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KVLV-Nieuws

www.facebook.com/berlaarkvlv
Rekening: BE38 7332 0211 3472

Geboorte
Op 5 juli is Vik geboren, zoontje van Sofie Verret en Gerry Dumortier uit de
Smidstraat. Vik is het broertje van Wout en het vijfde kleinkind van ons
bestuurslid Jeannine Mertens.
Wij wensen Sofie en Gerry van harte proficiat met hun gezinsuitbreiding!

Overlijden

Nieuwsbrief KVLV Berlaar
September 2019
Aan …………………………………………………………………………………………………………….
Vanwege …………………………………………………… Tel.: ………………………………………

Op 8 juli is Erna Ceulemans, weduwe van Herwig Aerts, onverwacht thuis
overleden. Ze was 78 jaar. Ze woonde vooraan in de Liersesteenweg, waar
ze vroeger een kapsalon had. Erna was lid van KVLV van 1995 tot 2001 en
was terug lid sinds 2010. Ze kwam graag naar onze ledenbijeenkomsten,
nam deel aan onze buitenlandse reizen en onze daguitstappen, en ging zelfs
enkele keren mee naar een concert in het Sportpaleis.

Huwelijksjubileum
Op 16 juli vierden Mariëtte Goyvaerts en René Cornelis uit de Smidstraat
hun 70ste huwelijksverjaardag, een uniek jubileum!
Op 19 juli vierden ons bestuurslid Marieke Jacobs en haar man Ivo Van den
Heuvel uit de Legrellestraat in Gestel hun 50ste huwelijksverjaardag.
Op 27 augustus vierden Mit Mariën en Staf Naets uit de Alpenroosstraat
hun 60ste huwelijksverjaardag.
Wij wensen alle koppels van harte proficiat en nog vele mooie jaren samen!

Nieuw lid
Deze zomer mochten we nog een nieuw lid verwelkomen: Anny
Geysemans uit de Meistraat. We wensen haar veel plezier binnen KVLV!

Kalender
Maandag 2 september
Dinsdag 3 september

13.00 u. Fietsen
19.30 u. Pilates (1)

Maandag 9 september
Dinsdag 10 september

13.00 u. Fietsen
19.00 u. Bloemschikken (1)
19.30 u. Pilates (2)
Plantjesweekend

Wo 11 – za 14 september
Maandag 16 september
Dinsdag 17 september
Donderdag 19 september

13.00 u.
19.00 u.
19.30 u.
19.30 u.

Fietsen
Naaiatelier (1)
Pilates (3)
Wandelen

Maandag 23 september
Dinsdag 24 september
Donderdag 26 september
Zaterdag 28 september

13.00 u. Fietsen
19.30 u. Pilates (4)
19.00 u. Brei- en haakcafé (1)
Daguitstap naar Bazel

Maandag 30 september

13.00 u. Fietsen

KVLV-Activiteiten
Pilates

Vanaf dinsdag 3 september

Na de zomer gaan we verder met onze lessenreeks Pilates. Ook nieuwe deelneemsters zijn welkom!
Pilates is een “low impact” training waarbij je de spieren verstevigt en de
flexibiliteit bevordert door middel van gecontroleerde en vloeiende bewegingen, ondersteund door een correcte ademhaling. De oefeningen zijn
haalbaar voor iedereen. Je hoeft dus geen (top)sporter of fitness queen te
zijn om mee te doen! De meeste oefeningen worden uitgevoerd op een fitnessmatje. De deelneemsters voorzien zelf een fitnessmatje en zorgen uiteraard voor sportieve kledij.
Je kan een 10-beurtenkaart kopen of je kan per les betalen. Als je nog een
10-beurtenkaart hebt van voor de zomer, mag je die eerst verder gebruiken.
Let op: KVLV-leden zijn verzekerd via hun lidmaatschap; niet-leden zijn niet
verzekerd.
Datums:
Plaats:
Lesgeefster:
Deelnameprijs:

Elke dinsdag van 3 september tot 17 december
(behalve 12 november) van 19.30 u. tot 20.30 u.

