
Doe-het-zelf-activiteiten

Muziek - Koken - Knutselen - Yoga

Beste KVG-vrienden,

Graag nodigen we je uit op een activiteit waar je zelf aan de slag kan volgens naar
eigen keuze. We komen samen op zaterdag 20 november 2021 in de parochiezaal
van Liezele (Turkenhofdreef – schuin tegenover de kerk).
We starten om 13.45 uur en ronden af tegen 18.00 uur.

Je kan twee werkgroepjes kiezen uit 4 thema’s:

Muziek: Maak kennis met de wondere wereld van muziek.
Ontdek je stem, luister samen naar geluiden en leer
muziekinstrumenten herkennen. Begeleiding door een echte
artiest-lesgever.

Koken: Safa leert je een eenvoudig vleespasteitje of gebakje
maken. Iedereen mag proeven!

Knutselen: Onder begeleiding van Marleen knutselen we kleine
mutsjes met stukjes wol. Op het kerstfeest zullen we ze als
tafelversiering gebruiken.



Yoga: Samen met Heidi komen we tot rust door eenvoudige
yoga-oefeningen uit te voeren. Je moet zelf niets meebrengen.
Doe wel wat gemakkelijke kleding aan.

Elke werkgroep duurt ongeveer één uur. Daarom kan je er twee uitkiezen en volgen.
Om 17.00 uur stoppen we met de werkgroepjes en kan je tot 18.00 van een drankje
genieten in ons pop-up cafétje.

Praktische info

Kostprijs om deel te nemen aan de workshops: 10 euro – 1 drankje tijdens de pauze
inbegrepen. Wil je om 17.00 uur in ons cafétje nog wat drinken, breng dan een extra
zakcentje mee.

Als je wil deelnemen, verwittig dan ten laatste op vrijdag 12 november Koen Van
den Broeck (tel. 0476 40 51 82 of e-mail koen.van.den.broeck@skynet.be).

Zeg zeker welke workshop je gaat volgen :
Muziek Koken Knutselen Yoga

Is het moeilijk om zelf in Liezele te geraken, geef dan een seintje bij het inschrijven.
We zoeken dan mee naar een oplossing.

Lieve groetjes en tot dan!
Je bestuur van KVG (Koen, Liljan, Marleen, Els, Lutgarde, Marleen, Jozef en Koen)

mailto:koen.van.ackerbroeck@telenet.be


Een foto van een workshop koken die we voor corona-tijden organiseerden.


