KVLV-Eversel
Dat het nieuwe jaar rijk mag zijn aan mooie dagen
en veel liefde, voorspoed en geluk mag dragen.
Wij wensen jullie fijne feestdagen toe
en een gelukkig en gezond 2017 !
Het bestuur van KVLV—EVERSEL

November en December 2016
Dinsdag 3 november en 8 december : KOOKLES om 19u

Thema : Veggie koken uit ‘Ons Kookboek’
Veggie is veelzijdig. Lekker zuiders of liever Vlaams ? Alles
kan ! Met veggie kan je alle kanten uit. Groenten schitteren in
de hoofdrol en je geeft er zelf de smaak aan die je wilt. Laat je
inspireren door het zonovergoten Zuiden of baseer je op
Vlaamse smaken met veggie van hier.
Deelnameprijs : € 5

Dinsdag 15 november : BESTUURSVERGADERING om 9u

Dinsdag 15 november en dinsdag 6 en 20 december
BREICAFE om 19u
Breien, haken… en kletsen op café, tussen pot en pint…
Handwerkproblemen worden opgelost en we bewonderen elkaars werk. Met een breiwerk in de
handen en een drankje en hapje bij de hand, kletsen we over alles wat ons boeit en bezigheid.
Gezelligheid troef !
Iedereen is welkom met haak-, brei-, naaiwerk of ander handwerk
waarmee je bezig bent.

Zondag 20 november : Restaurant voor 1 dag—Gildezaal
om 12u30 stipt !

Dinsdag 29 november : Knutselen voor Kerstmis om 19u
We knutselen mooie sterren en engelen uit krantenpapier.
Deelnameprijs : € 5

Graag nodigen we je uit op onze sobere maaltijd t.v.v.11.11.11.
Iedereen is van harte welkom !!!

 Menu : Soep – Boerenstamppot – Stoofvlees – Pudding
 Prijs : Volwassenen = € 12 Kinderen tot 12j = € 6

Benodigdheden :
° potlood
° schaar
° lat
° 2 kranten
° vod
Inschrijven voor 20 november bij Jeannine Gilis : 011/25 24 61 of
gilis.jeannine@telenet.be

 Inschrijven + betalen kan t.e.m. 8 november bij :
° Maris-Raymakers Lizette, Kanaalweg 112, 011/43 26 48

° Frederix-Beutels Gerda, Bavostraat 36, 011/42 85 73
° Reymen-Vanhamel Godelieve, P.Beckersstr. 23, 011/42 72 20

Dinsdag 20 december : BESTUURSVERGADERING om 9u