Gemeentelijke Basisschool De Stap (Pastorijstraat 60)
Stefanie Peeters
Voor een 10-beurtenkaart:
KVLV-leden: 40,00 € – Niet-leden: 60,00 €
Per les: KVLV-leden: 5,00 € – Niet-leden: 7,00 €
Jongeren t/m 24 jaar mogen meedoen aan ledenprijs.
Eerst inschrijven: Bij Hilda Van Tomme (Doelstraat 2 –
tel.: 03/482.44.45 – hildavantomme@telenet.be)
of bij Martine Van Tomme (Welvaarstraat 179 –
tel.: 03/422.57.22 – martine.vantomme3@telenet.be).
Schrijf tijdig in want het aantal plaatsen is beperkt!
Dan betalen:
Als je kiest voor een 10-beurtenkaart betaal je bij voorkeur via de rekening van KVLV: BE38 7332 0211 3472
met vermelding van “Pilates” en je naam.
Als je inschrijft per les, kan je tijdens de les zelf betalen.
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Inderdaad, in 2000 kreeg onze voorzitster Martine Van Tomme de vraag om
plantjes te verkopen ten voordele van Kom op tegen Kanker. Ze wilde dit
wel proberen, samen met enkele enthousiaste bestuursleden, en ging op
zoek naar verengingen die wilden meewerken. Een tiental verenigingen reageerde positief. Het eerste jaar startten we voorzichtig: we bestelden
1.000 plantjes maar verkochten er uiteindelijk 1.500. Na enkele jaren verkochten we er 2.500, wat nu nog altijd het geval is. Een aantal verenigingen
haakten af, een aantal nieuwe verenigingen kwamen er bij, zodat we nu al
meerdere jaren met dezelfde vaste groep van verenigingen op pad gaan.
Dank zij de gedreven inzet van bijna 100 vrijwilligers onder leiding van onze
coördinator Martine blijft het Plantjesweekend een succes in Berlaar.
Daarom een grote dankjewel aan alle bestuursleden en leden, zowel diegenen die er van in het begin bij waren als diegenen die nog maar pas meedoen! Bedankt voor jullie blijvende enthousiasme!
De speciale editie van dit jaar willen we niet onopgemerkt voorbij laten
gaan. Daarom kan je bij een aantal Berlaarse handelaars al een spandoek
zien hangen en staat er een kleingeldpot op de toog waarin je je wisselgeld
kan deponeren. Het extra geld dat daarmee wordt verzameld, zal integraal
worden overgemaakt aan het Plantjesweekend.
In Berlaar gaat de plantjesverkoop al op woensdag 11 september van start.
Van woensdag tot zaterdag mag je dus een verkopersteam van één van onze
vaste verenigingen verwachten: ACV, Femma Centrum, Femma Heikant, Gezinsbond, KLJ, KVLV Centrum, KVLV Heikant, KWB Station, Landelijke Gilde
Centrum, Rode Kruis. Eén van onze vaste partners Okra Station is er helaas
niet meer bij, maar we hopen dat er een paar nieuwkomers in de plaats komen. Elke vereniging neemt een aantal straten voor haar rekening. Het gemeentebestuur verleent logistieke steun.
De vorige jaren werden er in Berlaar telkens niet minder dan 2.500 plantjes
verkocht. De tientallen vrijwilligers van de deelnemende verenigingen hopen dit jaar weer even goed te kunnen doen. Met de opbrengst van deze
actie kunnen ze mee de strijd tegen kanker helpen aanbinden.
Als je je tijdens het Plantjesweekend enkele uurtjes kan vrijmaken en met
ons mee op pad wil gaan, overdag of ’s avonds, neem dan zo snel mogelijk
contact op met coördinator Martine Van Tomme (tel.: 03/422.57.22 –
martine.vantomme3@telenet.be). Alvast bedankt!

