boerenpoort. Info Fanny: 0473 59 31 54
Linedans: 04/04 – 11/04 – 18/04 – 25/04. Info: Nicole De Clercq: 0474 79 01 59 Frieda Van
Osselaer: 0474 62 84 06
Naaicafé woensdag 03/04: van 19u30 tot 22u30 in ons KVLV lokaal. Onder begeleiding van
Elke. Voorbeelden en patronen zijn ter beschikking in het naaicafé. Volgende datums zijn 08/05 –
18/09 – 16/10 – 13/11. Prijs € 5 leden - € 8 niet-leden. Ter plaatse te betalen. Iedereen welkom,
graag een seintje als je komt. Info Fanny: 0473 59 31 54
Kookworkshop donderdag 04/04: Boerenpoort om 13u30 en 19u30. Op het menu staan
klassiekers uit ons kookboek: feestmenu. Cocktail Tia Maria - Bruschetta met tomaat –
krabpasteitjes - croque champignon met geitenkaas - kervelsoep met kwarteleitjes gepocheerd lamsbout met salade van warme krieltjes en geroosterde groentjes - trifle met advocaat. Prijs
€ 15. Info bij emmyverbraeken@gmail.com 0476 20 05 03 georgettehens@telenet.be 0475 29
55 47
Kindercrea maandag 08/04: In ons KVLV lokaal om 13u30. Zin om iets creatiefs te doen met je
(klein)kinderen in de paasvakantie? We maken een paasstukje met bloemen. De lesgeefster
neemt alles mee. Prijs € 12. Info en inschrijven bij Veerle Vercauteren 03 755 56 58 of 0496 08
58 66
Paasfeest maandag 22/04: In PC Sabot om 11u30. Na het welkomstwoord en bezinning een
heerlijke maaltijd: tomatensoep met balletjes – het beste van het varken met een zachte
graanmosterdsaus, groentenbrunoise, gebakken Brussels lof met gratin. Daarna brengt Lady Hill
ons amusement met ‘Foute Bingo’. Toffe prijzen te winnen! We sluiten af met een duo van
chocolade en koffie. Prijs € 39. Inschrijven bij je bestuurslid of storten op rekening van KVLV
Melsele BE20 7376 1614 5356 voor 15 april.
Verwondertocht zaterdag 27/04: Een unieke kindvriendelijke bezinningstocht in de prachtige
polders van Bazel. Programma: 18u picknick (zelf mee te nemen), gratis soep. 19u
gezinsvriendelijke bezinningswandeling, 21u slotmoment. € 3 per persoon, kinderen tot 12 jaar
gratis. Inschrijven voor 24/04: oostvlaanderen@landelijkegilden.be
Adres: KLJ-lokaal, Beekdam 2 Bazel (parking sporthal de Dulpop)
40-45 musical zaterdag 04/05: wie is ingeschreven: vertrek om 16 uur aan de bushalte aan de
lichten Melsele.
Als je je persoonsgegevens aan KVLV Melsele toevertrouwt, mag je erop rekenen dat KVLV
Melsele op een goede, veilige manier met jouw gegevens omgaat.
KVLV Melsele respecteert daarbij de Europese Verordening 2016/679 m.b.t. de bescherming van
persoonsgegevens (de GDPR). De uitgebreide wetgeving en afspraken hier rond kan je
terugvinden op de website www.kvlv.be waar je onderaan rechts de link 'privacyverklaring' kan
aanklikken.
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

