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www.kvlvbevel.be, info@kvlvbevel.be, vind ons leuk op Facebook 

Rekeningnummer: KVLV Bevel BE15 7332 0400 0730      

    

Redactie: annick.marien@telenet.be | v.u. pascale.francken@outlook.be            

  

Voorwoord 
De lente is nu echt wel in ’t land… Zalig 

genieten van het goede weer.   

Tevens kunnen wij blijgezind terugblikken op 

datgene wat gepasseerd is in KVLV de 

voorbije maanden: leuke workshops met 

prachtige resultaten, succesvolle 

sharefairquiz, een boeiende lezing rond 

‘Etiketjes’ en enkele uitstappen waarvan we 

genoten hebben. Mooie foto’s en doorgaans 

een kort verslagje vind je op onze website 

www.kvlvbevel.be of op onze facebookpagina. 

 

ShareFairpicknick 

 

Na een eerste beperkte editie hopen we dit 

jaar op een grote opkomst voor onze tweede  

ShareFair-picknick. Die vindt plaats op  

 

zondag 12 mei op het grasveld aan PC Den  

Heerd. We verzamelen om 12 uur, de 

picknick begint om 13 uur. Net als vorig 

jaren vragen we iedereen om zelf wat eten 

mee te brengen, zoals zelfgemaakte 

tonijnsalade, quiche, pastasalade, fruit(sla), 

pannenkoeken, wraps, cake, chocomousse, … 

voor het aantal personen waarmee je komt. 

Daarmee maken we een groot buffet 

waarvan iedereen mag smullen. Wij zorgen 

voor stokbrood, water en fruitsap, als je 

graag iets anders drinkt, kan je het mee- 

brengen.  

 

Wist je dat… 

o … de naam KVLV eind dit jaar ophoudt te bestaan.  Wat wordt het dan?  Geen idee. We 

zijn allen super benieuwd. 

o … precies daarom ‘Ons Kookboek’ en andere uitgaven tegen fel verminderde prijs worden 

te koop aangeboden.  Bestel je ‘Ons Kookboek’ via onze afdeling, dan betaal je slechts 12 

euro (ipv 15 euro + verzendingskosten).  In de winkel staat dit boek nog 34 euro geprijsd.  

 

Wel en wee 
Op 15 maart overleed ons lid Chris Van den Sanden uit Nijlen op net geen 64-jarige leeftijd. 

Haar partner is Carlo Liekens. Wij wensen de familie veel sterkte bij het verwerken van hun 

verdriet. 
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Programma  

Mei-Juni 2019 

 

SPORTIEF 

Drums Fit 
Woe 17 april, do 25 april, 

Woe 15 mei, do 22 mei, telkens   

om 19.30 uur 

 

 

 

 

 

 

VORMING 

Workshop: koken, asperges 

op verschillende wijze 

Donderdag 2 mei om 19.30 uur.   

 

ONTMOETEN 

ShareFair-picknick 

Zondag 12 mei, samenkomst om 12 uur, 

picknick vanaf 13 uur 

Op het grasveld aan PC Den Heerd 

 

CREA 

Kaarsenzakjes versieren n.a.v.  

Levensloop 

Donderdag 13 juni om 19.30 uur. Deelname 

gratis. 

 

 

OP STAP 

Cycling Dinner 

Vrijdag 21 juni, vertrek met de fiets 

om 8.45 uur aan PC Den Heerd 

 

GOEDE DOEL 

Levensloop Neteland 2019 

Zaterdag 29 juni om 16 uur tot  

zondag 30 juni om 15.59 uur 

in het Beekpark in Nijlen 
 

CULTUUR 

Openluchtspektakel: ’t Steentje 

van de Kempen  

Samen met KVLV-Bevel op het kerkplein in 

Nijlen: vrijdag 27 september. Tickets 

reserveren voor 26 april (€10 p.p.) 

 

GRAAG MEER INFO EN INSCHRIJVEN? ZIE 
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