Fietsen

Maandag 2, 9, 16, 23 en 30 september

Op maandag 2, 9, 16, 23 en 30 september gaan we fietsen in de namiddag.
We vertrekken om 13.00 u. bij Hilda Van Tomme en zijn ten laatste tegen
16.30 u. terug in Berlaar. De afstand bedraagt ± 35 à 40 km, afhankelijk van
het weer.
Info: bij Hilda Van Tomme (Doelstraat 2 – tel.: 03/482.44.45).

Wandelen

Donderdag 19 september

Op donderdag 19 september maken we weer een mooie wandeling. We
vertrekken om 19.30 u. aan het Ontmoetingscentrum Ballaer, Markt 27 in
Berlaar.
Je zorgt best voor aangepaste kledij, een fluo hesje en stevige wandelschoenen. Tijdens of na de wandeling gaan we samen gezellig iets drinken.
Info: bij Rita Van Winkel (tel.: 015/24.01.60).

KVLV in actie
Plantjesweekend Kom op tegen Kanker

Bloemschikken

In onze eigentijdse cursus bloemschikken willen we je aanzetten tot
creativiteit in de groendecoratie. We werken telkens op het ritme van de
seizoenen. Elke les zal je verwonderd zijn over je prachtige werkstuk!
1ste les – Dinsdag 10 september – Bloemzuilen
We maken met piepschuimen taartvormen van 20 cm een zuil. Tussenin, als
voorlaatste, komt er een kleinere taart van 14 cm in groen steekschuim.
We vouwen en lijmen gedroogde palmbladeren in een mooie vloeiende beweging op de piepschuimen taarten. Met lange houten prikkers verstevigen
we de constructie. De zijkanten van het steekschuim vullen we op met hortensiabloemen en rozenbottels.
De grootte en het aantal zuilen kan je zelf bepalen.
Dit wordt een originele en duurzame start voor het najaar.
Zin gekregen om ook zoiets moois te maken? Schrijf je dan zeker in!
Zowel beginnende als ervaren bloemschiksters zijn welkom.
Datums:

Dinsdag 10 september, 8 oktober, 12 november,
17 december om 19.00 u.

Plaats:
Lesgeefster:
Deelnameprijs:

Ontmoetingscentrum Ballaer (Pauluszaal)
Rita Spaey
Je kan inschrijven per les of voor de hele cursus ineens.
KVLV-leden
Niet-leden
Voor de hele cursus:
28,00 €
40,00 €
Per les:
8,00 €
11,00 €
1 consumptie per les inbegrepen. Vooraf te betalen.
Bij Lieve Ceulemans (Rode Kruisstraat 2 –
tel.: 03/482.34.35 – lieve.ceulemans@proximus.be)
of bij Marieke Jacobs (Legrellestraat 152 –
tel.: 03/455.60.54 – marieke.ivo@gmail.com
ten laatste tegen donderdag 5 september.
Een lijstje met de benodigdheden krijg je bij je
inschrijving.

11-12-13-14 september
Tijdens het weekend van 13, 14 en 15 september zullen duizenden vrijwilligers doorheen gans Vlaanderen azalea’s te koop aanbieden aan 7 euro.
Aan supermarkten, op gemeentepleinen of deur aan deur, iedereen vindt
dichtbij de typische Kom op tegen Kanker-plantjes.
Ook in Berlaar zijn we weer van de partij om plantjes te verkopen.
En het wordt dit jaar een bijzondere jubileumeditie.
• Kom op tegen Kanker bestaat 30 jaar.
• Het Plantjesweekend bestaat 25 jaar.
• De Berlaarse verenigingen doen voor de 20ste keer mee.
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Vanaf dinsdag 10 september

Inschrijven:

Meebrengen:
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Naaiatelier

Vanaf dinsdag 17 september

Droom je er al lang van om zelf een jurk of bloes of… te naaien? Of een leuk
kussen voor de sofa? Of een toffe tas? Of iets voor je kindjes zoals: jurkje,
bloesje, broekje, dekentje, slabbetje,…. Weet je niet hoe er aan te beginnen? Breng dan je naaigerief mee naar ons naaiatelier.
Enkele ervaren naaisters uit ons bestuur begeleiden je graag met jouw werkstuk. Zij helpen je bij het overnemen van je patroon, knippen van de stof,
aanpassen en afwerken van je gekozen model.
Zowel beginners als gevorderden zijn welkom.
Datums:

Dinsdag 17 september, 15 oktober, 26 november
en 10 december om 19.00 u.

