Komende activiteiten…
Natuurwandelingen Kennisbeurs Pajottenland georganiseerd door
Andre Van Overberghe
 Wandeling van 26 april 2018 naar het Scheutbos
We vertrekken aan de parking van Westrand en rijden
naar het Scheutbos (carpooling).
Met zijn weiden, kreupelbos, boomgroepjes, struiken en
riviertjes, herinnert het gebied van het Scheutbos aan het
vroegere plattelandsuitzicht van de rand rond
Brussel vandaag vormt het de overgang in landschap
tussen de agglomeratie met zijn hoge torengebouwen en
het Brabantse platteland. Omdat het zo hoog ligt, biedt het
mooie vergezichten over de stad.
Een deel is een park, in het andere deel mag de natuur
veel meer haar weg zoeken
Na de wandeling zoeken we een typisch volkscafeetje op.

 Wandeling van 24 mei naar Grimmige
We vertrekken aan de parking van Westrand en rijden naar
het Geraardsbergen (carpooling).
We brengen een bezoekje aan ‘De Helix’ een natuur en milieu
educatief centrum van de Vlaamse Gemeenschap
Genieten van een stiltegebied. Wandeling door het
Raspaillebos (87 hectare) in een sprookjesachtig stukje
Vlaanderen op de flanken van de Bosberg, bekend van de
Ronde van Vlaanderen. Dit gebied heeft voor elk wat wils, een

bos met kleurrijke bloemtapijten, te midden van een golvend landschap met verbluffende
vergezichten.

 ONTMOETINGSDAG IN HUISJE MOSTINCKX IN SINTMARTENS-BODEGEM op zondag 27 mei
Alle leden, kinderen en kleinkinderen, worden hartelijk uitgenodigd om samen te
genieten van een drankje of koffie met taart. Op die manier willen we niet alleen onze
kassa spijzen, het wordt ook een uniek moment om elkaar beter te leren kennen en te
genieten van een prachtige zomerdag in een bijzonder kader.

VOORBIJE ACTIVITEITEN KENNISBEURS
Nieuwsgierig naar de succesvolle voorbije activiteiten, zoals Natuur en kunst in
Dilbeek, de Culturele uitstappen, de ontmoetingsdagen van Kennisbeurs in huisje
Mostinckx, … Ga dan eens een kijkje nemen op onze site bij “FOTOVERSLAGEN” (link
hieronder).
http://kennisbeurs-pajottenland.be/fotoverslagen/
Belangrijke mededeling: De fotoverslagen worden vanaf nu weergegeven op internet nl op
Flickr. Zo kan je gelijk welke foto downloaden op ware grootte.
Let op: Je hoeft Flickr hiervoor niet te downloaden!

VERDERE ACTIVITEITEN KENNISBEURS
COMPUTER
 Photoshop Crea met Frieda: friedabaeyens@telenet.be of tel. 0478 248 827
GASTRONOMIE:
 Koken: Samen een lekker menu bespreken, bereidingen realiseren, gezellig proeven,
fijne truckjes ontdekken met Maryvonne: Maryvonne.detemmerman@telenet.be of
tel. 02 569 38 96.
 Wijnproeven met Francis: Ontdekken, bespreken en proeven van diverse wijnen.
Elke 3o donderdag van de maand vanaf 14u. Franvlas@gmail.com of tel 02/4635788.
BLOEMSCHIKKEN: Voor elke gelegenheid een mooie creatie maken.
Inschrijvingen en inlichtingen bij Myriam: annita.meurs@telenet.be
of tel 02 569 38 58.
CREATIEF met André:
Tijdens de cursus leren we verschillende opbouwtechnieken en baktechnieken met klei. Een
mooi glazuur en het kunstwerk is klaar. De kostprijs is 70 €: glazuur en bakken.
Pak klei kost 10€.
Elke maandagnamiddag. Info: andre.vanoverberge@gmail.com of tel. 0497 25 17 94.
DORP EN NATUUR:
Natuurwandeling in Pajottenland met André elke 4° donderdagnamiddag . Om 13.30 u
komen wij bijeen in de inkomhal van de Westrand. Indien een culturele wandeling
gepland is vervalt de wandeling. Info André: andre.vanoverberge@gmail.com of
tel. 0497 25 17 94.
SCRABBELEN:
Beoefenaars van deze intensieve denksport zijn hartelijk welkom elke donderdagmorgen.
Geïnteresseerden worden op weg geholpen. Kom vrijblijvend een kijkje nemen.
Info: ghislaine.dj@gmail.com of tel. 02 569 38 52.
KLEURENWIEZEN:
Elke 4o dinsdag van de maand onder de deskundige leiding van Maryvonne.
Info: Maryvonne.detemmerman@telenet.be of tel. 02 569 38 96.
TALENCONVERSATIE
Engels, Spaans, Italiaans, Esperanto en Duits. De conversaties zijn bedoeld om de reeds
opgedane kennis in de verschillende talen te onderhouden.
Info: nicole.vergote@telenet.be of tel. 02 463 57 88.
INFORMATIE: Kom of oriënteer uw vrienden naar het infomoment van donderdag 12
april, 17 mei of 14 juni. en dit van 10u tot 10u15 in de Westrand.
Voor meer informatie Thera Saris: thera.saris@skynet.be of tel. 02 569 53 84.
Alle activiteiten gaan door onder persoonlijke verantwoordelijkheid.

