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KVLV-Bevel, PC den Heerd – Bevels Heerdplein 1 - Bevel
www.kvlvbevel.be, info@kvlvbevel.be, vind ons leuk op Facebook
Rekeningnummer: KVLV Bevel BE15 7332 0400 0730

Voorwoord
Na een deugddoende vakantie zijn we

crea-avonden, verrassende kookworkshops,

helemaal klaar voor een nieuw KVLV-seizoen.

... Met andere woorden weer een zeer mooi

Naar goede gewoonte mogen jullie je

aanbod met voor ieder wat wils. Meer info

verwachten aan lekkere en interessante

vind je steeds op onze website

ledenavonden, boeiende uitstappen, gezellige

www.kvlvbevel.be of op onze facebookpagina.

Ledenavond
Bij Saartje Vandendriessche lijkt de energie
wel van het scherm te spatten. Toch kampte
de televisiepresentatrice jarenlang met een
slopende vermoeidheid die ze maar niet klein
kreeg. Medische testen konden geen oorzaak
blootleggen en dus trok ze zelf op onderzoek naar haar (verborgen) energielekken.
Saartje brengt een boeiende lezing over die
zoektocht én de oplossingen.
Woensdag: 11 september om 19.30 uur
Kostprijs: 8 euro
Inschrijven: via je wijkverantwoordelijke
voor zaterdag 7 september

Daguitstap
Op 24 september trekken we naar Antwerpen. We
vertrekken om 8.17 uur vanuit Nijlen met de trein.
Vervolgens nemen we de tram naar het justitiepaleis. Daar
worden we verwacht voor een rondleiding. Na het
middagmaal wacht een gids ons op voor een boeiende
wandeling op het Zuid. Na nog een drankje nemen we de
tram en de trein terug naar huis.
Dinsdag: 24 september: verzamelen om 8 uur aan het
station van Nijlen, terug om 17.45 uur
Kostprijs: 40 euro
Inschrijven: via www.kvlvbevel.be voor 16 september
max. aantal inschrijvingen: 20

Programma
September

VORMING
Workshop: 1 keer koken, 2 keer eten
Woensdag 25 september om 19.30 uur.

BREIEN
De crea-avonden starten op 2 oktober. Vanaf dan zijn de
breisters ook weer welkom. De juiste data verschijnen in het
e-vaartje

Wist je dat…
… we het programma voor 2020 al aan het voorbereiden zijn. We rekenen op jullie hulp hierbij.
Daarom hopen we veel tips te krijgen over boeiende sprekers, leuke crea-ideeën, kookworkshops,
andere interessante activiteiten, … Je kan je ideeën doormailen naar info@kvlvbevel.be
… we nog enkele kookbijbels in voorraad hebben. Je betaalt voor ‘Ons Kookboek’ slechts 12 euro
ipv 34 euro. Stuur snel een mailtje en wij reserveren er een voor jou.

Wel en wee
Op 21 juni is Ella geboren. Ze is het dochtertje van Sandra Uytterhoeven en Kevin Van de Velde. Van
harte gefeliciteerd aan de fiere ouders.
Op 25 augustus overleed ons lid Maria Bruynseels. Zij was 90 jaar en jarenlang lid van KVLV Bevel. Op
elke ledenavond was ze graag aanwezig. Ze is de moeder van Frieda Vercammen. We wensen de familie in
rouw veel sterkte.

GRAAG MEER INFO EN INSCHRIJVEN? ZIE

www.kvlvbevel.be | info@kvlvbevel.be