Plaats:
Begeleidsters:
Deelnameprijs:

Ontmoetingscentrum Ballaer (Pauluszaal)
Hilda Van Tomme, Ann Wouters en Irma De Ceuster
KVLV-leden: 24,00 € – Niet-leden: 32,00 €
Jongeren t/m 24 jaar mogen meedoen aan ledenprijs.
1 consumptie per les inbegrepen. Vooraf te betalen.
Bij Hilda Van Tomme (Doelstraat 2 –
tel.: 03/482.44.45 – hildavantomme@telenet.be),
ten laatste tegen dinsdag 10 september.

Inschrijven:

Wat breng je mee de 1ste les?
− Patroonpapier, potlood, lange lat, gom, kleefband
− Stof indien je al weet wat je gaat maken
− Naaimachine + verlengdraad indien al nodig tijdens de 1ste les

Brei- en haakcafé

Misschien droom ook jij van een knus brei- of haakwerkje voor tijdens het
najaar? Kom alvast ideeën opdoen in het komende Brei- en haakcafé.
Dit jaar haakt onze lesgeefster stukken voor het interieur: kussens, een
plaid, mandjes, een poef, een tochtpoes of tochthond,… Hiervoor werden
eenvoudige reliëfsteken gebruikt en voor wie van een uitdaging houdt, enkele gehaakte kabels. Als breiwerk kiest onze lesgeefster voor een sjaal,
handwarmers met vlechtwerk, een eenvoudige vest met een aangebreide
mouw in een leuk steekje, al dan niet met een sjaalkraag.
Deze voorbeelden worden meegebracht om je op weg te helpen. Je kiest
uiteraard zelf wat je maakt. Je werkt op je eigen tempo en volgens je eigen
mogelijkheden. Hierbij word je persoonlijk begeleid.
Om het boeiend te houden wordt er elke les een extra oefening voorzien.
Zo breien we de eerste les enkele leuke steekjes die je kan gebruiken voor
een vest, een trui, een sjaal. We haken ook enkele steekjes in reliëf die je
kan gebruiken voor een mandje, een kussen,…
Een brochure met de uitgewerkte steken en oefeningen wordt voorzien.
Zowel beginners als gevorderden zijn welkom.
Datums:

Donderdag 26 september, 10 en 24 oktober,
21 november, 19 december om 19.00 u.

Plaats:
Lesgeefster:
Deelnameprijs:

Ontmoetingscentrum Ballaer (Pauluszaal)
Mariëtte Schenk
KVLV-leden: 35,00 € – Niet-leden: 50,00 €
Jongeren t/m 24 jaar mogen meedoen aan ledenprijs.
1 consumptie per les inbegrepen. Vooraf te betalen.
Bij Hilda Van Tomme (Doelstraat 2 –
tel.: 03/482.44.45 – hildavantomme@telenet.be),
ten laatste tegen donderdag 19 september.

Inschrijven:

Om praktische redenen vragen wij om voor alle activiteiten tijdig in
te schrijven en te betalen.
Betalen kan cash bij de verantwoordelijke van de activiteit of via
overschrijving op de rekening van KVLV BE38 7332 0211 3472 met
vermelding van de activiteit en je naam. Graag een aparte betaling
per activiteit. Alvast bedankt voor je medewerking.
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Vanaf donderdag 26 september

Wat breng je mee de 1ste les?
- Schrijfgerief, maasnaald, schaar, lintmeter
- lichtgekleurd garen (wol of katoen) met een aangepaste haaknaald en
aangepaste breinaalden
- Een mogelijk modelletje, ideetjes die je wil breien of haken,…
- Eventueel het materiaal voor je eigen werkstuk

