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Als een sneltrein raasde de zomer weer voorbij. Wat wisselvallig, maar al bij al 

nog niet zo slecht. Hopelijk heb je genoten van een deugddoende vakantie, want 

deze maand vliegen we er weer goed in. We gaan confituur en gelliplates maken, 

brengen een bezoek aan RTV en houden een Bingo-avond. Reden genoeg dus om 

deze maand weer van de partij te zijn. 

 

Workshop confituur maken 

We gaan op verplaatsing en trekken naar 

Op het Veld. Daar ga je zelf aan de slag 

en leer je van Johan Vermeiren op een 

leuke manier de technieken van confituur 

maken. Tijdens de workshop maak je in 

groepjes van 2 tot 4 personen een confi-

tuur op basis van de recepten van Op Het 

Veld. Na de workshop mag je 2 geperso-

naliseerde potjes zelfgemaakte confituur 

mee naar huis nemen. Je moet alleen een keukenschort meebrengen. 

Wanneer: Keuze tussen donderdag 14 of 21 september om 19.30 uur  

Waar: Op het Veld, Steynenhofweg 7a in Bevel 

Inschrijven: voor 7 september via www.kvlvbevel.be of 03 489 30 25 (Lieve 

Lens) max 16 deelnemers. 

Kostprijs: 10 euro voor leden, 15 euro voor niet-leden (inbegrepen: drankje, 

proeverij en 2 gepersonaliseerde potjes confituur) 

 

Workshop gelliplate 

 

Een gelliplate is een gelei-achtige plaat waar je met een roller acrylverf over 
uitrolt en daar leuke motieven in maakt. Zo kan je achtergronden op papier 
maken. De tweede les gaan we deze achtergronden afwerken met stempels 
enz. zodat we mooie kaartjes krijgen. 

http://www.kvlvbevel.be/


Lesgeefsters Willeke Zweedijk en Diane Luyten zorgen voor de verf - de  

gelliplates - sjablonen - enz.  

Zelf mee te brengen naar de eerste les :  

Schort - onderlegger (of stuk plastiek) -  tekenpapier -  behangroller (nadenrol-

ler, zo'n harde, zonder ribbels, als je dit niet hebt en graag wil dat wij er één 

meebrengen, geef dit dan op bij de inschrijving, ca 4 euro).  

 

Wanneer: Maandag 18 en 25 september om 19.30 uur  

Waar: PC Den Heerd, kleine zaal 

Inschrijven: voor 10 september via www.kvlvbevel.be of 03 489 30 25 (Lieve 

Lens), max 12 deelnemers 

Kostprijs: 10 euro voor leden, 16 euro voor niet-leden 

 

Fietsuitstap naar RTV 

Op dinsdag 26 september werpen we een blik achter 

de schermen van de regionale televisiezender RTV. 

We krijgen een rondleiding in de gebouwen, redactie 

en studio’s en kunnen van dichtbij zien hoe een 

nieuwsuitzending wordt gemaakt.  Bij droog weer 

rijden we er met de fiets naartoe (ongeveer 16 km 

enkel).  

Wanneer: Dinsdag 26 september. We verzamelen met de fiets om 

12.50 uur aan PC Den Heerd. Bij nat weer gaan we met de auto en ver-

zamelen we om 13.15 uur aan PC Den Heerd. 

Waar: RTV, Lossing 16 in Heultje 

http://www.kvlvbevel.be/


Inschrijven: voor 18 september via www.kvlvbevel.be of 03 489 30 25 (Lieve 

Lens), max 20 deelnemers 

Kostprijs: 3 euro voor leden, 6 euro voor niet-leden 

 

Ledenavond: Bingo 

De eerste ledenavond begint meteen actief. Enkele van onze bestuursleden 

boksten een plezante bingo-avond in elkaar. Niet saai nummertjes trekken, maar 

een amusant spel met verrassende wendingen. En er zijn nog leuke prijzen te 

winnen ook. Zorg dat je erbij bent! 

 

Wanneer: Woensdag 27 september om 19.30 uur 

Waar: PC Den Heerd 

Inschrijven: bij je wijkverantwoordelijke voor zaterdag 23 september  

Kostprijs: 7 euro 

Op het menu: slaatjesbuffet en platte kaastaart 

 

 

 

 

http://www.kvlvbevel.be/


Workshop bloemschikken 

Traditioneel wordt er in oktober 

tijdens de workshop bloemschik-

ken gewerkt rond het thema 

herfst/Allerheiligen. Lesgeefster 

Ilse Dieltjens stelt tijdens de 

ledenavond van 27 september een 

bloemstuk tentoon. Hierbij ligt 

een lijstje met de nodige materi-

alen waarnaar je op zoek kan 

gaan. Diegenen die liever niets 

zelf meebrengen, kunnen dit ook 

aangeven op de lijst. Ilse zorgt dan voor de benodigdheden. Op de ledenavond zal 

er ook een richtprijs bijliggen. Hiervoor vragen we wel een voorschot.  

