Vief Mechelen
Fr. de Merodestraat 76-78 te 2800 Mechelen
 jeannine.vandeput@telenet.be
 www.vief.be/vief-mechelen
Bij het samenstellen van deze kalender,
heeft LM Plus net beslist dat er tot
20 november geen activiteiten mogen
plaatsvinden in de zaal.
Onze kalender is hieraan aangepast.
Alles zal verder afhangen van de evolutie van besmettingen en welke
maatregelen er nog zullen genomen worden voor de socio-culturele
sector waaronder Vief valt. We houden jullie uiteraard op de hoogte!
GEANNULEERD:
Vervolgcursus Smartphone & Tablet: Google applicaties
Maandagen 9 – 16 – 23 november 2020 – 9u
Bingo – maandag 9 november 2020 – 14u

NOVEMBER
Ouderenweek
Dinsdag
17 november 2020 :
Concert Harry Francis

Zondag
22 november 2020 :
Plezante wandeling

Deze mechelse zanger is herontdekt
dank zij The Voice Senior. Hij brengt
ons engelse liedjes omdat
dit zijn passie is.

Rudi en Ferre nemen ons mee op een
plezante wandeling door onze stad.

Plaats concert & bijeenkomst wandeling:
Waar : Stadsschouwburg, Keizerstraat 3 te Mechelen
Aanvang : 14 uur
Prijs : € 5 Concert
€ 5 Plezante wandeling
Reserveren verplicht! Bestel tijdig uw kaarten!

Maandag 23 november 2020 : Bingo
Gezellig samenzijn maar met in acht name van alle
veiligheidsmaatregelen!
Waar :

Lokaal LM Plus,
Fr. de Merodestraat 76-78 te Mechelen
Aanvang :
14 uur (deuren open om 13.30 uur)
Prijs :
€ 2,50 (Vief leden) € 5 (niet leden)
Inbegrepen : Koffie en versnapering
Verwittig dat je komt bij één van de bestuursleden want door Corona zijn
de plaatsen beperkt!

Maandag 30 november 2020 : Filmvoorstelling ‘Sprakeloos’
met Stany Crets en Viviane De Muynck
Het leven van de succesvolle schrijver Jan Meerman (Stany Crets) wordt ondersteboven
gekeerd wanneer zijn moeder (Viviane De Muynck) onverwachts een beroerte krijgt en haar
spraakvermogen verliest. Haar spraak wordt herleid tot
jammerlijke kreten en brabbeltaal.
De confrontatie die Jan moet aangaan dwingt hem om
alles in vraag te stellen.
Waar :

Lokaal LM Plus,
Fr. de Merodestraat 76-78 te Mechelen
Aanvang :
14 uur (deuren open om 13.30 uur)
Prijs :
€ 5 (Vief leden) € 7 (niet leden)
Inbegrepen : Koffie en taart
Inschrijven is verplicht tot 20 november!

DECEMBER

Maandag 7 december 2020 : Bingo
Gezellig samenzijn maar met in acht name van alle
veiligheidsmaatregelen!
Waar :

Lokaal LM Plus,
Fr. de Merodestraat 76-78 te Mechelen
Aanvang :
14 uur (deuren open om 13.30 uur)
Prijs :
€ 2,50 (Vief leden) € 5 (niet leden)
Inbegrepen : Koffie en versnapering
Verwittig dat je komt bij één van de bestuursleden want door Corona zijn
de plaatsen beperkt!
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Maandag 14 December 2020 : Kerstfeest 1
Maandag 21 December 2020 : Kerstfeest 2
Zoals ieder jaar is er Kerstfeest, doch wegens Corona is het verdeeld over 2 dagen.
Waar :
Aanvang :
Prijs :

Lokaal LM Plus,
Fr. de Merodestraat 76-78 te Mechelen
14 uur (deuren open om 13.30 uur)
€ 12 (Vief leden) € 15 (niet leden)
Bestellen en betalen ten laatste op 1 december

Zondag 21 maart 2021 : Toneel “De dame in het busje”
Fakkeltheater Antwerpen
Dinsdag 27 april 2021 : Plezante wandeling & Brouwerij
“Het Anker” te Mechelen
Donderdag 13 mei 2021 : Toneel “Kierewiet”
Theater Elckerlyc Antwerpen
Donderdag 20 mei 2021 : Daguitstap Koksijde
Bezoek opleidingscentrum blindengeleide honden en
demonstratie garnalen vissen
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Opgelet !
Alleen kaarten en reservatie voor een activiteit die betaald zijn,
worden besteld ! Hou reservatiedatum in het oog!
Na die datum is het dikwijls onmogelijk
om nog bij te bestellen of kaarten te verkrijgen.

Bezoek onze nieuwe website www.vief.be !
Ben je benieuwd naar onze gloednieuwe
website? Neem eens en kijkje en ga op zoek
naar onze activiteiten, of de nieuwste
publicaties over diverse thema's.
De activiteiten van Vief Mechelen vind je terug
op: www.vief.be/vief-mechelen

Inschrijven en betalen voor een activiteit kan bij Van de Put Jeannine
(015/41 40 45) of tijdens een activiteit.
Storten kan op rekeningnummer:
BE64 0013 7400 0552 van Vief Mechelen
Wenst u meer inlichtingen over onze activiteiten dan kunt u contact opnemen met één van
de bestuursleden :
Van de Put Jeannine
Vanfraechem Raymond
Janssens Irena
Geerts Rosa

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid

Tel. 015/41 40 45
Tel. 015/41 40 45
Tel. 015/41 57 77
Tel. 015/21 09 54

Disclaimer: Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Vief Mechelen, voor ledenbeheer en organisatie van
activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en om u op de hoogte te houden van
onze activiteiten. Een uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u
op www.vief.be/vief-mechelen
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