EEN GREEP UIT DE KOMENDE ACTIVITEITEN
• Donderdag 28 Maart 2019: Culturele uitstap naar Ternat en het PIVO
Samenkomst om 9u30 aan de ingang van Westrand.
Om 10u bezoek aan TERNAT.
Ternat is meer dan de Dreef, decor voor “Thuis”, feuilleton elke weekdagavond op TV
één.
We laten ons leiden door een plaatselijke gids naar Kruikenburg, ooit de residentie
van Evraard ’t Serclaes, de Sint-Gertrudiskerk, de Dekenij en omgeving…

s’Middags eten we in Brasserie Industria Asse Kobbegem

Menu 25 €
Voorgerecht : carpaccio van rund met parmigano en crème van balsamico.
Hoofdgerecht:
Vlees : steak tache noir met choronsaus, slaatje en gebakken aardappel schijfjes.
of
Vis: skreihaasje met mousseline, daggroenten en pommes duchesses.
Dessert: Tiramisu met doyenne peer op wijze v.d. chef
Tegen 14u30 bezoeken we het PIVO in Zellik. PIVO is het provinciaal instituut voor
Vorming en Opleiding van de provincie Vlaams-Brabant. Na de verwelkoming is er
een voorstelling van een documentaire film en een geleid bezoek aan de site via een
historische-ecologische route.

Het PIVO evolueerde van een luchtmachtbasis tot vormingscentrum van de provincie
VlaamsBrabant
Inschrijving verplicht bij Thera vóór 15 maart met vermelding vlees of vis
Tel. Thera: 02/569 53 84 of e-mail: : thera.saris@skynet.be
Kosten gids: +/- € 5 per persoon (naargelang het aantal deelnemers).

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 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 10 jan.
of 14 feb. of 14 mrt. 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.

