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2017 loopt op zijn laatste benen, tijd om de balans op te maken van het voorbije
jaar. En 2017 was een fantastisch KVLV-jaar met enkele top-sprekers zoals
Marc Herremans, Gerry Van Loock van de Cel Vermiste Personen, Sandra Bekkari. Maar er was ook de eerste succesvolle editie van onze Nacht van de Vrouwen
met Vaart, een gezellige zangavond met Luc Sluyts, een plezante Bingo en een
interessante quiz. Ook op creatief vlak was er voor elk wat wils met o.a. de workshops fotografie, juweeltjes maken, werken met krijtverf, handlettering en
schilderen met powertex. En ook de eerste crea-evening was een succes. Ook
2018 belooft een interessant jaar te worden met sprekers als Margriet Hermans
en dokter Colemont. Er komt een tweede Nacht van de Vrouwen met Vaart en
een speciale avond voor onze jongere leden. En er is natuurlijk ook een uitgebreid
aanbod voor de creatievelingen.

Workshop: vest of sweater naaien
In deze lessen maak je onder begeleiding een ‘Hoodie’ voor de sportievelingen,
een ‘Bomberjacket’ voor de modefanaten, of een meer klassiekere versie. Bij het
afwerken wordt er aandacht geschonken aan de specifieke mouwinzet.
We bestuderen ook de verschillende soorten zakken. Verder bespreken we ook
de verschillende sluitingen: een ritssluiting, een knoopsluiting, … . We werken de
vesten netjes af zonder voering.
Aan deze cursus kunnen zowel beginners als gevorderden deelnemen. Er wordt
wel verwacht dat je zelf je naaimachine kan opstellen en er mee stikken.

Wanneer: 5 lessen: donderdagen 11 en 25 januari, 8 en 22 februari en
8 maart van 19:30 tot 22:30 uur
Waar: PC Den Heerd, Bevels Heerdplein 1, 2560 Bevel
Kostprijs: 15 euro voor leden, 25 euro voor niet-leden, (TE BETALEN VOOR 1
JANUARI via overschrijving op rekening KVLV Bevel BE15 7332 0400 0730 of
aan een van de wijkverantwoordelijken)
Inschrijven: De workshop is volzet. Stuur een mailtje met je naam en telefoonnummer als je toch nog geïnteresseerd zou zijn. We zetten je als reserve, voor
het geval er nog iemand afmeldt.

Workshop handletteren
'Handletteren... overal zie je het! Wil jij het ook leren?
Het is niet moeilijk, iedereen kan het. Handletteren is
mooie letters, woorden en tekstjes maken. De mogelijkheden zijn oneindig: kaartjes, labels, inpakpapier,
schriftjes,..
Willeke Zweedijk gaat met je op ontdekkingstocht
in de wereld van handlettering. Tijdens 3 sessies leert
ze hoe je evenwichtige composities maakt met woorden.
Wanneer: Dinsdagen 16, 23 en 30 januari van 13 tot 15.30 uur of van 19.30
tot 22 uur
Waar: PC Den Heerd, Bevels Heerdplein 1, 2560 Bevel
Kostprijs: 3 euro per les + materiaalpakketje van 4 euro
Inschrijven: via www.kvlvbevel.be, klikken op kalender en doorklikken naar
de activiteit of telefonisch op het nummer 03 489 30 25 . De avondworkshop is
volzet, voor de namiddag zijn er nog wel enkele plaatsen vrij.

Haken voor beginners
Kijk jij met veel bewondering naar de prachtige haakprojecten, maar heb je de
techniek nog niet onder de knie? Schrijf je dan nu in voor de Workshop Leren
Haken voor Beginners en maak kennis met de basis van het haken. Hoe houd je de
haaknaald vast, wat moet je met de draad doen, welke basis steken zijn er en
hoe lees je patronen? Marijke Bastiaens leert je tijdens 2 avonden de basiskennis van het haken zodat jij als beginner aan de slag kan om een leuke colsjaal te
haken.

Wanneer: Donderdagen 18 en 25 januari van
19.30 tot 22 uur
Waar: PC Den Heerd, Bevels Heerdplein 1,
2560 Bevel
Kostprijs: 3 euro per les voor leden, 6 euro
voor niet-leden
Inschrijven: via www.kvlvbevel.be, klikken op
kalender en doorklikken naar de activiteit of
telefonisch op het nummer 03 489 30 25
Benodigdheden: 2 bollen wol voor haaknaald 6 of 8, een haaknaald en eventueel 3
knopen.

Ons Creamoment
De vrije breisters zijn welkom tijdens ons creamoment op donderdagen 11 en 25
januari. Op de activiteitenkalender staat het vermeld als ‘OCM’.

Restaurantdag
Op zondag 28 januari vindt onze jaarlijkse restaurantdag plaats. Lekker eten,
klaargemaakt en opgediend door KVLV-Bevel, aan democratische prijzen. Op
het menu staan tomatenroomsoep, KVLV-stoofpotje, kipfilet met champignon- of
peperroomsaus, curryworst, koude schotel met frietjes of brood, pannenkoeken,
rijstpap en panna cotta. Doorlopend van 11.30 tot 18 uur in PC Den Heerd in
Bevel. De volledige opbrengst investeren we in onze ledenwerking.

