Vief Mechelen
Fr. de Merodestraat 76-78 te 2800 Mechelen
 jeannine.vandeput@telenet.be
 www.vief.be/vief-mechelen

Wegens renovatiewerken van het
LM Plus-kantoor en zaal, is het nog
niet mogelijk om in oktober
activiteiten in de benedenzaal te laten
doorgaan.
We kunnen pas terug gebruik maken
van onze zaal in november!
in november!

OKTOBER

Vrijdag 21 oktober 2022: Mosseldiner
Waar:

Brasserie Plaisances, Brusselpoortstraat 32
te Mechelen
Aanvang:
12 uur
Prijs:
€ 25 (Vief leden) € 28 (niet leden)
Inbegrepen: 1 glaasje Cava + mosselen + koffie of thee
Drank tijdens de maaltijd zelf te betalen.
Inschrijven én betalen tot 11 oktober.

NOVEMBER
Maandag 7 november 2022: Bingo
Gezellig samenzijn met enkele spelletjes bingo!
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

Opgelet! Wijziging cursus!!
De basiscursus smartphone die gepland was op 29/09 & 6-13/10
wordt verschoven naar november.
De vervolgcursus die in principe in november gepland was, wordt dan
verschoven naar begin 2023!

Donderdag 17 – 24 november & 1 december 2022: Basiscursus
Smartphone Androïd/Apple
Heb je een smartphone en wil je hier beter mee leren werken? Dan is deze cursus iets voor
jou. Tijdens deze driedelige cursus komen de basisprincipes rond het werken met de
smartphone aan bod. Zo leer je de belangrijkste instellingen van je toestel, hoe je kan bellen
of sms’en, hoe je op het internet kan surfen en wat je moet doen alsje zelf een applicatie wil
installeren.
Kortom, via deze cursus krijg je de basiskennis die je nodig hebt om meer uit je smartphone
te halen. Breng je eigen smartphone mee zodat je zelf alles ter plekke kan uitproberen en je
de nodige vragen kan stellen.
Duur: 3 lessen van 3 uur
Aanvang: 13.30 uur (einde 16.30 uur)
Prijs: € 15 (syllabus inbegrepen)
Waar: Lokaal LM-Plus Mechelen,
Fr. de Merodestraat 76-78 te Mechelen
Max. aantal deelnemers: 10 personen
Inschrijven: tot volzet

Geen inschrijvingen meer
mogelijk voor deze cursus wegens volzet!
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Vrijdag 18 november 2022: 20 jaar Vief Mechelen

Vief Mechelen
Zoals beloofd onze 2de verrassing!
We trakteren nogmaals op een 3-gangenmenu, drank inbegrepen.
Waar: Groot Seminarie Varkensstraat 2 te Mechelen
Aanvang: 12 uur
Prijs: Voor onze Vief leden gratis alleen waarborg € 5 te betalen (dit krijgt men bij
aanwezigheid de dag zelf terug)
Niet leden: € 40
Inschrijven ten laatste op 4 november

Gelieve bij inschrijving door te geven
of u vis of vlees wenst

Seniorenweek 20 tot 27 november 2022
De Mechelse Ouderenraad zet zijn jaarlijkse traditie voort om tijdens de ouderenweek in
november een muzikaal gebeuren aan te bieden aan de liefhebbers.
Dit jaar zullen lokale musici een muzikale show verzorgen in de stadsschouwburg.
Op zondag 20 november wordt een gevarieerd programma
aangeboden met een optreden van het bekende Mechels
Seniorenorkest vóór de pauze en zangeres Fabienne brengt
een repertoire van eigen liedjes en covers om de zondagnamiddag
af te sluiten.
Aanvang: 14 uur
Dinsdagnamiddag 22 november trakteert de Oldtimers band een ganse namiddag op een
mix van dansmuziek, meezingers en easy listening liedjes.
Aanvang: 14 uur
Bij het drukken van deze kalender is alle info over deze seniorenweek nog niet ontvangen.
Voor meer info kan je terecht bij het bestuur.
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DECEMBER
Maandag 5 december 2022: Bingo
Gezellig samenzijn met enkele spelletjes bingo!
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

Donderdag 8 december 2022: Workshop Digitaal communiceren
Digitale communicatie is niet meer weg te denken uit
onze samenleving. Chatten of videobellen met
familieleden, vrienden of collega’s is voor velen
dagelijkse kost geworden.
Maar welke digitale tools heb je hiervoor nodig en hoe
ga je hier het best mee aan de slag?
Tijdens deze workshop ‘digitaal communiceren’ krijgen deelnemers informatie en tips over
eenvoudige digitale communicatiemogelijkheden. Specifiek worden de applicaties
‘WhatsApp’ en ‘Messenger’ onder de loep genomen en worden de mogelijkheden van deze
tools praktisch uitgelegd.
Breng je eigen smartphone (Android of Apple) mee zodat je zelf aan de slag kunt.
Aanvang: 9 uur (einde 12 uur)
Prijs: € 5
Waar: Lokaal LM-Plus Mechelen, Fr. de Merodestraat 76-78 te Mechelen
Max. aantal deelnemers: 10 personen
Inschrijven: tot volzet

Maandag 12 december 2022: Kerstfeest
Waar:
Aanvang:
Prijs:

Lokaal LM Plus, Fr. de Merodestraat 76-78 te Mechelen
14 uur (deuren open om 13.30 uur)
€ 12 (Vief leden) € 16 (niet leden)
Reserveren ten laatste op 30 november.
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Zaterdag 17 december 2022: Kerstconcert ‘ne Formidabele Kessemis’
Gezellig Kerstconcert met Ingeborg - Connie Neefs en Hannelore én met Mechelse accenten
zoals Myriam de Bellemadam, Plezante Gids Rudy als Opsinjoorke, het kinderkoor van
het Mechels Concervatorium en Combo Eric De Vos.
Waar: Stadsschouwburg, Keizerstraat 3 te Mechelen
Aanvang: 15 uur
Prijs: € 20 (Vief leden)
€ 22 (niet leden)
Kaarten reserveren en betalen vóór donderdag 10 november.

© Provincie Antwerpen

© Antwerpse Stadsgidsen

Donderdag 19 januari 2023: Winterrevue in Elckerlyc - € 29
(bestellen én betalen ten laatste op 12/12/2022)
Vrijdag 20 januari 2023: Nieuwjaarsdiner
Zaterdag 4 februari 2023: Operette te Heist op den Berg
Einde maart/begin april 2023: Spektakel-musical Red Star Line
van Studio 100 in het Pop-Up Theater te Puurs
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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 website!
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
Geerts Rosa

Voorzitter
Secretaris
Bestuurslid

Tel. 015/41 40 45
Tel. 015/41 40 45
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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