
 
De KAV-leden én hun inwonende gezinsleden worden tijdens deze activiteiten verzekerd via de ledenpolis van KAV 

(KAV)   O.L.Vrouw ten Poel   Tienen 
 

       Nieuwsbrief                    december  2012 
 

Uitnodiging  Kerstfeest 
 

Vrijdag 21 december 2012 
 
 

Op het programma staat:Op het programma staat:Op het programma staat:Op het programma staat:    

KerstvieringKerstvieringKerstvieringKerstviering    

Lekker krentenbrood met warme chocolademelkLekker krentenbrood met warme chocolademelkLekker krentenbrood met warme chocolademelkLekker krentenbrood met warme chocolademelk    

Viering van de jubilarissenViering van de jubilarissenViering van de jubilarissenViering van de jubilarissen    

Toespraak  door de ‘pastoor van de Wallonie’Toespraak  door de ‘pastoor van de Wallonie’Toespraak  door de ‘pastoor van de Wallonie’Toespraak  door de ‘pastoor van de Wallonie’    

KerstdessertKerstdessertKerstdessertKerstdessert    

 
Tijdens de misviering doen wij een omhaling ten voordele  
van BOM (Bezorgd Om Mensen) 

 

 
Graag vooraf inschrijven a.u.b. (vóór 15 december) 

Prijs:     5 Euro 

Plaats:   zaal ‘De Brug’ parochiecentrum 

Start:    17u30u  deuren 17u 

Einde:    ong 20u 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Film in CC Kruisboog Tienen 

Op dinsdagavond 11 december om 20u speelt ‘The 

Artist’ 
Hollywood 1927: Georges Valentin is een superster in de 
stomme film maar door de komst van de geluidsfilms raakt 

zijn carrière in de vergetelheid. Anderen zien daarentegen 
een nieuwe wereld opengaan. The Artist vertelt het verhaal 
van hun verweven levens. 

Tickets kosten 2,5€/2€ (55+). 
 

Film in Kinepolis Leuven 60+ 

Op dinsdagnamiddag 11 december om 14u (de film 

begint om 14.30u) speelt ‘Robot and Frank’ 
Het verhaal speelt zich af in de nabije toekomst: een ex-

juwelendief krijgt een geschenk van zijn zoon: een robot-
butler, geprogrammeerd om voor hem te zorgen. Maar al 
snel beproeven de twee kameraden hun geluk als 
overvalteam. 

Tickets: 8 € (vooraf koffie en gebak om 14u inbegrepen) 

De wekelijkse activiteiten blijven doorgaan, ook volgend jaar !!!  Iedereen welkom !!! 

Hobbyclub i.s.m. KBG-gepensioneerden 

Heel het jaar door is er telkens op maandagnamiddag van 14 tot 17u hobbyclub in het Hobbylokaal van het Parochiecentrum. 

Je kan er een kaartje leggen, uw eigen handwerk of hobby doen, breien voor BOM, een babbeltje met een taske koffie en een 
koekske…… het kan allemaal. Iedereen welkom! 
De Hobbyclub blijft steeds doorgaan in het Hobbylokaal van het Parochiecentrum, Oude Vestenstraat. 

Handwerknamiddag 

Wie houdt van patchwork, hardanger, breien, borduren, enz……kan iedere donderdagnamiddag (niet tijdens schoolvakanties) 

handwerk komen doen in het Hobbylokaal van het Parochiecentrum van 13.30 tot 16.30u. Voor de namiddagen/lessen waarbij 
een lesgeefster aanwezig is, betaalt u 5 € per keer. Inlichtingen Micheline Walravens 016 77 95 13.  


