Komende activiteiten…
Natuurwandelingen Kennisbeurs Pajottenland georganiseerd door
Andre Van Overberge
 Wandeling van 27 september in het Boudewijnpark en het
Poelbos van Jette.
Een boeiend verleden… het Poelbos werd aangelegd door
monniken van de abdij van Dielegem. Door de uitbating van
de zandgroeve in de middeleeuwen ontstond een
uitgesproken reliëf. Nu is het een educatief natuurreservaat,
met een boeiende flora en fauna
Het Boudewijnpark is een wijkpark, hier komen de
buurtbewoners volop genieten van het groen en komen
kinderen spelen. Ooit zou hier een snelweg aangelegd
worden, gelukkig gebeurde dat niet en kunnen we genieten!
We eindigen de wandeling in een verborgen herbergje
We vertrekken aan de parking van Westrand (13u30 carpooling)

 Op 22 november maken we een fikse herfstwandeling rond

Waerwaters, Groot-Bijgaarden.
De wandeling start aan de Waerwaters. We wandelen langs rustige wegen, krijgen
landelijke vergezichten en in de verte herkennen we de Basiliek van Koekelberg en het
atomium.
Onderweg bezoeken we het nieuwe kerkhof van Sint-Ulriks-Kapelle en ontdekken we
de bijzondere zigeunergraven.
We vertrekken aan de parking van Westrand (13u30 carpooling)

Culturele uitstap Kennisbeurs Pajottenland georganiseerd door
Hugo Vereecke
Op 25 oktober wordt er een culturele uitstap gepland naar Liedekerke, met bezoek aan
het atelier van Renato Nicolodi.

Onze daguitstap naar Liedekerke beginnen we met een bezoek aan het ATELIER van
RENATO NICOLODI.
Tegen 10u worden we bij hem verwacht.
Renato Nicolodi is een uitzonderlijk kunstenaar, wiens roots in Dilbeek liggen. Hij
studeerde schilderkunst aan het HISKI te Gent en audio-visuele kunsten aan het
St.-Lucasinstituut te Brussel.
In 2002 was hij Erasmus-laureaat aan de Accademia di belli Arti di Roma in Rome.
Hij evolueerde van schilder naar een kunstenaar, die monumentale installaties schept.

Individueel stelde hij oa tentoon in Dilbeek(Westrand), Hoorn(Nl.), San-Francisco (US)
en Amsterdam(Nl) , groepstentoonstellingen waren te bewonderen in oa. New-York
“Strange Lands” in de Rindy Rucker Gallery, in Keulen, Basel en Brussel.

Vandaag is zijn monumentale kunst te bewonderen
langs het kunstenparcours in Brugge.
De Triënale loopt nog tot 16 september. Op de Lange
Rei toont “ACHERON I” ons een indrukwekkende
constructie, zeer imposant en vervaarlijk tegelijk.
“Ga dit zien!”

Renato Nicolodi is gefascineerd door het avontuurlijke leven van zijn grootvader
Alessandro. Deze man uit Trentino-Südtirol werd in 1943 gevangen genomen door de
Duitsers, kon ontsnappen uit het Franse werkkamp en huwt wat later met een
Française… Stof voor een boeiende roman.
De dood, vergankelijkheid en Griekse en Romeinse Oudheid inspireren Nicolodi
constant.

Na het middagmaal genoten te hebben bij “De
Heeren van Liedekercke”, net in Denderleeuw…

…brengen wij een bezoek aan de historische dorpskern van Liedekerke.

Deze gemeente, gelegen aan de rand van het Pajottenland en op de grens met OostVlaanderen telde in 2013 12637 inwoners op een oppervlakte van 1008 ha. Dus eerder
een kleinere gemeente en… weinig bekend. “Liekerk” bezit een Sint-Niklaaskerk, een
aangenaam Pastoriepark, het huis “De Waag” uit 1634, en… wel een vermaard
sportcentrum HEUVELKOUTER. Vooral de IJsschaatsbaan is bekend, eveneens het

zwembad, sporthallen, en parken… Jaarlijks komen er wel een miljoen sporters én
bezoekers over de vloer!
Onze uitstap zou niet goed eindigen, indien we tot slot geen biertje of stevige koffie
zouden drinken in een lokale herberg.
Bijdrage in de kosten: 5 euro. Wij komen samen om 9u30 in de hal van de Westrand en
rijden via carpooling naar Abeelstraat, 73, 1761 Borchtlombeek. (Atelier van Renato
Nicolodi).
Uw toegewijde gids Hugo
Menu à 22€
-Gevarieerd slaatje met gerookte zalm en gebakken wilde scampi uit Argentinië - pijnboompitten en koude
appelfrietjes
-Gebakken pladijs - Steakhouse frieten - Tartaarsaus met Geuze
OF
-Duo van speenvarken en varkenshaasje met gebakken bloemkool - Mosterdsausje met Westmalle dubbel
en dragon - Aardappelkroketjes
-Koffie en enkele versnaperingen

Inschrijving verplicht bij Thera voor 10 oktober
met vermelding vis- of vleesmenu
Tel.: 02 569 53 84
E-mail: thera.saris@skynet.be

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”.

http://kennisbeurs-pajottenland.be/fotoverslagen/

DRINGENDE OPROEP!

Zin om 55 plussers te begeleiden bij conversatie Engels? Of ken je iemand die dit graag
vrijwillig zou willen doen? Laat het ons maar weten. Danke.

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 13
sept. of 11 okt. of 8 nov. 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.