  

Wanneer: Keuze tussen dinsdag 3 oktober om 19.30 uur of woensdag 4 oktober 

om 9 uur  

Waar: In PC Den Heerd, kleine zaal  

Inschrijven: via www.kvlvbevel.be of 03 489 30 25 (Lieve Lens) of op de leden-

avond, max 15 deelnemers per les 

Kostprijs: 3 euro voor leden/6 euro voor niet-leden (exclusief benodigdheden)  

 

 

Workshop flocken 

 



Tijdens deze workshop leer je hoe je kledij kan pimpen tot een uniek kledingstuk 

dmv flockfolie. Je brengt zelf enkele stuks kledij mee : t-shirtje, rompertje, 

keukenshort, linnen tas, enz... Je wast dit best al op voorhand zodat de flock-

folie beter hecht. Lesgeefsters Iris Wou en Willeke Zweedijk zorgen voor een 

ruime keuze aan sjablonen en voorbeelden. Ze brengen ook verschillende kleuren 

flockfolie mee. Met een speciale snijmachine kan je ook een naam laten uitsnij-

den om zo je kleding verder te personaliseren. 

Zelf meebrengen: scherpe schaar, potlood en gom 

 

Wanneer: Donderdag 5 oktober om 19.30 uur  

Waar: In PC Den Heerd, kleine zaal  

Inschrijven: via www.kvlvbevel.be of 03 489 30 25 (Lieve Lens) of op de leden-

avond 

Kostprijs: 3 euro voor leden/6 euro voor niet-leden + 3 euro per te bewerken 

kledingstuk  

 

 

Film: The Lady in the Van 

Zoals elk jaar organiseert het Gewest een 

culturele avond. Dit jaar staat de film ‘The 

Lady in the Van’ geprogrammeerd, 

een Britse film uit 2015 onder regie 

van Nicholas Hytner. Hij vertelt het waarge-

beurde verhaal van de bijzondere relatie 

tussen de schrijver Alan Bennett en een ou-

de dame die gedurende 15 jaar leefde in een 

bestelwagen die ze geparkeerd had op zijn 

oprijlaan. 

 

Wanneer: Donderdag 5 oktober om  

20 uur  

Waar: CC Vredeberg, Vredebergstraat 

 12-14 in Lier 

Inschrijven: via www.kvlvbevel.be of 03 489 

30 25 (Lieve Lens) of op de ledenavond 

Kostprijs: 8 euro voor leden/12 euro voor niet-leden  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigd_Koninkrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Film_in_2015
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicholas_Hytner&action=edit&redlink=1


Wel en wee 
 

Op 5 augustus overleed Frans Verlinden, echtgenoot Annita Peeters op 70-jarige 

leeftijd.   

Jos Leemans, echtgenoot van Liceria Van Stijvoort en vader van Tania Leemans,  

overleed op 19 augustus. Hij was 73 jaar. We wensen beide families veel sterkte 

bij dit verlies. 

 

Wist je dat… 

 
… Onze bestuursleden weer hard gewerkt hebben op Jour Tibour. Ze hebben er 

mee voor gezorgd dat de artiesten lekker eten kregen.   

… we binnenkort weer een regenboog aan activiteiten plannen. Suggesties zijn 

meer dan welkom. Jullie fantastische tips hebben we al meermaals gebruikt voor 

onze programmatie. 

… je best kan inschrijven voor deelname aan workshops via www.kvlvbevel.be en 

niet meer via mail. Zo kom je automatisch op de inschrijvingslijst terecht en 

gebeuren de minste vergissingen.  

 … de werken aan het sanitair blok in PC Den Heerd nog volop bezig zijn. Tegen 

eind september (ledenavond) kunnen we de toiletten misschien wel in gebruik 

nemen. Wij kijken ernaar uit. (Als ze niet klaar zijn, is er zeker een alternatief) 

… nieuwe leden mogen al deelnemen aan onze ledenavonden mits betaling van 10 

euro lidgeld (indien men nog nooit eerder lid geweest is).  Men is dan lid tot eind 

2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactie: Annick Mariën (annick.marien@telenet.be) / v.u. Pascale Francken (pascale.francken@outlook.be) 

Meer info: www.kvlvbevel.be / kvlvbevel@hotmail.com 
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