De restaurantdag brengt heel veel werk
met zich mee: uren koken, snelle bediening en bergen afwas. Om dit vlot te laten
verlopen zijn veel helpende handen nodig.
We zoeken dringend nog mensen om op te
dienen of af te wassen. Heb jij op zondag
28 januari enkele uurtjes tijd om te komen helpen op onze restaurantdag, dan
ben je meer dan welkom. Kandidaten mogen zich melden via
kvlvbevel@hotmail.com of via de wijkverantwoordelijke. Alle hulp is meer dan welkom!

Jongerenavond
We nodigen al onze jongere leden (tot 45 jaar) uit op de speciale jongerenavond.
Tijdens deze avond willen we samen met hen brainstormen over activiteiten die
deze doelgroep interesseert. We maken er een gezellig samenzijn van met een
drankje en een knabbeltje. Meer info volgt na de feestdagen.
Wanneer: Vrijdag 2 november om 20 uur
Waar: In PC Den Heerd
Inschrijven: via www.kvlvbevel.be, klikken op kalender en doorklikken naar
de activiteit of telefonisch op het nummer 03 489 30 25
Kostprijs: nog nader te bepalen

Wel en wee …
Op 14 november overleed ons lid Jeanne Meylemans. Zij was 84 jaar. We wensen
de familie onze innige deelneming.
Op 8 december is Luuk geboren. Hij is het tweede kindje van Marjan Verhaegen
en Bart Geerts en de kleinzoon van Louisa Van Limbergen. Proficiat met jullie
kleine spruit!

Prijzen activiteiten
Al jaren hanteren we dezelfde prijzen voor onze activiteiten, maar nu kunnen we er niet meer
onderuit. Omwille van de hoge kostprijzen van
gastsprekers zijn we verplicht onze prijzen
lichtjes te verhogen. Ledenavonden zullen
voortaan 8 euro i.p.v. 7 euro kosten. Voor workshops en andere activiteiten betaal je vanaf
februari de basisprijs van 5 euro i.p.v. 3 euro. Indien er een andere prijs geldt
voor een activiteit, dan staat dit vermeld op de website en in het e-vaartje.

Wist je dat…
… We 40 extra leden hebben tegenover december 2016. We hebben nu 275
actieve leden, een absoluut record! En we blijven ook in 2018 hard ons best doen
om het jullie allemaal naar je zin te maken.
… je de contactgegevens van de bestuursleden en wijkverantwoordelijken kan
terugvinden op www.kvlvbevel.be. In dit e-vaartje voegen we het eenmalig toe.
Bewaar de lijst goed. Druk hem eventueel af.

We wensen jullie een jaar vol
vreugde, vriendschap, gezondheid, geluk, …
kortom een schitterend, sprankelend en boeiend 2018!
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Wie is wie
Algemene informatie:
Voorzitster
Francken Pascale, Nijlensesteenweg 104; 03/4112672; pascale.francken@outlook.be
Secretaresses
Bertels Ria, (ledenadministratie) 03/4819321; kvlvbevel@hotmail.com
Nuyts Mimi, 0495/428500; mariekenuyts@hotmail.com
Peeters Lena, (boekhouder) K Cardijnstraat 34; 03/4817399; theo.lena@telenet.be
Bestuursleden en wijkverantwoordelijken
Bastiaens Marijke; 0479/388632; marijke.bastiaens@pandora.be
Bellens Eva; 03/4892193; eva.bellens@telenet.be
Celen Diane; 03/4110803; diane@anthonisnv.be
Daems Godelief; 0472/279711; liefdaems@hotmail.com
Dieltjens Leen; 0473/985128; wim-leen.hens-dieltjens@telenet.be
Dillen Christiane; 03/4819480; janvangorp185@gmail.com
Lembrechts Liliane; 0496/770074; liliane_lembrechts@hotmail.com
Lens Lieve; (activiteiten website) 03/4893025; lieve.lens@skynet.be
Mariën Annick; 03/4817563; annick.marien@telenet.be
Mees Marleen; 03/4110448; mees.marleen@gmail.com
Neujens Katleen; 03/4112202; phekay10@gmail.com
Op de Beeck Kristin; 0474/635010; kristinodb@hotmail.com
Van Dyck Nancy; 0473/240972; nancyvd@hotmail.com
Van Olmen Griet; 0477/902111; griet.vanolmen@skynet.be
Verbist Pegie; 0495/346690; verbistpegie@gmail.com
Vingerhoets Carine; 03/4110961; carinevin64@hotmail.com
Zweedijk Willeke; 03/4819726; willekez@hotmail.com
Wijkverantwoordelijken
Beirinckx Anny; 03/3229454; louis.dieltjens@telenet.be
Keersmaekers Godelieve; 03/4110517; godelievekeersmaekers@gmail.com
Tubex Diane; 0497/331124
Van Gijsel Elke; 03/4110826; elkevangijsel@telenet.be
Voet Elma; 03/4816552; frans.veraert@telenet.be

Rekeningnummer kvlv Bevel: BE15 7332 0400
0730 e-mail: kvlvbevel@hotmail.com
website: www.kvlvbevel.be

