PLANNING CULTURELE UITSTAPPEN EN
NATUURWANDELINGEN 2019-2020
*Overzicht:
-

Donderdag 24 oktober 2019: Culturele uitstap in de stad Aalst – Grote Markt met Schepenhuis en
Belfort – cultuurcentrum De Werf – standbeeld van Priester Daens – stadspark.

-

Donderdag 21 november 2019: Wandeling in het Neygembos, Meerbeke.

-

Donderdag 23 januari 2020: Culturele uitstap in Drogenbos: bezoek aan een kleine gemeente,
Drogenbos – FeliXart Museum –Sint-Nicolaaskerk met interessant kerkhof – kasteel Rey/Calmeyn.

-

Donderdag 20 februari 2020: Natuurwandeling

-

Donderdag 19 maart 2020: Culturele uitstap in Dendermonde: bezoek aan de stad Dendermonde
– Grote Markt en neogotisch stadhuis met Belfort – indrukwekkend justitiepaleis – SintAlexisbegijnhof.

-

Donderdag 23 april 2020: Lentewandeling in de Wolfsputten

-

Donderdag 28 mei 2020: Culturele uitstap: bezoek aan het wijndomein Dappersveld, Elingen en
Gaasbeek

*Details:
-De wandelingen worden gegidst door natuurkenner André Van Overberge. Ze vinden plaats in de
namiddag. Er wordt om 13u30 verzameld aan de Westrand. Elke wandeling wordt afgesloten met
een gezellige babbel in een plaatselijke kroeg.
-De culturele uitstappen worden georganiseerd door Hugo Vereecke. Hij zorgt voor begeleidende
gidsen. Het zijn uitstappen die over voor- en namiddag gespreid worden. Vertrek ’s ochtends aan de
Westrand (carpooling), lunch in een plaatselijk restaurant.
-Meer info vind je op tijd en stond terug in de Nieuwsbrief en op de site .

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
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 betaalbare
wijnen.
Elke 3o donderdag van de maand. Info: franvlas@gmail.com of tel 02/463 57 88
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. Zie ook activiteitenkalender.
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@telenet.be 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 en Duits. De conversaties zijn bedoeld om de reeds opgedane
kennis in de verschillende talen te verbeteren en/of te onderhouden.
INFO: nicole.vergote@telenet.be of 02 463 57 88
INFORMATIE: Kom of oriënteer uw vrienden naar het infomoment van donderdag 12 sept, 10 okt. of
en dit van 10u tot 10u15 in de Westrand.
Voor meer informatie Thera Saris: thera.saris@skynet.be of tel. 02 569 53 84
14 nov

Alle activiteiten gaan door onder persoonlijke verantwoordelijkheid.

